
บทท่ี 4 

ความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย 

 ในระยะ 3-4 ทศวรรษที่ผานมา การเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทยมีพัฒนาการขึ้นเปน

ลําดับ โดยเริ่มจากการผอนคลายกฎระเบียบและเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศในระยะแรก 

ตอมีการขยายขอบเขตเพิ่มขึ้น จากประสบการณในอดีตที่ประเทศตองเผชิญกับวิกฤตการณทาง

การเงินใน พ.ศ. 2540 ทําใหการเปดเสรีทางการเงินตองหยุดชงักลง โดยรัฐบาลหันมาให

ความสําคัญกับการแกปญหาภาคการเงินภายในประเทศใหเกิดความเขมแข็ง ไมวาจะเปนเรื่องของ

การกํากับดูแลที่เขมงวด การเสริมสรางศักยภาพของสถาบันการเงินใหสามารถปรับตัวและแขงขัน

กับตางประเทศได นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนใหมีความ

ยืดหยุ นมากขึ้น โดยหันมาใชระบบอัตราแลกเปลี ่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการนับจากวันที ่ 2 

กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เปนตนมา ทําใหภาคการเงินไดรับการเยียวยาและมีความเขมแข็งมากขึ้น

ในระยะตอมา ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเง ินอื ่นต างมีความตื ่นตัวในการปรับปร ุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น เพื่อรองรับการแขงขันในระบบการเงินที่มีแนวโนมรุนแรง

ขึ้นจากคูแขงทั้งที่เปนสถาบันการเงินในประเทศและตางชาติ 

 โดยในสวนของความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทยนี้ 

จะชวยใหเห็นภาพรวมของการเปดเสรีตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดชัดเจนยิ ่งขึ้น ซึ่งขอมูลบางสวน

นักวิจัยไดจากการศึกษาจากเอกสารและบทความตางๆ และอีกสวนหนึ่งเปนการเก็บขอมูล

ภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญและหนวยงานราชการที่ทําหนาที่ในการกํากับ

ดูแลและกําหนดนโยบาย ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย 1) ความเปนมาของการเปดเสรีในประเทศไทย 

2) การเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงินของไทย 3) การเปดเสรีทางการเงินกับการ

ปรับตัวของภาคเอกชนไทย และ 4) ทิศทางการเปดเสรีทางการเงินในอนาคตและ AEC ดังนี้ 
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4.1 ความเปนมาของการเปดเสรีในประเทศไทย 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงินของประเทศไทยไดเริ่มมากอนที่จะมีการประกาศ

ยอมรับพันธะขอ 81 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Article VIII of the IMF Agreement) ใน 

พ.ศ. 2533 โดยประเทศไทยเริ่มมีการดําเนินนโยบายการเปดเสรีทางการเงินอยางไมเปนทางการมา

ตัง้แต พ.ศ.2528 มีเปาหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาค ทั้งนี้การเปด

เสรีทางการเงินถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 

จากดําริของธนาคารแหงประเทศไทยที่วา "วิวัฒนาการของโลกในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ทํา

ใหสถาบันการเงินตางๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงใกลชิดกันมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการเปนศูนยกลาง

การเงินที่เหมาะสมกับสถานการณจึงควรเปนศูนยกลางการเงินที่ครบวงจรในภูมิภาค และครอบคลุม

การประกอบธุรกิจการเงินหลายประเภท โดยใหมีการจํากัดขอบเขตของการดําเนินธุรกิจใหนอยที่สุด 

เพื่ออํานวยความสะดวก และสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับภาคธุรกิจในภูมิภาคนั้นๆ ไดเต็มที่ อีกทั้ง

เพื่อใหสามารถแขงขันและไมเสียเปรียบตอศูนยกลางการเงินอื่นๆ ซึ่งนอกจากเปนการสรางภาพพจน

ที่ดีทั้งดานเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศใหแกไทยแลว ยังจะเปนการเสริมสรางเสถียรภาพ

อยางแทจริงใหแกระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย”2  

ภายหลังการรับพันธะขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว ภาครัฐไดดําเนิน

นโยบายการปฏิรูประบบการเงินและการเปดเสรีทางการเงินอยางเปนทางการ โดยการเปดเสรี

ทางการเงินชวง พ.ศ. 2533-2537 มีการผอนคลายการควบคุมปรวิรรตเงินตราทั้งดานธุรกจิเดินสะพัด

และดานเงินทุน เพื่อชวยใหเงินทุนเขาออกไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น และสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุนจาก

ตางประเทศ การผอนคลายมาตรการตางๆเกี่ยวกับปริวรรตเงินตราลงนี้ ทําใหประเทศไทยสามารถ

พึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศไดสะดวกโดยไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ศปร. 2541)  

เนื่องจากการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ดังนั้นคาเงินบาทถูกกําหนดไวที่ 25 บาทตอดอลลาร

สหรัฐ ทําใหผูกูยืมสามารถยืมเงนิและคืนเงินกูในสกุลเงนิตราตางประเทศไดในอัตราดังกลาว ประกอบ

กับในระยะตอมารัฐบาลอนุมัติใหธนาคารพาณิชยสามารถจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจไทย (Bangkok 

International Banking Facilities: BIBF) ไดใน พ.ศ. 2535 มีธนาคารพาณิชยจํานวน 46 แหง ไดรับ

                                                
1 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการเปดเสรีการซื้อขายและโอนเงินเพื่อการชําระคาสินคาและบริการระหวางประเทศ และไม

มีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ รวมทั้งใหมีการผอนคลายการ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และไมเลือกปฏิบัติตอเงินตราสกุลอ่ืนอยางไมเทาเทียม เปนตน 
2 จากรายงานสรุปความเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.) พ.ศ. 2541 
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ใบอนุญาตใหดําเนินการไดใน พ.ศ. 2536 สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนเขาสุทธจิากตางประเทศ

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเงินทุนระยะสั้นของภาคเอกชนที่นําไปสูความผันผวนตอระบบเศรษฐกิจใน

ระยะตอมา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการขยายตัวของระบบการเงินของประเทศ ที่สงผลตอการเกิดหนี้

ดอยคุณภาพขึ้นมากในสถาบันการเงินอีกดวย 

ภายหลังการเปดเสรีทางการเงินในระยะแรกดังกลาวแลว ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหา

ระบบการเงินระหวางประเทศและสถาบันการเงนิที่ออนแอ กลาวคือเปนสถานการณที่ประเทศยังไมมี

ความพรอมเพียงพอในการวางพื้นฐานในดานตางๆ เชน การกํากับดูแลสถาบันการเงินของทางการ 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมยืดหยุน3 แตขณะเดียวกันก็ปลอยใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรีมากขึ้น 

ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถใชนโยบายการเงินแบบเขมงวดจํากัดอุปสงครวมไดอยาง

มีประสิทธิผล ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงกวาตางประเทศมาก จึงเปนแรงจูงใจให

ภาคเอกชนมีการกูยืมเงินจากตางประเทศมาก รวมทั้งมีเงินทุนระยะสั้นเคลื่อนยายเขามาเก็งกําไรใน

ตลาดหุนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการเก็งกําไรในอสังหาริมทรัพยอีกดวย รวมทั้งสถาบันการเงินมี

การปลอยกูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการเก็งกําไรในสัดสวนสูง  ทําใหคุณภาพสินเชื่อเริ่มลดลง 

นอกจากนี้เริ่มมีสัญญาณของหนี้เสียหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง

ประเทศกาวเขาสูการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540  

ภายหลังจากประเทศเริ่มฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจแลว เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นนโยบายการเปดเสรีทางการเงินไดถูกนํามาดําเนินการอีกครั้งหลังจากที่ชะลอมา

ระยะหนึ่ง โดยทางการเริ่มมีมาตรการผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนออกมาเปนระยะ เพื่อใหการ

เคลื่อนยายเงินทุนมีความคลองตัว สะดวก และรวดเร็ว โดยเริ่มจากการผอนคลายการเคลื่อนยาย

เงินทุนขาเขา (capital inflow) กอน และในระยะตอมาจึงมีการผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนขา

ออก (capital outflow) โดยจะขอกลาวถึงการดําเนินการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายที่สําคัญ ดังนี้ 

การดําเนินการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายที่สําคัญ 

 ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ธนาคารแหงประเทศไทยมีการดําเนินการผอน

คลายเงินทุนเคลื่อนยายที่สําคัญอีกหลายครั้ง เพื่อใหเปนไปตามแผนที่วางไว และสอดรับกับ

สถานการณทางการเงินระหวางประเทศที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นั่น

คือการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ของไทยใน ค.ศ. 

2015 โดยที่จะตองมีการรวมกลุมทางการเงินใน ค.ศ. 2020 (จะกลาวถึงในรายละเอยีดตอไป) สําหรับ

                                                
3 เนื่องจากประเทศไทยในขณะน้ันยังคงใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 
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การดําเนินการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายที่สําคัญของทางการประกอบดวย (ที่มา: ธนาคารแหง

ประเทศไทย) 

 1. การผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2546 

 2. การผอนคลายกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศ พ.ศ. 2548 

 3. การผอนคลายมาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนยาย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 

 4. การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายเพิ่มเติมตามแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยายระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2556 

 5. การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 

 

 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

 

        1. การผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2546 

 ธนาคารแหงประเทศไทยมีการผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเมื่อ เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อเปนการสนับสนุนการออกไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ยัง

ตางประเทศ และเปนการเพิ่มทางเลือกใหม ๆ ในการลงทุนใหกับสถาบันการเงินที่มีความพรอมและ

ตองการทําธุรกรรมดังกลาว โดยเปนการอนุญาตใหกับผูลงทุนสถาบัน 6 ประเภท4 สามารถออกไป

ลงทุนตราสารหนี้ในตางประเทศได ทั้งตราสารหนี้ของคนไทยที่ออกจําหนายในตางประเทศกอน วันที่

1 มกราคม พ.ศ. 2546 ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไมจํากัดจํานวน และตราสารหนี้ของตางประเทศ

เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับ Investment 

Grade โดยสถาบันจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับสากล ซึ่งกําหนดวงเงินรวมไวไมเกิน 500 ลาน

ดอลลารสรอ. (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 23/2546) นอกจากนี้ในประกาศฉบับนี้ยังไดผอน

คลายในดานอื่นดวย เชน สนับสนุนใหภาคเอกชนจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อลงทุนใน Asia Bond ที่ออก

โดยรัฐบาลเอเชียหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน เพื่อเสนอขายใหกับผูลงทุนรายยอย และยัง

อนุญาตใหบริษัทไทยสามารถออกตราสารอนุพันธที่มีผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปรตางประเทศ เชน 

สินทรัพยตางประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน แตทั้งนี้ตองจําหนายใหแกผูลงทุนสถาบันเทานั้น 

และตามเงื่อนไขที่กําหนด 

                                                
4 ผูลงทุนสถาบัน 6 ประเภทประกอบดวย บริษัทประกันชีวิต กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุน

ประกันสังคม กองทุนรวม (ไมรวมกองทุนสวนบุคคล) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้ง 
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 การผอนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในครั้งนี้ จะชวยใหการเคลื่อนยายเงินทุน

เพื่อไปลงทุนในตางประเทศของสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตมีความคลองตัวมากขึ้น มีทางเลือก

ใหมๆในการสรางผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงจากเดิมที่ลงทุนไดเฉพาะภายในประเทศ 

อยางไรก็ตามการอนุญาตในครั้งนี้ยังคงกําหนดวงเงินรวมไวไมเกิน 500 ลานดอลลารสรอ. สวน     

นักลงทุนรายยอยก็อาจใชชองทางการลงทุนผานกองทุนรวมเพื่อลงทุนใน Asia Bond ไดอีกทางหนึ่ง 

2. การผอนคลายกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศ พ.ศ. 2548 

 สืบเนื่องจากการผอนผันใหผูลงทุนสถาบัน 6 ประเภท สามารถออกไปลงทุนในตราสารหนี้

ตางประเทศได เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 นั้น และใน พ.ศ. 2548 ธนาคารแหงประเทศไทยมี

การผอนผันใหผูลงทุนประเภทสถาบัน สามารถลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเพิ่มเติมจากที่อนุญาต

ไปแลว เพื่อใหผูลงทุนไทยมีโอกาสและประสบการณการลงทุนในตลาดตราสารทางการเงินระหวาง

ประเทศ และเพิ่มชองทางลงทุนใหมใหกับผูมีเงินออมใหสามารถลงทุนในหลักทรัพยไดหลากหลาย

มากขึ้นโดยเฉพาะหลักทรัพยในตลาดตางประเทศ การผอนคลายกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยน

เงินในครั้งนี้ มีลักษณะผอนปรนจากหลักเกณฑ พ.ศ. 2546 กลาวคือ ผูลงทุนสามารถลงทุนใน

หลักทรัพยตางประเทศไดหลากหลายข้ึน เพื่อใหผูลงทุนมีความคลองตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการ

การลงทุนของตน โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 1) ตราสารหนี้ไทย ผอนผันใหผูลงทุนประเภทสถาบันไปลงทุนในตราสารหนี้ของคนไทยที่

ออกจําหนายในตางประเทศ โดยไมจํากัดวาเปนตราสารที่ออกจําหนายเมื่อใด  

 2) ตราสารหนี้ตางประเทศ ประกอบดวยตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลตางประเทศ หรือ

องคการระหวางประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจตางประเทศ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับ 

Investment Grade โดยสถาบันจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับสากล สวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศ ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) หรือออกจําหนายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพยเปนสมาชิกของWorld Federation 

of Exchanges (WFE) แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจฟนด (Hedge Fund) 

ในวงเงินรวมไมเกิน 1,500 ลานดอลลาร สรอ. สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกําหนด

วงเงินลงทุน 500 ลานดอลลาร สรอ. (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 10/2548) 

 แมวาการประกาศผอนคลายกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการลงทุนใน

หลักทรัพยตางประเทศ พ.ศ. 2548 จะไมมีอะไรใหมไปจาก พ.ศ. 2546 นัก แตสวนใหญเปนการขยาย
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เพดานวงเงินเดิมใหกวางขึ้น รวมทั้งลดขอจํากัดเกี่ยวกับหลักทรัพยลง ซึ่งก็จะชวยใหการลงทุนใน

หลักทรัพยตางประเทศของสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตมีการขยายตัวและคลองตัวยิ่งขึ้น 

 3. การผอนคลายมาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนยาย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 

 ใน พ.ศ. 2550 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการผอนคลายมาตรการดํารงเงินสํารองสําหรับ

เงินทุนนําเขาระยะสั้น และผอนคลายระเบียบควบคุมเงินทุนออกนอกประเทศเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให

เกิดความคลองตัวในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ โดยมีสาระสําคัญ คือ ยกเวนการกันเงินสํารอง

และการทํา Fully Hedge กรณีผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพยกองเดิม รวมทั้งกรณี

นิติบุคคลในประเทศนําเงินตราตางประเทศที่เปนเงนิกูยืมมาขาย และรับเงินบาทในจาํนวนตามสัญญา

เงินกูไมเกิน 1 ลานดอลลาร สรอ. และมีกําหนดระยะเวลาการกูที่ชัดเจนตั้งแต 1 ปขึ้นไป (ขาว

ธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 62/2550) 

 นอกจากนี้ในสวนของการฝากและโอนเงินตราตางประเทศ ไดมีการผอนคลายระเบียบการ

ฝากและโอนเงินตราตางประเทศเพิ่มเติมเชนกัน เพื่อใหธุรกิจสามารถบริหารจัดการเงินตรา

ตางประเทศไดคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผอนผันใหบุคคลในประเทศฝากเงินตรา

ตางประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศไดในวงเงินที่เพิ่มขึ้น และยกเวนใหผูที่มีแหลงเงินไดจาก

ตางประเทศฝากเงินในบัญชีโดยไมตองยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพัน เชน กรณีบุคคลธรรมดาไมมี

ภาระผูกพันฝากไดไมเกิน 1 แสนดอลลารสรอ. และนิติบุคคลฝากไดไมเกิน 3 แสนดอลลารสรอ. หรือ

ในกรณีลูกคามีภาระผูกพัน (ไมกําหนดเวลา) ใหฝากไดไมเกิน 1 ลานดอลลาร สรอ. สําหรับบุคคล

ธรรมดา และ 100 ลานดอลลาร สรอ. สําหรับนิติบุคคล เปนตน นอกจากนี้มีการเพิ่มวงเงินซื้อ

อสังหาริมทรัพยในตางประเทศจากไมเกิน 1 ลานดอลลารสรอ. เปนไมเกิน 5 ลานดอลลารสรอ. ตอป 

สวนในเรื่องของการลงทุนโดยตรงหรือใหกูยืมแกกิจการในตางประเทศไดมีการผอนผันมากขึ้นเชนกัน 

เพื่อใหสามารถขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไดสะดวกขึ้น (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 

62/2550) 

           4. การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายเพิ่มเติมตามแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยายระหวาง 

ประเทศ พ.ศ. 2556 

    การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายเพิ่มเติมตามแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยายระหวาง 

ประเทศ พ.ศ. 2556 เปนไปตามที่กระทรวงการคลังไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่ง

รัฐมนตรีใหไวแกนิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 9) โดยมีสาระสําคัญ 4 เรื่อง ไดแก 1) การลงทุน

โดยตรง 2) บัญชีเงินฝากเงนิตราตางประเทศ 3) การลงทุนในตราสารในตางประเทศและอนุพันธ และ 
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4) การบริหารความเสี่ยง (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 27/2556) ซึ่งสวนใหญเปนการขยาย

เพดานเดิมใหกวางข้ึน รวมทั้งลดขอจํากัดลงในบางกรณี สามารถแสดงไดดังนี ้

 

     ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (2556) 

จะเห็นวาในเรื่องของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ไดผอนคลายใหบุคคลธรรมดาลงทุน

โดยตรงในตางประเทศไดไมจํากัดวงเงิน จากเดิมที่กําหนดไมเกิน 100 ลานดอลลาร สรอ. เพื่อสราง

โอกาสในการขยายตลาดและฐานการผลติ และชวยสรางความสามารถในการแขงขันใหกบัภาคเอกชน

ไทย และนิติบุคคลไทยสามารถลงทุนโดยตรงในตางประเทศไดเสรีอยูแลว สวนการลงทุนใน

หลักทรัพยตางประเทศนั้น นักลงทุนสถาบันไมจํากัดวงเงิน และนักลงทุนตอรายขึ้นกับหนวยงานที่

กํากับดูแล เพื่อเปนการขยายโอกาสและทางเลือกใหนักลงทุน นอกจากนี้ในเรื่องบัญชีเงินฝากเงินตรา

ตางประเทศนั้น ไดอนุญาตใหบุคคลในประเทศฝากเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศ

แบบมีภาระผูกพันไดตามภาระผูกพัน ประการสุดทายเปนเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการ

บริหารความเสี่ยงที่ยืดหยุนขึ้น ไดอนุญาตใหบุคคลในประเทศที่ไดทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนสาํหรบัเงนิลงทุนในตางประเทศนั้น  สามารถยกเลิกการปองกันความเสี่ยง (unwind 

hedging) ไดเสรี 

นับเปนความกาวหนาอีกกาวหนึ่งของการผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนของไทย ที่จะ

อํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนไทยทีม่คีวามตองการไปลงทุนในตางประเทศในการเคลื่อนยายเงิน

ออกและการถือครองเงินตราตางประเทศ หลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการผอนคลาย

เงินทุนเคลื่อนยายเขามาระยะหนึ่งแลว การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายออกและการถือครอง

สินทรัพยในรูปเงินตราตางประเทศ ก็เพื่อใหการเคลื่อนยายเงินทุนมีความสมดุลมากขึ้นนั่นเอง 
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 5. การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 

การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 เปนไปตามแผนแมบท

เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ ประกอบดวย การผอนคลายหลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงินของ

บุคคลในประเทศ และการผอนคลายการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอก

ประเทศ โดยการผอนคลายดังกลาวจะชวยเพิ่มความลึกและความกวางใหกับตลาดเงินไทย รวมทั้ง

เพิ่มความคลองตัวในการทําธุรกรรมและกระจายความเสี่ยงการลงทุนของบุคคลในประเทศและผูมีถิ่น

ที่อยูนอกประเทศ (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 23/2558) 

ในสวนของการผอนคลายหลกัเกณฑการแลกเปลีย่นเงนิของบุคคลในประเทศนั้น สวนใหญ

เปนการขยายเพดานเดิม เพื่อใหการทําธุรกรรมมีความคลองตัวยิ่งขึ้น เชน การขยายวงเงินใหบุคคลใน

ประเทศซื้อเงินตราตางประเทศเพื่อฝากกับสถาบันการเงินในประเทศไดโดยเสรี โดยมียอดคงคางไม

เกิน 5 ลานดอลลาร สรอ. และการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศมีการขยายวงเงินใหบุคคลใน

ประเทศ สามารถโอนเงินออกเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยและสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยใน

ตางประเทศไดไมเกินปละ 50 ลานดอลลาร สรอ. นอกจากนี้ยังอนุญาตใหบริษัทหลักทรัพยสามารถ

ซื้อขายเงินตราตางประเทศกับลูกคา ภายใตขอบเขตการประกอบธุรกิจเปนนายหนาคาหลักทรัพย  

สําหรับการผอนคลายการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ 

สวนใหญเปนการผอนคลาย/ขยายเพดาน ใหกับผูประกอบการในตางประเทศ สามารถทําธุรกรรม

ทางการเงินและกูยืมในรูปเงินบาทไดมากข้ึน จากเดิมที่ทางการมีระเบียบเขมงวด เพื่อปองกันการเก็ง

กําไรคาเงินบาท เชน การขยายวงเงินใหผูมีถิ่นฐานอยูนอกประเทศสามารถกูยืมเงนิบาทจากสาํนักงาน

ในประเทศผานธุรกรรมที่เกี่ยวของกบัเงินบาท โดยไมมีการคาการลงทุนในประเทศไทย (underlying) 

รองรับ เปน 600 ลานบาท และยังสามารถกูยืมเงินบาทโดยตรง (direct loan) เพื่อลงทุนในประเทศ

ไทยได เปนตน (ขาวธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับที่ 23/2558) 

โดยภาพรวมแลวภายหลังป 2540 เปนตนมา ทางการไทยไดทะยอยมีมาตรการผอนคลาย

เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศออกมาเปนระยะตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา โดยใน

ระยะแรกเปนการผอนคลายในสวนของเงินทุนขาเขากอน และในระยะตอมามีการผอยคลายกับ

เงินทุนขาออกเพื่อใหเกิดความสมดุลในการเคลื่อนยายเงินทุน นอกจากนี้การผอนคลายเงินทุน

เคลื่อนยายระหวางประเทศ ยังครอบคลุมทั้งในสวนของคนไทยและตางชาติหรือผูมีถิ่นฐานที่อยูนอก

ประเทศ ซึ่งมาตรการดังกลาวมีทั้งในสวนที่ยกเลิกขอจํากัดออกไป และการขยายเพดานวงเงินใหกวาง

ขึ้นเปนลําดับ ทําใหเห็นทิศทางการเปดเสรีทางการเงินของไทยชัดเจนยิ่งขึ้น วามีแนวโนมที่จะเปดเสรี

มากขึ้น อันเปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศ ที่มีแนวโนมของการเปดเสรีมากขึ้น
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เปนลําดับเชนกัน โดยเฉพาะในกลุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแลว (advanced economies) มีขนาด

ของการเปดเสรีทางการเงินสูงกวากลุมประเทศที่มีรายไดตํ่าลงมา เนื่องจากประเทศเหลานี้สวนใหญ

เปนประเทศพัฒนาแลว มีธุรกรรมระหวางประเทศสูงทั้งการคาและการลงทุน รวมทั้งตลาดการเงินมี

การพัฒนาคอนขางมากจากการปฏิรูปภาคการเงินในปลายศตวรรษที่ 20 (Abiad and Mody 2003) 

จึงมีความพรอมและจําเปนที่จะตองเปดเสรีทางการเงินเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการเคลื่อนยาย

เงินทุนระหวางประเทศ รองรับกับการขยายตัวของธุรกรรมระหวางประเทศดังกลาว สอดคลองกับ

การเก็บขอมูลภาคสนามที่สวนใหญมีความเห็นวา การเปดเสรีทางการเงินของประเทศไทยเปนสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไมไดทามกลางกระแสโลกที่ประเทศตางๆไดหันมาเปดเสรีทางการเงินและการคามากขึ้น 

เพียงแตการเปดเสรีทางการเงินตองทําเมื่อมีความพรอม เชน ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจรองรับได 

ภาคการเงินมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาความสามารถในการแขงขันมาแลวระดับหนึ่ง เปนตน 

4.2 การเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงินของไทย 

 โดยทั่วไปเมื่อประเทศมีการเปดเสรีทางการเงินมากขึ้น มีการผอนคลายกฎระเบียบตางๆ 

เพื่อใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนเขาออกไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น จะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัว

ในการคาและการลงทุนระหวางประเทศตามมา รวมทั้งอนุญาตใหสถาบันการเงินตางชาติเขามาเปด

กิจการมากชึ้น ทั้งผานการขยายสาขาและการเขามารวมทุนกับสถาบันการเงินเดิมในประเทศ จะเห็น

วานโยบายรัฐบาลมีการขยายเพดานสัดสวนการถือหุนของตางชาติในสถาบันการเงินไทยมากขึ้นจาก

ในอดีต ที่กําหนดเพดานการถือหุนของตางชาติในสถาบันการเงินไทยรอยละ 25 โดยเริ่มจากชวง

วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 มีการขยายเพดานเปนรอยละ 49 ในกรณีที่จําเปนตองแกไขฐานะหรือ

การดําเนินการตามความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย ตอมาพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2551 ไดเพิ่มความยืดหยุนในการผอนผันใหชาวตางชาติมีโอกาสเขามาลงทุนในกิจการธนาคาร

พาณิชยไทยมากขึ้น โดยตางชาติสามารถถือหุนไดสูงสุดถึงรอยละ 49 การขอเพิ่มเพดานการถือหุน

ของตางชาติตามกฎหมายใหมนี้นาจะไดรับความสะดวกกวาเดิม เพราะขึ้นอยูกับวิจารณญาณของ 

ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางจากกฎหมายเดิมที่จะตองเปนกรณีที่จําเปนตองแกไขฐานะหรือ

การดําเนินการเทานั้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2551)  

 ดังนั้นการที่บริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนในภาคการเงินมากขึน้ จะทําใหเกิดการแขงขันใน

ธุรกิจนี้มากขึ้นจากการที่มคีูแขงขันรายใหมเขามาในอุตสาหกรรม ทําใหสถาบนัการเงินในประเทศตอง

มีการปรับตัวในดานตางๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในดานการบริหารจัดการ การ

ใหบริการ การคิดนวัตกรรมใหมๆ เปนตน ใหทัดเทียมกับตางชาติที่มีประสบการณสูงในการดําเนิน

ธุรกิจ นอกจากนี้การที่ตางชาติเขามารวมทุนกับสถาบันการเงินในประเทศก็มักจะมาพรอมกับการ
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ถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมใหกับบริษัทรวมทุนดวยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นสิ่งตางๆเหลานี้จะนําไปสูการ

พัฒนาในภาคการเงิน (financial sector) มีการเพิ่มอุปทาน (supply) ผลิตภัณฑทางการเงินในตลาด 

การมีนวัตกรรมทางการเงินใหม รวมทั้งสถาบันการเงินมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก

ปจจัยการผอนคลายเงินทนุเคลือ่นยายระหวางประเทศ และสงเสริมใหมีการขยายขอบเขตการดําเนิน

ธุรกิจการเงินของทางการ ประกอบกับการปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน ทําใหอุปทานของผลิตภัณฑทางการเงินมีการขยายตัว ตอบสนองกับ

ความตองการของนักลงทุนและผูตองการใชเงินทุนไดเปนอยางดี ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่นําไปสูการพัฒนา

ภาคการเงินในระยะตอมา 

 ภายหลังจากการเกิดวิกฤตการเงินในประเทศไทย พ.ศ. 2540 แลว นับเปนทศวรรษใหม

ของการปรับเปลี่ยนภาคการเงินอยางชัดเจน การที่ภาคการเงินไดรับความบอบช้ําคอนขางมากจาก

วิกฤตการเงินในครั้งนี ้มีสถาบันการเงินถูกสั่งปดกิจการไปจํานวนมาก ดังนั้นสถาบันการเงินที่เหลือ

จะตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งสวนใหญจะมีความระมัดระวังในการปลอย

สินเชื่อมากข้ึน มีการเพิ่มทุนและหาผูรวมทุนจากตางชาติเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกร จะเห็น

ไดชัดเจนวาภายหลัง พ.ศ. 2540 เปนตนมา ธนาคารพาณิชยมีการควบรวมกิจการและรวมทุนกับ

ธนาคารตางชาติมากขึ้น เชน การเขาซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ของธนาคาร

ธนชาติ จํากัด (มหาชน) และรวมทุนกับสโกเทียแบงก (Scotiabank) ประเทศเนเธอรแลนด 

(https://www.thanachartbank.co.th) การควบรวมกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยากับธนาคาร

โตเกียวมิตซูบิช ิและธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ของมาเลเซียเขาซื้อหุนธนาคารไทยธนาคาร เปนตน  

 การพัฒนาตลาดการเงินไทยที่เกิดขึ้นเปนลําดับนั้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปดเสรี

ทางการเงินนั่นเอง จากการสัมภาษณเชิงลึกนักวิชาการจํานวนหนึ่งใหความเห็นวา การเปดเสรี

ทางการเงินเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก เนื่องจากกระแสของโลกที่มีทิศทางเชื่อมโยงในเรื่องของการคา

และการลงทุนระหวางกันมากขึ้น ธุรกรรมทางการเงินและการถือครองสินทรัพยทางการเงินเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการเงินควรเปนลักษณะคอยเปนคอยไป และ

ดําเนินการเมื่อประเทศมีความพรอม การรีบดําเนินการโดยที่ปจจัยภายในประเทศยังไมสามารถ

รองรับได อาจนําไปสูความเสียหายมากกวาประโยชนที่จะไดรับ ยกตัวอยางเชน ในกรณีของประเทศ

ไทยในอดีต ที่ เราเปดเสรีใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนสะดวกขึ้น แตยังไมไดปรับระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนใหมีความยืดหยุน โดยยังคงใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และในขณะนั้นคาเงินบาทก็

แข็งคามากเกินไปไมสอดคลองกับปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ จึงนําไปสูการโจมตีคาเงินที่ทางการตอง

นําเงินสํารองระหวางประเทศออกมาปกปองคาเงิน เพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนใหอยูที่ เดิม 

ประสบการณใน พ.ศ. 2540 ทําใหไทยไดรับความเสียหายมาก นอกจากการสูญเสียทุนสํารองในการ
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ปกปองคาเงินบาทแลว เหตุการณไดลุกลามจากภาคการเงินสูภาคเศรษฐกิจจริง ธุรกิจประสบปญหา

การขาดสภาพคลองและปดกิจการจํานวนมาก อัตราการวางงานสูงขึ้นเปนประวัติการณ และ

เศรษฐกิจตกต่ําซบเซาในที่สุด อยางไรก็ตามสถานการณของประเทศไทยภายหลังวิกฤตการเงินใน 

พ.ศ. 2540 ไดมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเปนลําดับ สถาบันการเงินมีความเขมแข็งและมีการจัดการ

ความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดดีในระดับหนึ่ง มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

ในเกณฑที่ไดมาตรฐาน ในขณะที่การกํากับดูแลของภาครัฐก็มีความโปรงใส และมีมาตรฐานในระดับ

สากล อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทยมีการกําหนดเกณฑในการกํากับดูแลสถาบันการเงินตาม

มาตรฐาน BIS (Bank for International Settlements) เปนตน นอกจากนี้ทางการไดเปดเสรีภาค

การเงินมากขึ้นจากการอนุญาตใหสถาบันการเงินตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจไดกวางขวางขึ้น สงเสริม

ใหเกิดการแขงขันในภาคการเงินมากขึ้น โดยในระยะ 1-2 ทศวรรษที่ผานมามีธนาคารตางชาติเขา

มารวมทุนกับสถาบันการเงินในประเทศมากขึ้นดังกลาว ทําใหสถาบันการเงินในประเทศสวนหนึ่งตอง

มีการปรับตัวในดานบริการ และผลิตภัณฑทางการเงินใหม เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 นอกจากนี้ในการเก็บขอมูลภาคสนามกับภาคสวนตางๆประกอบดวย ภาครัฐ นักวิชาการ 

และภาคเอกชนนั้น พบวา สองกลุมแรกมีมุมมองที่คลายกัน คือ คอนขางเห็นดวยกับการเปดเสรี

ทางการเงิน แตทั้งนี้ตองอยูภาคใตเงื่อนไขที่วาผูที่มีสวนเกี่ยวของตองมีความพรอมและสามารถ

ปรับตัวไดทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ผลดานบวกของการเปดเสรีทางการเงินนั้นคงเปนสิ่งที่

ประเทศตางๆตองการ ไมวาจะเปนการไดรับเม็ดเงินใหมเขามาลงทุน หรือความสะดวกในการ

เคลื่อนยายเงินทุนออกไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อสรางผลกําไรที่สงูกวาการลงทุนในประเทศ และยัง

สามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดอีกทางหนึ่งดวย การที่มีเม็ดเงินจากตางประเทศเขามา

ลงทุนมากขึ้นจะสงผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิ แตทั้งนี้ตองเปนเงินลงทนุระยะยาว หากเปนเงิน

ลงทุนระยะสั้นจํานวนมากอาจสรางความผันผวนกับระบบเศรษฐกิจมากกวาผลดี อยางไรก็ตาม

ผลประโยชนที่ไดรับจากการเปดเสรีทางการเงินมักจะมาพรอมกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

และความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคอื่น ไมวาจะเปนปริมาณเงิน เงินเฟอ และอัตรา

ดอกเบี้ย ดังนั้นการรับมือกับความผันผวนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ นับเปนตนทุนทางเศรษฐกิจ

ประการหนึ่ง และหากการบริหารจัดการของผูที่เกี่ยวของไมดีพอ ก็อาจนําไปสูความสูญเสียอยางที่

เคยเปนบทเรียนในอดีตของไทย สําหรับความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่ยากจะ

ควบคุมนั้น จะสงผลใหการใชนโยบายการเงนิการคลังของรัฐบาลมีประสิทธิภาพต่ําลง ยกตัวอยางเชน 

ในกรณีที่รัฐบาลตองการควบคุมเงนิเฟอในระบบเศรษฐกิจใหต่ําลง โดยการลดปริมาณเงินลงและปรับ

อัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น ในขณะเดียวกลับมีเม็ดเงินจากตางประเทศไหลเขาอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณ

เงินในระบบไมลดลงตามที่ตองการ และปญหาเงินเฟอก็ไมไดรับการแกไข เปนตน  
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 สวนความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับการเปดเสรทีางการเงนินั้น มีความหลากหลายทั้ง

ที่เห็นดวยและไมเห็นดวย โดยสวนใหญพิจารณาจากผลไดและผลเสียของธุรกิจเปนหลัก กลาวคือ 

กลุมที่เห็นดวยสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญ ที่มองวาการเปดเสรีทางการเงินมีขอดีหลายประการ 

อาทิ การนําเงินเขาออกหรือการเคลื่อนยายเงินทุนมีความสะดวกกวาในอดีตสอดคลองกับภาะ

ปจจุบันที่การคาและการลงทุนมีการขยายตัวไปมาก การดําเนินธุรกิจมีขอบเขตที่กวางขวางขึ้นไม

เฉพาะภายในประเทศเทานั้น ตองคาขายและลงทุนในตางประเทศมากขึ้น นอกจากนี้การหาผูรวมทุน

จากตางประเทศมีความสะดวกขึ้นจากการผอนคลายกฎระเบียบตางๆของทางการ เปนตน สวนกลุม

เอกชนที่ไมคอยเห็นดวยมองในเรื่องของความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะทําให

ตนทุนในการปองกันความเสี่ยงสูง และนับเปนตนทุนประการหนึ่งของกิจการ นอกจากนี้ยังมีการตั้ง

สวนงานเพื่อบริหารความเสี่ยงเปนการเฉพาะ ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในกรณีของธนาคารพาณิชยภายหลงั

การเกิดวิกฤตการเงิน พ.ศ. 2540 แตละธนาคารไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนมากขึ้น 

ความลึกทางการเงินของไทย 

 โดยทั่วไปความลึกทางการเงิน5เปนดัชนีตัวหนึ่งที่ถูกนํามาใชวัดระดับการพัฒนาของตลาด

การเงิน กลาวคือเมื่อประเทศมีสัดสวนของสินทรัพยทางการเงินตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) สูงขึ้น นั่นหมายความวาตลาดการเงินมีการพัฒนามากขึ้น จากการที่มีผลิตภัณฑทางการเงิน

มากและหลากหลายขึ้น ผูมีเงินออมมีทางเลือกที่จะเขามาลงทุนไดมากขึ้นสามารถเลือกผลิตภัณฑ

ทางการเงินที่ตรงกับความตองการทัง้ในเรือ่งผลตอบแทน ความเสี่ยง และระยะเวลาของการลงทนุ ใน

ขณะเดียวกันการระดมเงินผานตลาดการเงินของผูตองการใชเงินก็ทําไดสะดวกขึ้น จากการที่มี

ชองทางใหมๆใหเลือกมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการแขงขันในการพัฒนาปรับปรุงบริการของสถาบัน

การเงิน รวมทั้งมีผูเลนในตลาดมากขึ้นทั้งจากภายในและตางประเทศ อันเปนผลจากการผอนคลาย

กฎระเบียบตางๆของทางการ ซึ่งจะทําใหลดการผูกขาดในภาคการเงินและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ

ของการแขงขันมากขึ้น สิ่งตางๆเหลานี้สะทอนถึงการพัฒนาตลาดการเงินในมิติตางๆ 

                                                
5 ความลึกทางการเงิน (financial depth) วัดจากสัดสวนมูลคารวมของสินทรัพยทางการเงิน ไดแก ตราสารทุน ตรา

สารหนี้ และเงินฝากธนาคารพาณิชย ตอ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
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        หมายเหตุ ความลึกทางการเงินคํานวณจาก (BANK + BOND + EQ) / GDP 

    ที่มา: ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

ภาพท่ี 4.1 ความลึกทางการเงินของประเทศไทย 

  เมื่อพิจารณาความลึกทางการเงินของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2540-2557 พบวาความลึก

ทางการเงินของไทยมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง นั่นหมายความวาสินทรัพยทางการเงินมีการ

ขยายตัวในอัตราที่สูงกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเอง โดยเฉพาะภายหลัง พ.ศ. 2551 เปนตนมา 

ความลึกทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดหลักทรัพย

และตลาดตราสารหนีท้ี่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวาเทาตัวในชวงเวลาดังกลาว นอกจากนี้การผอนคลาย

เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 ก็

นับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของตราสารทางการเงิน ทั้งในสวนของเงินฝาก การ

ลงทุนในหลักทรัพย และการลงทุนในตราสารหนี ้

4.3 การเปดเสรีทางการเงินกับการปรับตัวของภาคเอกชนไทย 

  การเปดเสรีทางการเงินไดดําเนินการมาภายใตบทบาทของภาครัฐเปนหลัก โดยอาจกลาวได

วาภายหลังป 2540 เปนตนมา นับเปนทศวรรษใหมของการปฎิรูปภาคการเงินอยางชัดเจนดังกลาว 

โดยเริ่มจากการปรบัเปลีย่นระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกราเงิน (basket of currencies) มา

เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ (managed float) เพื่อใหอัตราแลกเปลี่ยนมี

ความยืดหยุนมากขึ้น สอดคลองกับอุปสงคและอุปทานในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน และลดปญหาการ

โจมตีคาเงินบาทที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา ในขณะเดียวกันทางการก็ทะยอยผอนคลายเงินทุน
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เคลื่อนยายอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของการกําจัดอุปสรรคขอจํากัดตางๆในการเคลื่อนยายเงินทุนและ

การขยายเพดานใหกวางขึ้นดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอภาคเอกชนไทยทั้งดานบวกและลบ ดังนั้น

ในสวนน้ีจะนําเสนอใหเห็นถึงผลตางๆที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน รวมทั้งการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น 

  สําหรับผลในดานบวกนั้นไมวาจะเปน นักลงทุน บรรษัทขามชาติ และสถาบันการเงิน ตาง

ไดรับประโยชนจากการสามารถทําธุรกรรมทางการเงินและกูยืมในรูปเงินตราตางประเทศไดมากขึ้น 

เกิดการขยายตัวของการทําธุรกรรมระหวางประเทศอยางตอเนื่อง 

 

      ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

ภาพท่ี 4.2 หนี้ตางประเทศของไทย 

  จากภาพที่ 4.2 จะเห็นวา ในชวง 10 ปที่ผานมาหนี้ตางประเทศของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงหลังป 2552 มีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สวนหนึ่ง

เปนผลมาจากการขยายตัวของทางเศรษฐกิจและการผอนคลายทางการเงินในระยะที่ผานมา ทําให

ความตองการกูยืมเงินจากตางประเทศมีมากขึ้น และสัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นในชวงดังกลาวเชนกัน แตอยางไรก็ตามไดเริ่มชะลอตัวลงใน พ.ศ. 
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2557 ที่เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวต่ํากวาระยะที่ผานมาเพียงรอยละ 2.5 ทําใหความตองการกูยืม

เงินจากตางประเทศหดตัวลงเล็กนอย 

   โดยในระยะ 10 ปที่ผานมา สถาบันการเงินกลุมที่มีการกูยืมจากเงินจากตางประเทศขยายตัว

มากที่สุด คือ สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงินมกีารกูยืมเงินจากตางประเทศขยายตัวถึงกวา 

4 เทาตัว เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงินมีการขยายตัวเพียงประมาณรอยละ 57 เทานั้น    

 

 
        หมายเหตุ ธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน รวมครัวเรือนและองคกรที่ไมแสวงหากําไรดวย 

        ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

ภาพท่ี 4.3 หนี้ตางประเทศของไทยแยกตามกลุม 

  อยางไรก็ตามการเปดเสรทีางการเงนิแมจะมีสวนทําใหเกิดความคลองตัว และการขยายตัวใน

การทําธุรกรรมระหวางประเทศตามมา แตสิ่งที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือ ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน สถาบันการเงินและธุรกิจที่ทําธุรกรรมระหวางประเทศจะตองเผชิญกับความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นหากการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพอาจตองประสบกับการขาดทุนจาก
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อัตราแลกเปลี่ยนได ดังประสบการณในอดีตที่บริษัทในไทยจํานวนมากตองขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนใน พ.ศ. 2540 ที่รัฐบาลประกาศใหคาเงินบาทลอยตัวดังกลาว 

  ดังนั้นจะเห็นวาในระยะที่ผานมา ธุรกรรมระหวางประเทศของไทยขยายตัวคอนขางมาก สวน

หนึ่งเปนผลมาจากการเปดเสรีทางการเงินดังกลาว ผลประโยชนที่เกิดขึ้นมาพรอมกับความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน การปรับตัวของภาคเอกชนที่มีธรุกรรมระหวางประเทศจึง

เปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนการนําเขาสงออกสินคา การกูยืมจากตางประเทศ การเขาไปลงทุนในตลาด

ตางประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา 

ภายหลังป 2540 เปนตนมาบริษัทเอกชนขนาดใหญจํานวนหนึ่งที่มีการทําธุรกรรมระหวางประเทศ ได

ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนมากขึ้น เพราะมองวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนความเสี่ยงที่กิจการสามารถ

บริหารจัดการได เชน บางกิจการมีการตั้งสวนงานบริหารความเสี่ยงมาดูแลเฉพาะแยกจากฝาย

การเงิน เปนตน เนื่องจากมองวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองติดตามอยางใกลชิด นอกจากนี้มีการใช

เครื่องมืออนุพันธทางการเงินมาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เชน การซื้อ/ขายลวงหนา 

(forward) สัญญาสิทธิ (option) และสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เปนตน โดยสวนใหญเลือกใชการ

ซื้อ/ขายลวงหนา เพราะมีความซับซอนไมมาก อยางไรก็ตามสวนใหญของการปองกันความเสี่ยง

ดังกลาว มักไมไดครอบคลุมการเปด position ทั้งหมดเพราะตนทุนคอนขางสงู นอกจากนี้สิ่งที่กิจการ

นิยมนํามาใชลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น คือ การรับเงิน/รายไดเปนเงินตราสกุลใดก็พยายาม

จายออกไปเปนเงินตราสกุลนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเอง เชน เมื่อบริษัทมี

รายไดเปนสกุลหยวนของจีน ก็จายคาวัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ คาจางเงินเดือน เปนเงินหยวน เปน

ตน รวมทั้งมีการกระจายการถือครองเงินตราตางประเทศสกุลหลักหลายสกุลเพื่อกระจายความเสี่ยง

อีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้บางบริษัทเลือกใชบริการจากแหลงภายนอกที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ตางประเทศ เชน บริษัทที่ปรึกษา บริษัทโบรกเกอร สถาบันการเงนิ เปนตน เพื่อใหมาดูแลในเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนการเฉพาะ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

  สําหรับสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย ก็มีความตื่นตัวในเรื่องของการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเชนกัน จากการเก็บขอมูลภาคสนามพบวาสถาบันการเงินเกือบ

ทั้งหมดมีการตั้งหนวยงานเพื่อมาดูแลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีการบริหารความเสี่ยง

ดวยเครื่องมืออนุพันธทางการเงิน โดยหลักการจะพยายามปด position การเปดรับความเสี่ยง หรือมี

การกําหนดเพดานที่จะยอมรับความเสี่ยงได นอกจากนี้มีการติดตามและควบคุมความเสี่ยง (risk 

monitoring and control) อยางเปนระบบ ทั้งนี้บางธนาคารมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการกําหนด

ระดับดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (key risk indicator) ระบบเตือนภัยลวงหนา (early warning system) 
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รวมทั้งกําหนดเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับไดทั้งในระดับธนาคารโดยรวม ระดับผลิตภัณฑ ระดับ

ธุรกรรม และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อใหการจัดการ

ความเสี่ยงเปนไปตามนโยบายและกระบวนการที่ธนาคารกําหนด6 และใหความสําคัญกับการสื่อสาร

ขอมูล โดยมีการรายงานความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงประเภทตางๆ จะถูกรายงานไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

และผูบริหารอยางสม่าํเสมอ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางทันทวงที นอกจากนี้การ

เปดเสรีทางการเงินที่ผอนคลายกฎระเบียบตางๆเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการเงิน เปนการเปดโอกาส

ใหคูแขงขันรายใหมเขามาในธุรกิจมากขึ้น นําไปสูการแขงขันของธนาคารพาณิชยในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีการนํานวัตกรรมทางการเงินใหมมาใหบริการ เชน การฝากเงิน ถอน

เงิน โอน ชําระคาสินคาและบริการตางๆ ผานระบบอิเล็คทรอนิกส และการทํารายการทางธนาคาร

ผานโทรศัพท เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาแลวยังทําใหตนทุนทาง

ธุรกรรมของธนาคารลดลงอีกดวย 

  นอกจากนี้การกํากับดูแลที่เขมงวดขึ้นของทางการ ในเรื่องของการดํารงเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเสี่ยงเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทําใหสถาบันการเงินตองเพิ่มทุนใหเพียงพอ ซึ่งสงผล

ใหสถาบันการเงินมีความมั่นคงขึน้ ประกอบกับบทเรียนในอดีตที่สถาบันการเงินตองเผชิญกับหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได (non-performing loan: NPL) ในสัดสวนสูง ทําใหสถาบันการเงินตางมีการวาง

ระบบการปลอยสินเชื่อที่รัดกุมยิ่งขึ้น 

4.4 ทิศทางการเปดเสรีทางการเงินในอนาคตและ AEC 

สําหรับการเปดเสรีทางการเงินของไทยในอนาคตนั้น เปนสิ่งที่หลายคนใหความสนใจ

โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว จะมีการรวมตัวกันในภาคการเงิน

อยางไร นักวิชาการสวนใหญตางมีความเห็นวาการเปดเสรีของไทยมีทิศทางที่จะผอนคลายใหมีการ

เปดเสรีมากขึ้น อันเปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่นานาประเทศตางทะยอยเปด

เสรีทางการเงินมากขึ้น รวมทั้งเพื่อใหสอดรับกับการเปดเสรีทางการคาที่มีขึ้นกอนหนาโดยเฉพาะใน

ตลาดเกิดใหม (emerging markets) ที่ใชนโยบายการสงออกเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยดวย โดยเมื่อการคาระหวางประเทศมีการขยายตัว มี

ปริมาณการซื้อขายสินคาและบริการระหวางกันมากขึ้น ความตองการความยืดหยุนในการทําธุระ

กรรมและคลองตัวทางการเงินก็ตามมา นอกจากนี้การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ของไทยใน ค.ศ. 2015 นั้น ประเทศสมาชิกที่มีความพรอมมี

เปาหมายที่จะรวมกลุมทางการเงนิใน ค.ศ. 2020 ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนจงึมี

                                                
6 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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ภาระกิจสําคัญที่จะตองเปดเสรีภาคการเงินจนสามารถรวมเปนกลุมบริการภาคการเงินภายใน ค.ศ. 

2020 ตามกรอบขอตกลงของ AEC  

 
      ที่มา: ผองเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ธนาคารแหงประเทศไทย (2556) 

ภาพท่ี 4.4 การรวมกลุมภาคการเงิน 

 การรวมกลุมภาคการเงินประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานบริการภาคการเงิน 2) ดาน

เชื่อมโยงตลาดทุน 3) ดานพัฒนาตลาดทุน และ 4) ดานเงินทุนเคลื่อนยาย  เพื่อปรับปรุงระบบ

การเงินของประเทศสมาชิกใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สําหรับดานบริการภาคการเงินจะใหความสําคัญ

กับพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อใหสามารถชําระคาสินคาและบริการ รวมทั้งการใชจายตางๆขามประเทศทางอิเล็กทรอนิกสได

สะดวกยิ่งขึ้นและมีตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ําลง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการคาและการลงทุนที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต สําหรับการเปดเสรีภาคการธนาคารนั้น เพื่อตองการใหตลาดการเงินสามารถ

ใหบริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย ชวยใหประชาชนไดรับประโยชนจากการมีทางเลือกในการ

ใชผลิตภัณฑทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะบริการทางการเงินขามพรมแดนจะมีแนวโนมสูงขึ้นใน

อนาคต โดยธนาคารกลางอาเซียนกําลังดําเนินการกําหนดกรอบการเปดเสรีภาคธนาคารภายใน

อาเซียน ซึ่งมีเปาหมายที่จะสรางมาตรฐานกลางของธนาคารที่เปนธนาคารระดับอาเซียนที่สามารถ
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ดําเนินธุรกรรมการเงินไดในทุกประเทศอาเซียนได เรียกวา “มาตรฐานธนาคารอาเซียน” หรือ 

Qualified ASEAN Bank : QAB โดยธนาคารใดที่ไดรับมาตรฐานนี้ก็จะสามารถดําเนินธุรกิจธนาคาร

ในอาเซียนไดทุกประเทศ 

 นอกจากนี้ในสวนของตลาดทุนมีแนวทางในการพัฒนารวมกัน โดยมีเปาหมายเพื่อลดตนทุน

การซื้อ-ขายและการระดมทุนในกลุมประเทศอาเซียน เพิ่มความเชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียนและมี

มาตรฐานเดียวกันในการดําเนินการ จะทําใหเกิดการซื้อขายหลกัทรพัยในตลาดตางประเทศในภูมิภาค

ไดสะดวกขึ้น ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินของภูมิภาคใหมีความลึกซึ้งและหลากหลาย 

รวมทั้งไดมีความรวมมือของตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market Integration) ที่จะจัดตั้ง

ตลาดหลักทรัพยอาเซียน โดยเปนความรวมมือของตลาดหลักทรัพยทั้งหมด 7 แหง ใน 6 ประเทศ 

ไดแก ตลาดหลักทรัพย Bursa Malaysia (MYX) ประเทศมาเลเซีย, ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย 

(Indonesia Stock Exchange: IDX) ประเทศอินโดนีเซีย, ตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (The 

Philippine Stock Exchange: PSE)  ประเทศฟลิปปนส, ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore 

Exchange: SGX) ประเทศสิงคโปร, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ประเทศไทย, ตลาด

หลักทรัพยโฮจิมินห (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE) และตลาดหลักทรัพยฮานอย (Hanoi 

Stock Exchange: HNX) ประเทศเวียดนาม (เอกจรินทร รอดเจริญ 2557) โดยที่แตละประเทศจะ

คัดเลือกหุนที่มีขนาดใหญซึ่งพิจารณาจากมูลคาตามราคาตลาดและสภาพคลองของหุนจํานวน 30 หุน

ตอประเทศ รวมเปน 180 หุน เพื่อใหนักลงทุนไดเลือกซื้อขายผานระบบที่เรียกวา ASEAN Trading 

Link ซึ่งเปนการเชื่อมตอระบบซือ้ขายหุนระหวางตลาดอาเซียน เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับนัก

ลงทุน  การเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยอาเซียน จะเปนการเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการลงทุน

ใหมๆ นอกจากนี้ยังชวยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากการลงทุนในประเทศเพียงอยางเดียวมา

เปนการลงทุนในหลายๆประเทศ อยางไรก็ตามการเลือกลงทุนหุนตางประเทศ เชน ตลาดหลักทรัพย

สิงคโปร ตลาดหลักทรัพยฮานอย เปนตน จะตองคํานึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปดวย 

อาทิ คาเงินบาทที่ออนคา หรือแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินสกุลนั้นๆจะสงผลโดยตรงตอราคาซื้อขายหุน

เมื่อคํานวณเปนเงินบาท 

 สวนดานเงินทุนเคลื่อนยายนั้น ในระยะแรกมีเปาหมายใหเกดิการเคลื่อนยายเงินทุนทีเ่สรีมาก

ขึ้นตามความพรอมของแตละประเทศ กลาวคือ ประเทศที่มีความพรอมกอนก็ดําเนินการไดกอน โดย

การลดหรือยกเลิกกฎระเบียบ รวมทั้งมาตรการตางๆที่เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง

ประเทศ ในสวนของประเทศไทยนั้น จะดําเนินการตามแนวทางของแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยาย

ระหวางประเทศ (ประสาร ไตรรัตนวรกุล 2556) ซึ่งแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศเปน

แผนการผอนคลายมาตรการดานเงินทุนเคลื่อนยายของไทย โดยหลักใหญคือ เปนการผอนคลายดาน

เงินทุนขาออกของคนไทยใหมีความคลองตัวขึ้น (ผองเพ็ญ เรืองวีรยุทธ 2555) จากในระยะที่ผานมามี
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การผอนคลายในดานเงินทุนขาเขาไปกอนหนาขณะที่เงินทุนดานขาออกยังมีความเขมงวดอยูมาก เพื่อ

ตองการสงวนเงินตราตางประเทศไว ดังนั้นการผอนคลายในครั้งนี้จะทําใหธุรกิจทุกขนาดและผูออม

สามารถนําเงินออกไปลงทุนในตางประเทศไดงายขึ้นและกระจายการลงทุนไดมากขึ้นดวย การผอน

คลายดานเงินทุนขาออกนี้จะมีสวนชวยใหมีการไหลออกของเงินลงทุนอยางตอเนื่องและชวยลดแรง

กดดันจากเงินทุนไหลเขา ในที่สุดสงผลใหเงินทุนเคลื่อนยายมีความสมดุลยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามในการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการรวมตัวในภาคการเงินของประเทศสมาชิกนั้น มีความ

พยายามที่จะใชการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางกันโดยตรงดวยเงินตราสกุลทองถิ่นมากขึ้น โดยมิตอง

ใชเงินดอลลารสหรัฐเปนสกุลกลางในการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อตองการลดความผันผวนของคาเงิน

ดอลลารสหรัฐ รวมทั้งลดตนทุนทางธุรกรรมลง ซึ่งจะเปนผลดีตอการคา การลงทุน และเสถียรภาพ

ทางการเงินระหวางประเทศในภูมิภาคนี้ในระยะยาว 

  จากการเก็บขอมูลภาคสนามสวนใหญมีความเห็นวา แมประเทศไทยจะมีประสบการณใน

เรื่องการเปดเสรีทางการเงินที่ไมดีนัก เกิดความผิดพลาดและความไมพรอมในอดีตจนกระทั่งนําไปสู

การเกิดวิกฤตทางการเงินใน พ.ศ. 2540 นั้น แตภายหลังจากบทเรียนครั้งสําคัญผานไป ภาคสวน

ตางๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ตางใหความสําคัญกับการปรับตัวใน

ทิศทางที่ดีขึ้น ทําใหภาคการเงินมีความเขมแข็งขึ้น การดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ

มีความรอบครอบและมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่ภาครัฐก็มีมาตรฐานในการกํากับ

ดูแลที่เปนสากลขึ้น เปลี่ยนแปลงนโยบายที่ผิดพลาดในอดีตใหมีความสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนไป ยกตัวอยางเชน การประกาศลอยตัวคาเงินบาทเพื่อใหสอดรับกับการเปดเสรีทางการเงินที่

มากขึ้น เปนตน 

 




