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เป็น
ที่ทราบกันแล้วว่าการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 10 ประเทศนั้น จะมีประชากรรวมมากกว่า 600 

ล้านคน ท�าให้ตลาดอาเซยีนมขีนาดใหญ่มากขึน้ จงึมุง่เน้นให้อาเซยีน

เป็นตลาด และศูนย์กลางของฐานการผลิตโลก นอกจากการเปิดเสรี

แรงงาน และการลงทุน จะเป็นเป้าหมายหลักแล้ว การเปิดเสรีภาค

การเงิน และเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่นักลงทุนต่าง

ประเทศให้ความสนใจมาก เพราะเป็นโอกาสที่จะเข้ามาท�าก�าไรใน

ตลาดเงิน และตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเสรีมากขึ้นท�าให้

ระบบการเงินไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อรองรับการรวมตัวเป็น 

“ประชาคมอาเซียน” ที่จะเชื่อมต่อตลาด และฐานการผลิตเป็นหนึ่ง

เดียว ระบบการเงินไทยจ�าเป็นต้องเร่งเตรียมการที่จะท�าหน้าที่เป็น

ถนน เป็นสะพาน เป็นสาธารณปูโภคอ�านวยความสะดวกทางการเงิน 

ในด้านการค้า การลงทุน และการย้ายฐานการผลิตของไทยด้วย

แนวทางในการเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการเงิน และปรับปรุง

ระบบการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของอาเซียน มียุทธศาสตร์ 4 

ด้าน คือ (1) ระบบการช�าระเงินที่เชื่อมต่อกัน (2) การเคลื่อนย้ายเงิน

ทุนที่เสรีมากขึ้น (3) ระบบการให้บริการทางการเงิน รวมถึงระบบ

สถาบันการเงิน และ (4) การเปิดเสรีของตลาดทุน

ซึ่งรายละเอียดยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 มีดังนี้

1. ระบบช�าระเงิน คือ การเชื่อมโยงระบบการช�าระเงินของ

อาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงระบบการ

ค้าขาย และการใช้จ่ายของ 10 ประเทศ เพือ่ให้สามารถช�าระค่าสนิค้า 

และบริการข้ามประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ท�าได้สะดวก และเสีย 

ค่าใช้จ่ายน้อยลง รวมถึงการปรับปรุงศักยภาพของระบบเพ่ือรองรับ

การช�าระเงนิระหว่างกนัด้วยสกลุภมูภิาคทีจ่ะมากขึน้ในอนาคต และ

การเชื่อมโยงระบบเอทีเอ็มพูล ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีเป้าหมาย

ที่จะท�าให้สามารถใช้บัตรใบเดียว สามารถกดเอทีเอ็มได้ทุกที่ใน 10 

ประเทศอาเซยีน โดยขณะนีก้�าลงัพฒันาระบบการช�าระเงนิรองรบัการ

ค้า การส่งเงินทุนข้ามประเทศ การช�าระค่าบริการรายย่อย การช�าระ

เงินค่าหุ้น และตราสารหนี้ และการพัฒนาระบบการช�าระเงินของทุก

ประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การพัฒนาศักยภาพของระบบการเงินให้เชื่อมโยงกันนั้น 

ส�าหรับอาเซียนใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

และอินโดนีเซียไม่ยาก แต่กลุ่ม CLMV กัมพูชา ลาว พม่า และ

เวยีดนาม ยงัต้องการความช่วยเหลอื ซึง่ไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศที่

มเีศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของอาเซยีน และมวีฒันธรรมท่ีใกล้เคยีง

กับกลุ่มนี้ ธปท.จึงมีบทบาทเป็นตัวกลางในการพัฒนาศักยภาพ 

(Capacity building) ของประเทศเหล่านี้ด้วย โดยเป็นประธานร่วม

ของคณะท�างาน Payments and Settelment System (PSS) 

2.  การเปิดเสรีเงินทุนมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้การเจรจายัง

เป็นการยอมให้เปิดเสรี ตามความพร้อมของแต่ละประเทศเป็นหลัก 

โดยมีเป้าหมายให้เงินทุนเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีย่ิงขึ้น โดยลดหรือ

ระบบการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดAEC
หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยุโรป โดยมีนโยบายการคลังที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่สุดก่อปัญหาทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

โดยโอกาสที่เป็นไปได้ ในอนาคตอาจจะเป็นเพียงการอิงค่า

เงนิกนัเองระหว่างภมูภิาค โดยอาจจะมสีกลุใดสกลุหนึง่ในภมูภิาคนี้ 

กลายเป็นสกุลหลัก และมีสกุลอื่นมาอิงในลักษณะผูกโยงไปด้วยกัน 

ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

เตรียมแบงก์ ไทยรุก–รับในตล�ดอ�เซียน

เป้าหมายของการเปิดเสรีภาคการธนาคาร คือเพื่อให้ตลาด

การให้บริหารทางการเงินมีมากขึ้น และการเปิดเสรีจะช่วยให้

ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ตอบโจทย์การให้บริการ

ทางการเงนิข้ามพรมแดนมากขึน้ เนือ่งจากภาคธนาคารเป็นภาคทีม่ี

ความอ่อนไหว ท�าให้เป็นการเปิดเสรีแบบ ASEAN-X คือ ตามความ

พร้อม และสอดคล้องของแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิของแต่ละ

ประเทศ เพราะระบบสถาบันการเงินมีความอ่อนไหว และเกี่ยวเนื่อง

กับภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งการเปิดให้ต่างชาติเข้ามานั้น ในปี 2557 

ประเทศไทยมีแผนที่จะเปิดใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ใหม่เต็มรูป

แบบได้

โดยในขณะนี้ธนาคารกลางอาเซียน ก�าลังท�ากรอบการเปิด

เสรีภาคธนาคารภายในอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐาน

กลางของธนาคาร ทีเ่ป็นธนาคารระดบัอาเซยีน ทีส่ามารถท�าธรุกรรม

การเงินได้ในทุกประเทศอาเซียน โดยมีจะการท�ากรอบ “มาตรฐาน

ธนาคารอาเซียน” หรือ “Qualified ASEAN Bank: QAB” ซึ่งเป็นการ

ก�าหนดมาตรฐานการท�าธุรกิจ โดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศ

สมาชกิอาเซยีนทีผ่่านคุณสมบติั และหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด จะสามารถ

จัดตั้งและได้รับความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจในประเทศอื่นๆ 

ในภูมิภาคได้ หากธนาคารใดได้มาตรฐานนี้ จะสามารถท�าธุรกิจ

ธนาคารในอาเซยีนได้ทกุประเทศ โดยสิน้ปี 2555 นีจ้ะสรปุคณุสมบตัิ

ของ QAB และเริ่มมีการพิจารณาอนุญาต QAB ในปี 2557 และเริ่ม

การตั้งธนาคารพาณิชย์จริงในปี 2563 

โดยหลกัการของ QAB มดีงันีค้อื (1) Strong & Well Manage 

เปน็คณุสมบตักิ�าหนดโดยประเทศ home และ host (2) Indigenous 

ยกเลิกกฎระเบียบมาตรการเป็นอุปสรรคของการเคล่ือนย้ายเงินทุน 

แต่ก็จะมีการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย

ในส่วนของไทย จะด�าเนินการตามแนวทางของแผนแม่บท

เงนิทนุเคลือ่นย้ายระหว่างประเทศ โดย ธปท.ต้องการทีจ่ะวางแนวทาง

ให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้า และออกมีความสมดุลกันมากขึ้น โดย 

ผ่อนคลายในเร่ืองการน�าเงินออกนอกประเทศที่เสรีมากขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องกับเกณฑ์การน�าเข้าเงินทุนจากต่างประเทศที่เสรีโดยจะ

ผ่อนคลายการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ ทัง้การลงทนุของบรษิทั

ขนาดใหญ่เพื่อย้ายฐานการผลิต และส่วนบุคคล โดยจะมีการขยาย

ประเภทนักลงทุน ขยายวงเงินลงทุนในต่างประเทศ ลดขั้นตอน และ

กฎระเบียบของการเคลื่อนย้ายเงินทุน แต่จะดูแลการบริหารความ

เสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น และมีทางเลือกมากขึ้น

โดยสมาชกิอาเซยีนมกี�าหนดส่งแผนการเปิดเสรรีะยะสัน้ และ

ระยะปานกลาง ในเดือน ก.ย. ปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างนี้ มีมติ

ว่าประเทศใหญ่ ควรสนับสนุนประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่ในเรื่องการ

ท�าแผนการเปิดเสรีเงินทุน

อย่างไรก็ตามในช่วงแรก จะยังเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนใน

รูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงไม่กระทบการปล่อยบาทออกสู่ตลาดต่าง

ประเทศมากเกนิไป และการดแูลค่าเงนิบาท ซึง่ภมูภิาคนีก้�าลงัมคีวาม

พยายามทีจ่ะใช้การแลกเปล่ียนเงนิตราโดยตรงด้วยสกุลท้องถิน่ โดย

ไม่ต้องใช้เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นสกลุในการแลกเปลีย่นมากขึน้ เพือ่

ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่วนนี้ 

ธปท.มกีลไกทีจ่ะรบัมอืกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืการเก็งก�าไรค่าเงนิ 

โดยเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นตามสถานการณ์ไว้แล้ว

ส่วนเป้าหมายการรวมสกุลเงินอาเซียนเป็นสกุลเดียวนั้น ยัง

ไม่มเีป้าหมายสดุท้ายของการร่วมกลุม่เหมอืนสหภาพยโุรป ทีจ่ะรวม

สกุลเงินเข้าด้วยกันเป็นเงินสกุลเดียว และคิดว่าน่าจะไม่มีในอนาคต 

เพราะเศรษฐกิจของ 10 ประเทศในอาเซียน ยังมีแตกต่างมากเกินไป 

เช่น ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ของอนิโดนเีซยีมขีนาดใหญ่

เป็น 100 เท่าของจดีพีขีองประเทศลาว นอกจากนัน้ เรามบีทเรยีนของ

การรวมเป็นสกุลเงินยูโร เป็นเงินสกุลเดียวของประเทศในสหภาพ
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ASEAN banks เป็นธนาคารอาเซียนที่มี headquarters ต้ังอยู่ใน

อาเซียน และผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัญชาติอาเซียน (3) Greater opera-

tional flexibility มีความยดืหยุน่ในการด�าเนนิการ และประเทศทีพ่ร้อม

สามารถเจรจาแบบทวิภาค (4) Supported by ASEAN Countries 

ประเทศอาเซียนให้การสนับสนุนโดยค�านึงถึงผลประโยชน์โดยรวม

ของอาเซียน

ก�รรับมือของธน�ค�รพ�ณิชย์ต่อเออีซี

การส�ารวจการเตรียมความพร้อม ธนาคารพาณิชย์ได้ต่ืนตัว

รบัมอืกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ด้วยรปูแบบการสร้างเครอืข่าย

ให้บริการลูกค้า มีความแตกต่างกัน ประมาณ 4 แบบ

แบบที่ 1 ใช้รูปแบบการเปิดเครือข่ายสาขา และรูปแบบ

ธนาคารท้องถิน่ โดยรูปแบบสาขา เช่น ธนาคารกรงุเทพ และธนาคาร

กรุงไทย ซึ่งล่าสุดธนาคารกรุงเทพได้รับอนุมัติจากธนาคารกลาง

อินโดนีเซีย เปิดสาขาย่อยสุราบายา ณ เมืองสุราบายา เมืองใหญ่

อันดับ 2 ของอินโดนีเซีย เป็นสาขาที่ 2 ต่อจากสาขาจาการ์ตา โดย

ธนาคารกรุงเทพ มีเครือข่ายต่างประเทศมากถึง 26 แห่ง ใน 13 เขต

เศรษฐกิจส�าคัญทั่วโลก โดยในอาเซียน มีเครือข่ายสาขา 13 แห่ง ใน 

มาเลเซยี สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม ลาว และส�านกังาน

ตัวแทนในย่างกุ้ง ประเทศพม่าขณะที่ธนาคารกรุงไทยมีสาขา 4 แห่ง 

ในสงิคโปร์ กมัพชูา และลาว และธนาคารกรงุศรฯีมสีาขาทีล่าว 2 แห่ง

แบบที่ 2 ใช้รูปแบบจับมือเป็นพันธมิตร กับธนาคารใน 

ท้องถิ่น เช่น ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งล่าสุดจับมืออกริแบงก์ ธนาคาร

เวียดนามชั้นน�าท่ีมีสาขามากที่สุด เข้าเป็นพันธมิตรเพิ่มเติม จากปี 

2554 ธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเวียตตินแบงก์ เป็นแห่งแรกใน

เวียดนาม และยังเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นในอาเซียน 7 แห่ง 

ใน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม พร้อมตั้ง 

เป้าหมายจะมีพันธมิตรธนาคารท้องถิ่นครบทั้ง 9 ประเทศ ในปี 2555 

แบบที่ 3 คือ การเข้าไปซื้อกิจการ ซึ่งในส่วนของธนาคารไทย

ไปซื้อกิจการในต่างประเทศยังไม่มี ยกตัวอย่างได้จากธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย ได้ใช้รูปแบบการเทกโอเวอร์ธนาคารท้องถิ่น เช่น 

ธนาคารในอินโดนีเซีย และในประเทศไทย ได้เข้ามาเทกโอเวอร์

ธนาคารไทยธนาคาร เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เพื่อ

ใช้เป็นฐานเชื่อมโยงธุรกิจในอาเซียน

แบบที่ 4 คือ การรวมทุกแบบเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคารไทย-

พาณิชย์ ที่มีการตั้งเครือข่ายสาขาในสิงคโปร์ ลาว และกัมพูชา รวม 

6 สาขา และมกีารจบัมอืเป็นพนัธมติรกบัธนาคารท้องถิน่ในเวยีดนาม

อย่างไรกต็าม ในส่วนของการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

นั้น ในขณะนี้ได้มีการขอความร่วมมือในธนาคารพาณิชย์ โค้ดราคา

ซือ้ขายเงินโดยตรงระหว่างสกุลท้องถ่ินให้ชดัเจนขึน้ เช่น สกุลเงนิบาท 

กับสกุลเงินริงกิต ของมาเลเซีย หรือล่าสุด สกุลเงินบาทกับสกุลเงิน

จ๊าดของพม่า

คว�มต้องก�ร “เงินบาท” ค้�ช�ยแดนเพิ่ม

เมื่อเข้าสู่ AEC สัดส่วนของการใช้เงินบาทแลกเปลี่ยนในการ

ค้าชายแดนพม่า ลาว และกัมพูชา จะมากขึ้น เพราะในเขตชายแดน

เชือ่มต่อกบัประเทศเหล่านีร้บัเงนิบาทในการแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิค้า 

ควบคูก่บัเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ อยูแ่ล้ว แต่เมือ่เป็น AEC การใช้เงนิบาท

ในฐานะตวักลางในการซือ้ขายการค้าชายแดนน่าจะมคีวามต้องการ

มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เงนิบาทคงไม่ได้เป็นสกุลหลกัในการค้าขายใน

ภมูภิาค แต่เชือ่ว่าบทบาทของเงินบาทน่าจะมเีพิม่มากขึน้ โดยในช่วง

ต่อไปอาจจะมีการผ่อนคลายข้อจ�ากัดในการน�าธนบัตร หรือเงินสด 

ข้ามเขตแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น จากในขณะนี้ที่

ก�าหนดให้น�าเงินข้ามแดนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

ในส่วนของการพมิพ์ธนบตัรของ ธปท.นัน้ ตามปกตจิะเพิม่ขึน้

ตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของไทย แต่เมื่อเข้าสู่ AEC  

การรวมตัวจะท�าให้ตลาด และฐานการผลิตใหญ่ขึ้นไปด้วย ดังนั้น 

จ�านวนการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นในแต่ละปีอาจจะต้องพิจารณาภาพ

รวมของ AEC เพิ่มเติมด้วย โดยขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

แต่ทั้งนี้ การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 จะเป็นเพียงการเริ่มต้น

เปิดเสรขีองระบบการเงนิไทยเท่านัน้ โอกาสทีก่ารเปิดเสรทีางการเงนิ

ทั้งระบบสถาบันการเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนเต็มรูปแบบคงยังไม่

เกิดขึ้น จนกว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่านี้ เพราะตาม

ก�าหนด AEC ยอมให้การเปิดเสรีทางการเงินเต็มรูปแบบเลื่อนไปได้

จนถึงปี 2563 แล้วเราก็จะได้พบกับนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบ

ใหม่จากธนาคารต่างประเทศ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง

ประชาชนอาจจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่มากขึ้น แต่บริการ

ทางการเงินใหม่ๆ นี้จะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ ท�าให้ลูกค้าจึงต้องศึกษา

รูปแบบของบริการทางการเงินใหม่ๆ เหล่านั้นให้ชัดเจน โดยเฉพาะ

ศึกษาความเสี่ยงที่มีก่อนที่มีก่อนที่จะฝากเงิน หรือลงทุน

ที่มา: http://www.thai-aec.com
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