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5.	สงครัามอ่าวเปอรั์เซ่ยุ

เม่�อวันท่่� 2 สิงหาคม 2533 เกิดเหตุ่การณ์อิรักบุกเข�ายึดค้เวต่ 

ท่่�เร่ยกว่าสงครามอ่าวเป็อร์เซ่ึ่ย ม่การยึดป็ระเท่ศอย่างเต่็มร้ป็แบบ 

ส่งผู้ลให�ต่ลาดหุ�นไท่ยท่่�ก่อนหน�าน่�ม่การป็รับตั่วเพิ�มขึ�นมาอย่าง 

ต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี็ 2531-2532 มาสิ�นสุดลงในวันท่่� 25 กรกฎาคม 2532 

ดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์เดิมอย่้ท่่� 1,143.75 จุด ม่การป็รับตั่วลดลงอย่าง

หนัก ดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์ลดลงมากถึึง ร�อยละ 39 รวมภายใน 3 

สัป็ดาห์ จนมาอย่้ท่่�ระดับดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์ท่่� 695.81 จุด และม่

ภาวะซึ่บเซึ่าอย่้กับภาวะสงครามน่�นานถึึง 3 เด่อนเต็่ม จนส่งผู้ลให�ดัชิน่

ต่ลาดหลักท่รัพย์ป็รับตั่ว ท่ำาจุดต่ำ�าสุดท่่� 544.30 จุด ในวันท่่� 30 

พฤศจิกายน 2533 คิดเป็็นการป็รับตั่วลดลงถึึง ร�อยละ 52

6.	คณะกรัรัมการัรัักษาความสงบแหง่ชิาต้	ิ(รัสชิ.)	ยุดึ

อำานาจจากรััฐบาล	

เม่�อวันท่่� 23 กุมภาพันธ์ุ 2534 ม่คณะกรรมการรักษาความสงบ

แห่งชิาติ่ (รสชิ.) เข�ายึดอำานาจจากรัฐบาล พลเอกชิาติ่ชิาย ชุิณหะวัณ 

ส่งผู้ลให�ดัชิน่หุ�นไท่ยต่กลงทั่นท่่ 40.63 จุดภายในวันเด่ยว และต่กลง

อ่ก 57.40 จุดในวันถัึดมา จนกระทั่�งเด่อนพฤษภาคม 2535 จาก

เหตุ่การณ์ความไม่สงบต่่อเน่�อง ผู้ลให�ภาพรวมของดัชิน่ต่ลาด- 

หลักท่รัพย์ต่กลงทั่นท่่อ่ก 65 จุด เหล่อเพ่ยง 667.84 จุด หลังจากนั�น

ต่ลาดก็ต่กอย่้ในภาวะซึึ่มเซึ่าอย่างหนัก

7.	ปญัหาหน่�เสยุ่ในรัะบบสถ้าบันการัเงิน	และการัโจมต้ ่

ค่าเงินบาทจากต้่างปรัะเทศ

วิกฤติ่ครั�งน่� ถ่ึอว่าเป็็นวิกฤติ่เศรษฐกิจครั�งรุนแรงท่่�สุดใน

ป็ระวัติ่ศาสต่ร์ในอด่ต่ของป็ระเท่ศไท่ย ซึึ่�งม่ความแต่กต่่างจากครั�งท่่�

ผู่้านๆ มา ค่อการต่กต่ำ�าจะเกิดขึ�นในระยะเวลาเพ่ยงไม่ก่�เด่อนเเล�วก็ 

ฟืิ�นตั่ว แต่่ครั�งน่�เป็็นการต่กต่ำ�าแบบหนักหน่วง ต่่อเน่�อง และยาวนาน 

จุดเริ�มต่�นของเหตุ่การณ์ครั�งน่� ค่อ ปั็ญหาหน่�เส่ยในระบบสถึาบัน 

การเงิน จนเจ�าหน่� รวมทั่�งผู้้�ฝ่ากเงิน ขาดความเช่ิ�อมั�น รวมทั่�งม่การ

โจมต่่ค่าเงินบาท่จากต่่างป็ระเท่ศ โดยธุนาคารแห่งป็ระเท่ศไท่ย (แบงก์

ชิาติ่) ได�พยายามท่่�จะรักษาค่าแลกเป็ล่�ยนเงินบาท่ ไม่ให�เป็ล่�ยนแป็ลง

ไป็มาก แต่่สุดท่�ายเงินกองทุ่นเพ่�อรักษาค่าอัต่ราแลกเป็ล่�ยนหมด 

จึงได�ตั่ดสินใจป็ระกาศป็ล่อยค่าเงินบาท่ลอยตั่วแบบ Managed Float 

ในวันท่่� 2 กรกฏิาคม 2540 เป็็นท่่�มาของการปิ็ดสถึาบันการเงิน 56 แห่ง 

รวมถึึงการส่งผู้ลให� ดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์ต่กลงอย่างต่่อเน่�อง 

จาก 1,203 จุด ช่ิวงต่�นปี็ 2539 ส่้ระดับดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์ต่ำ�าสุดท่่� 

207 จุดในเด่อนกันยายน 2541 นับเป็็นขาลงท่่�ยาวนานร่วม 33 เด่อน 

เป็็นการป็รับตั่วลดลงถึึงร�อยละ 85 ม้ลค่าต่ลาดลดลงจาก 3,969,804 

ล�านบาท่ เหล่อเพ่ยง 759,451 ล�านบาท่ เร่ยกได�ว่าเส่ยหายไป็ราว 

3,210,353 ล�านบาท่เลยท่่เด่ยว

สมบัตีิ วิรินทรนุวิัตีร

คณะบัริึหารึธุรึกิจั สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญ่�ปุ �น

กัารบริหารใจ้
จากฉบับที่แล้วต่อ

กัับกัารลงทุนทางอ้อม
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8.	เหตุ้วินาศกรัรัม	11	กันยุายุน	พั.ศ.	2544	หรัือ	

9/2011	(ไนน์วันวัน)	

เป็็นเหตุ่การณ์การโจมต่่พล่ช่ิพ ด�วยการท่ำาการจ่�อากาศยาน

โดยสาร 4 ลำา โดยม่ 2 ลำาท่่�ผู้้�ก่อการร�ายบังคับเคร่�องบินพุ่งชินตึ่ก

เวิลด์เท่รด ในนครนิวยอร์ก และอ่กลำา บังคับให�พุ่งชินอาคารท่่�ท่ำาการ

กระท่รวงกลาโหมสหรัฐฯ หร่อ “อาคาร เพนต่ากอน” ส่วนเคร่�องบิน

โดยสารลำาท่่� 4 ท่่�คาดว่าจะถ้ึกจ่�ไป็พุ่งชินท่ำาเน่ยบขาว แต่่เกิดว่รกรรม

อันหาญกล�าของบรรดาผู้้�โดยสารบนเคร่�อง ในการต่่อส้�กับกลุ่มคนร�าย

เส่ยก่อน จนเคร่�องป็ระสบอุบัติ่เหตุ่พุ่งโหม่งพ่�นโลกเส่ยก่อน จากการ 

กระท่ำาของผู้้�ก่อการร�าย 19 คน ท่่�มาจากกลุ่มอิสลามจากฝั่�งต่ะวันออก- 

กลาง (กลุ่มท่่�เร่ยกว่า อัลกออิดะฮ์ึ)

ซึึ่�งจากเหตุ่การณ์สะเท่่อนขวัญท่่�เกิดขึ�นกับชิาวอเมริกันในครั�งน่� 

ส่งผู้ลท่ำาให�ม่ผู้้�เส่ยช่ิวิต่รวมกว่า 3,000 คน แบ่งเป็็นผู้้�เส่ยช่ิวิต่บน 

เคร่�องบินโดยสารทั่�ง 4 ลำา 246 คน และอ่ก 2,602 คน ท่่�เกิดจากการ

เส่ยช่ิวิต่ ณ การระเบิดของอาคารแฝ่ดเวิลด์เท่รด เซ็ึ่นเต่อร์ ส่วนในตึ่ก

ท่่�ท่ำาการกระท่รวงกลาโหมอ่กรวม 125 คน ส่วนบรรดาว่รบุรุษทั่�งหลาย

ท่่�ดำาเนินการช่ิวยเหล่อ และเก่�ยวข�องได�เส่ยช่ิวิต่ ป็ระกอบด�วยนักผู้จญ

เพลิง 343 คน ต่ำารวจนิวยอร์ก และต่ำารวจท่่าเร่อ 37 คน รวมถึึงยังคง

ม่ผู้้�ส้ญหายอ่ก 24 ราย

ผู้ลกระท่บท่่�เกิดในป็ระเท่ศสหรัฐอเมริกาส่งผู้ลกระท่บไป็ทั่�ว

โลกรวมถึึงต่ลาดทุ่น (หุ�น) ของป็ระเท่ศไท่ย ค่อ ภายใน 6 วันหลังเกิด

เหตุ่การณ์ ป็ริมาณการซ่ึ่�อขาย (Market Cap) ของต่ลาดหุ�นไท่ยหาย

ไป็ราว 2.51 แสนล�านบาท่ ดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์ ป็รับตั่วลดลงจาก 

330 จุด มาอย่้ท่่� 266 จุด เป็็นการลดลงถึึง ร�อยละ 19 และม่ป็ริมาณ

ซ่ึ่�อขายท่่�น�อยมากในช่ิวงระยะเวลา 2 เด่อน

9.	ธ์นาคารัแห่งปรัะเทศไทยุ	ปรัะกาศมาต้รัการัสำารัอง

เงินทุนรัะยุะสั�นของต้่างชิาต้ิรั้อยุละ	30

เหตุ่การณ์ภายในป็ระเท่ศ จากการท่่�ธุนาคารแห่งป็ระเท่ศไท่ย 

ป็ระกาศมาต่รการสำารองเงินทุ่นระยะสั�นของต่่างชิาติ่ ร�อยละ 30 โดย

ม่การป็ระกาศในเย็นวันท่่� 18 ธัุนวาคม 2549 ต่่อมาในเชิ�าวันท่่� 19 

ธัุนวาคม 2549 ดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์ ลดลงทั่นท่่ท่่�ต่ลาดเปิ็ดกว่า 100 

จุด ก่อนจะม่การพักซ่ึ่�อ-ขาย (Circuit Breaker ครั�งแรก) ในต่อนบ่าย

ต่ลาดต่กลงต่่ออ่กจนถึึง 142.63 จุด จนมาปิ็ดท่่� 622.14 จุด เป็็นการ

ลดลงร�อยละ 14.84 นับเป็็นการส้ญเส่ยมากกว่า 5 แสนล�านบาท่

ภายในวันเด่ยว

10.	 วิกฤต้แฮมเบอร์ัเกอร์ั	 หรัือวิกฤต้ิสินเชิ่อซับ- 

ไพัรัม์	(Subprime	Crisis)

วิกฤติ่ครั�งน่� เริ�มจากการท่่�ภาวะฟิองสบ่้ในต่ลาดท่่�อย่้อาศัยของ

ป็ระเท่ศสหรัฐอเมริกาแต่ก จากการผิู้ดชิำาระหน่�ของสินเช่ิ�อซัึ่บไพรม์ 

และสินเช่ิ�อดอกเบ่�ยลอยตั่ว ท่่�เริ�มต่�นขึ�นในช่ิวง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 

ผู้้�ก้� ย่มนั�น ก้�ย่มสินเช่ิ�อท่่�เกินกำาลังโดยคิดว่าต่นจะสามารถึป็รับ

โครงสร�างเงินก้�ได�โดยง่าย เพราะในต่ลาดการเงินนั�นม่มาต่รฐานการ

ป็ล่อยก้�ท่่�ต่ำ�าลง ผู้้�ป็ล่อยก้�เสนอข�อจ้งใจในการก้�ย่ม เช่ิน เง่�อนไข 

เบ่�องต่�นง่ายๆ และแนวโน�มราคาบ�านท่่�เพิ�มส้งขึ�น แต่่ท่ว่าการป็รับ

โครงสร�างเงินก้�กลับเป็็นไป็ได�ยากขึ�น เม่�ออัต่ราดอกเบ่�ยเริ�มส้งขึ�น และ

ราคาบ�านเริ�มต่ำ�าลงในปี็ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 ในหลายพ่�นท่่�ของ

ป็ระเท่ศสหรฐั ม่การผู้ดิชิำาระหน่� และการยดึท่รัพย์สินเพิ�มมากขึ�นอย่าง

เห็นได�ชัิด เม่�อหมดเง่�อนไขเบ่�องต่�นอย่างง่าย ราคาบ�านไม่ส้งขึ�นอย่าง

ท่่�คิด และอัต่ราดอกเบ่�ยลอยตั่วเริ�มส้งขึ�น การยึดท่รัพย์สินในสหรัฐเพิ�ม

ขึ�นอย่างรวดเร็ว ตั่�งแต่่ป็ลายปี็ พ.ศ. 2549 และท่ำาให�ปั็ญหาท่างการ

เงินนั�น แพร่กระจายไป็อย่างรวดเร็วทั่�วโลกในปี็ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 

ต่ลาดหุ�นไท่ยได�ซึึ่มซัึ่บข่าวร�ายน่� และส่งผู้ลให�ดัชิน่ต่ลาดหลักท่รัพย์

ต่กลงอย่้ในระดับต่ำ�าสุดท่่� 380.05 จุด ในวันท่่� 26 พฤศจิกายน 2551 

(ม่การใชิ� Circuit Breaker ครั�งท่่�สอง ในวันท่่� 10 ตุ่ลาคม 2551 และ

ครั�งท่่�สาม ในวันท่่� 27 ตุ่ลาคม 2551)




