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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี หรือ CMIM (Chiang Mai Initiative 
Multilateralisation: CMIM) พัฒนามาจากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) 
ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2543 อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชีย
ในช่วงปี 2540-2541 โดยการจัดท้าความตกลง CMIM ของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ถือเป็นกลไก
ความร่วมมือทางการเงินที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่ส้าคัญของภูมิภาค และถือเป็นก้าวแรกของการมี
กลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของภูมิภาคเอเชีย โดยกลไก CMIM นี้ในหลักการ
แล้ว จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศในภูมิภาค พร้อมทั้งส่ง
สัญญาณทางบวกต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียถึงความมีศักยภาพท่ีจะเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
ภายใตก้ระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่
การเป็นพหุภาคี (CMIM) ในการเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน+3 
และวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิผลของ CMIM ในการท้าหน้าที่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลไกในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน CMIM โดยการศึกษานี้ ได้สรุปสาระส้าคัญของความตกลง CMIM และการเพ่ิม
ประสิทธิผลของ CMIM ผ่านความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง และวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิผลของ 
CMIM ในการท้าหน้าที่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และข้อจ้ากัดของ 
CMIM โดยพบว่าขนาดของ CMIM ที่ 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยังถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่งจะเป็น
ข้อจ้ากัดในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเมื่อยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีความ
เชื่อมโยงอยู่กับการเข้าร่วมโครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ IMF ซึ่งท้าให้วงเงินของจ้านวนเงินที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือในกรณีท่ีไม่มีการเข้าร่วมโครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ IMF (IMF-Delinked 
Portion) มีขนาดเล็กลงไปกว่าวงเงินสูงสุดที่ประเทศสมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือ และการที่การลง
เงินของ CMIM ยังอยู่ในลักษณะของการยืนยันผูกพันเงินสมทบ (Earmarking) โดยไม่มีการลงเงินจริง 
(Standby Facility) อาจท้าให้ความเชื่อมั่นต่อกลไก CMIM มีน้อยกว่ากรณีท่ีมีการเงินลงเงินสบทบจริง 
อย่างไรก็ดี กลไก CMIM ได้มีการพัฒนาขึ้นมามากเม่ือเปรียบเทียบกับกลไกเดิมของ CMI โดยได้มีการ
จัดตั้งกลไกให้ CMIM สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพ่ือป้องกันมิให้ประเทศสมาชิก
ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ (Crisis-Prevention Function) เพ่ิมเติมจากกลไกเดิมที่มีขึ้นเฉพาะ
ส้าหรับการให้ความช่วยเหลือเมื่อประเทศสมาชิกประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและเผชิญกับปัญหาของ
การขาดสภาพคล่องหรือปัญหาด้านดุลการช้าระเงินแล้ว (Crisis Resolution Mechanism หรือ Post-
Crisis Function) ซึ่งถือเป็นการเพิม่ประสิทธิผลที่ส้าคัญของ CMIM เนื่องจากจะเป็นการเพ่ิมช่องทางใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีส่วนส้าคัญในการป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่
อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งป้องกันการเกิดผลกระทบและการส่งต่อไปยังเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอ่ืนและ
ของภูมิภาค  นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ (Maturity) และขยายระยะเวลา
ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวม (Supporting Period) ของ CMIM จะเป็นการเพ่ิมความ



จ 
 

 
 

ยืดหยุ่นในการด้าเนินนโยบายทางการเงินให้แก่ประเทศสมาชิก เนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอาจมี
ความยืดเยื้อ และประเทศสมาชิกอาจต้องการเวลาในการด้าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่ยาวขึน้ 

กลไก CMIM ของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคง
มีข้อจ้ากัดบางประการที่จะสามารถได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกลไกนี้ โดยการ
พัฒนากลไกการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน CMIM ให้มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนในระยะ
ปานกลาง (3-5 ปี) ควรมีแนวทางที่ส้าคัญ ได้แก ่(1) การเพ่ิมขนาดของ CMIM และการเพ่ิมสัดส่วน 
IMF-Delinked Portion (2) การเปลี่ยนรูปแบบการลงเงินสมทบใน CMIM และ (3) การเพ่ิมบทบาท
และศักยภาพของส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 
Macroeconomic Research Office: AMRO) 

เนื่องจากกลไก CMIM อยู่ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 แนวทางในการด้าเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM จึงจะต้องเป็นการเห็นพ้อง
ต้องกันของประเทศสมาชิก ดังนั้น ในการด้าเนินการจะต้องมีความชัดเจนในท่าทีของประเทศไทย ซึ่ง
จะตอ้งมีการหารือกันอย่างรอบคอบระหว่างหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับความตกลง CMIM ซ่ึง
รวมถึง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเป็นส้าคัญ หลังจากนั้น จะต้องมีการ
หารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือให้ได้ท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับ ก่อนที่จะมีการเจรจา
กับกลุ่มประเทศ+3 โดยในขั้นตอนสุดท้ายนี้ จะค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค
อาเซียน+3 จะได้รับร่วมกันสูงสุด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  ในการเขียนและจัดท้ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง 
กลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน+3: มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น
พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) นี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ ส้านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่ให้โอกาสผู้เขียนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 6 ปี 2557 และขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์  
ค้้าชู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่กรุณาให้ค้าแนะน้า และชี้แนวทางอันเป็น
ประโยชน์ส้าหรับการจัดท้ารายงานฉบับนี้  

นอกจากนี้ ขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และเจ้าหน้าที่ 
ทุกท่านที่กรุณาอ้านวยความสะดวกในทุกๆ ด้านตลอดระยะเวลาในการเข้ารับการอบรม 
  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ ก้าลังใจจากครอบครัว และจากเพ่ือนๆ นักศึกษาหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557 มา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1    ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 
   
  มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี หรือ CMIM (Chiang Mai Initiative 
Multilateralisation: CMIM) พัฒนามาจากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) ซ่ึง
ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2543 อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี 
2540-2541 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบปัญหา
ดุลการช้าระเงินโดยขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และหลายประเทศมีความจ้าเป็นต้องขอเข้ารับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซ่ึง
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในด้านของการขยายตัวและเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจในภาพรวม จากการเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจและการเงินในครั้งนั้น ท้าให้กลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้ การด้าเนินการในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีข้ึนผ่านกรอบการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน +3 (ASEAN+3 Finance Ministers Framework) ซ่ึง
ประกอบด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มประเทศ+31 โดยได้มีการจัดการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน +3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting: AFMM+3) 
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2542 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2543 ซึ่งจัดขึน้ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้ประกาศมาตรการริเริ่มของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ส้าคัญ คือ มาตรการริเริ่ม
เชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Initiative: CMI ซึ่งเป็นมาตรการที่จะเข้ามาเป็นกลไกในการที่จะช่วยรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 

(1)  เป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค (Regional Financial 
Arrangement) ในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหาดุลการช้าระเงินหรือขาด
สภาพคล่องในระยะสั้น และ 

(2)  เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ 
                                                           
1 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์เวียดนาม และไทย และกลุ่มประเทศ+3 ประกอบด้วย ประเทศจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต ้

http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=52
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=52
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มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือทาง
การเงินในภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วย  

(1)  การขยายโครงการ ASEAN Swap Arrangement (ASA) ให้ครอบคลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเพ่ิมวงเงินรวม จากโครงการความร่วมมือเดิมระหว่างธนาคารกลาง
อาเซียน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ที่ได้มีข้ึนตั้งแต่ปี 2520 
จ้านวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มวงเงินรวมเป็น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (และภายหลัง วงเงิน
ภายใต้โครงการ ASA ได้เพ่ิมข้ึนจาก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2548) 

(2)  การสร้างเครือข่ายความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี (Bilateral Swap 
Arrangement: BSA) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ+3 โดยวงเงินในสัญญาของความ
ตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคีนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเจรจาและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ 

 (3)  ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างกัน (Repurchase 
Agreement: Repo Agreement) ซ่ึงเป็นกลไกเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกท่ี
ประสบปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว 

 
อย่างไรก็ตาม มาตรการริเริ่มเชียงใหม่นี้ยังมีข้อจ้ากัดในเรื่องของความไม่แน่นอนของ

จ้านวนวงเงินที่สามารถกู้ได้จริง เนื่องจากประเทศท่ีท้า Swap Arrangement ระหว่างกันอาจไม่มีเงิน
ส้าหรับที่จะให้ความช่วยเหลือ (ปล่อยเงินกู้) แก่ประเทศคู่สัญญาในเวลาที่วิกฤติเศรษฐกิจเกิดข้ึนจริง 
นอกจากนี้ ขั้นตอนการด้าเนินการเบิก-ถอน (Swap Activation Process) ภายใต้ความตกลง
แลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคีนั้น ยังใช้เวลาในการด้าเนินการพอสมควรในกระบวนการหารือก่อนที่จะมี
การตัดสินใจให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศที่ขอความช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 จึงต้องการลดข้อจ้ากัดดังกล่าวลงโดยการพัฒนารูปแบบของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การ
เป็นพหุภาค ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยเฉพาะความแน่นอนของจ้านวนเงินในกรณีการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจและด้าเนินการลดขั้นตอนของการด้าเนินการเบิก-ถอน ภายใต้ความตกลงพหุภาคีโดยมีการ
แต่งตั้งผู้ประสานงานกลาง 
 

ส้าหรับการพัฒนาของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ หรือ CMI ไปสู่มาตรการริเริ่มเชียงใหม่
ไปสู่การเป็นพหุภาคี หรือ CMIM จนกระทั่งเกิดการจัดท้าความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การ
เป็นพหุภาค ี(CMIM Agreement) นั้น สามารถสรุปล้าดับของการพัฒนาที่ส้าคัญได้ ดังนี้ 

(1) ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ณ เมืองเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนามาตรการ
ริเริ่มเชียงใหมไ่ปสู่การเป็นพหุภาคี ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือเครือข่ายความตกลงแลกเปลี่ยน
เงินตราทวิภาคี (Network of Bilateral Swap Arrangements) หรือ BSA Network โดยให้ CMIM 
ท้าหน้าที่เป็นกลไกทางการเงินในลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบของ Self-managed Reserved 
Pooling Arrangement (SRPA) เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ประสบปัญหา
สภาพคล่องระยะสั้น โดยอาจไม่มีความจ้าเป็นในการพ่ึงพากลไกขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ  
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(2) ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 ณ กรุงมาดริด 
ประเทศสเปน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้เห็นชอบให้ CMIM มีขนาดเท่ากับ 
80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่เป็นจ้านวนใกล้เคียงกับจ้านวนวงเงินรวมของความตกลงแลกเปลี่ยน
เงินตราทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกที่มีอยู่ในกรอบ CMI โดยกลไก CMIM ในรูปแบบนี้ ประเทศ
สมาชิกจะท้าการออกหนังสือยืนยันการสมทบเงิน (Commitment Letter) ในการผูกพันการลงเงินใน
สกุลเหรียญสหรัฐฯ ของประเทศสมาชิกในสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ โดยยังจะไม่มีการลงเงินจริงในภาวะ
ปกติ แต่จะมีการโอนย้ายเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ 
โดยท้าการแลกเปลี่ยน (Swap) กับสกุลเงินของประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือ (Local Currency)  

(3) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 สมัยพิเศษ ณ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือตอบรับกับภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจและการเงินโลก โดยได้มีการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินโลกที่อาจ
ลุกลามมายังภูมิภาคเอเชีย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าแม้ภูมิภาคเอเชียอาจมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากการ
ที่ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของปัจจัยภายในประเทศไว้ตั้งแต่สมัยวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี 2540-
2541 แต่ภัยคุกคามที่มาจากเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ตลาดเงินและตลาดทุนที่ขาดเสถียรภาพ ประกอบ
กับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามายังภูมิภาคที่ลดลงและมีแนวโน้มที่จะไหลออกจากภูมิภาคมากข้ึนนั้น ส่งผล
ให้ภูมิภาคเอเชียเกิดแรงกดดันในการหามาตรการเพ่ือก้าวให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางการเงินและวิกฤติ
เศรษฐกิจที่คุกคามอยู่ในปัจจุบัน โดยในการประชุมสมัยพิเศษในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมในการขยายวงเงินของ CMIM จากเดิม 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนการผูกพันเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศ+3 ในสัดส่วน 20:80 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซียน+3 ไดป้ระกาศสนับสนุนการจัดตั้งกลไกระบบระวังภัยทางเศรษฐกิจ (Surveillance) ของ
ภูมิภาคเพ่ือช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความแปรปรวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนได้
โดยฉับพลัน เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

(4) ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ณ เมืองบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง+3 ได้ออกแถลงการณ์ประกาศความส้าเร็จของ
การพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปการเป็นสู่พหุภาคี ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้มีข้อสรุป
เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักท้ังหมดในการจัดตั้ง CMIM แล้ว และพร้อมที่จะด้าเนินการจัดท้าความตกลง 
CMIM โดยมีเป้าหมายให้การจัดท้าความตกลง CMIM แล้วเสร็จภายในปลายปี 2552  

 
การจัดท้าความตกลง CMIM ถือเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินที่ออกมาเป็น

รูปธรรมที่ส้าคัญของภูมิภาคเอเชีย และถือเป็นก้าวแรกของการมีกลไกในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจที่ส้าคัญของภูมิภาค โดยกลไก CMIM นี้ในหลักการแล้ว จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและการเงินให้แก่ประเทศในภูมิภาค พร้อมทั้งส่งสัญญาณทางบวกต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียถึงความมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินของโลก  
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  โดยในหลักการนั้น CMIM มีวัตถุประสงค์หลัก คือ  
(1)  เพ่ือแก้ไขปัญหาดุลการช้าระเงินและปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะสั้นใน

ภูมิภาค และ  
(2)  เพ่ือเป็นส่วนเสริมจากด้าเนินการทางการเงินระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีอยู่  
 
ทั้งนี้ ความตกลง CMIM ได้มีวัตถุประสงค์พ้ืนฐานที่ส้าคัญ คือ เพ่ือให้มีความตกลง

อย่างเป็นทางการส้าหรับกลไก CMIM เกี่ยวกับ 
(1) การจัดให้มีการด้าเนินการในรูปแบบพหุภาคีในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน+3 เพ่ือจัดให้มีเงินเหรียญสหรัฐ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ภายในกลุ่มของประเทศสมาชิก
ในภาคขีองความตกลง CMIM ผ่านธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนสภาพคล่อง 
(ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ) ในระดับภูมิภาค ในกรณีท่ีประเทศใดๆ ในภาคี ประสบปัญหาเร่งด่วน
เป็นครั้งคราวเนื่องจากการขาดสภาพคล่องระยะสั้น หรือปัญหาดุลการช้าระเงิน 

(2) การมขี้อก้าหนดและเงื่อนไขเฉพาะซึ่งจะน้ามาใช้กับการจัดให้มีการใช้ธุรกรรม
แลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้การสนับสนุนสภาพคล่องแก่ภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือ ในกรณีที่
ภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ประสบปัญหาเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น 

 
การจัดท้าความตกลง CMIM จะท้าให้ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 มีทางเลือกเพ่ิมเติม

ส้าหรับความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่ประเทศประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะสั้น หรือ
ปัญหาการขาดดุลการช้าระเงิน ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วอาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอาจก้าวเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินได้ โดยที่ผ่านมา ก่อนที่จะมี
ความตกลง CMIM นั้น เมื่อประสบปัญหาทางการเงิน ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ส่วนใหญ่จะเข้า
ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 
อย่างไรก็ดี ในอดีตนั้น การเข้าให้ความช่วยเหลือของ IMF ในบางครั้ง มีกระบวนการและระยะเวลาใน
การด้าเนินงานที่ค่อนข้างยาวนานและอาจไม่ทันการณ์ หรือมีเงื่อนไขท่ีมีความยืดหยุ่นน้อย ดังนั้น การ
มีกลไก CMIM และมีการจัดท้าความตกลง CMIM เพ่ือให้กลไกสามารถด้าเนินการได้นั้น จะเป็น
ทางเลือกเพ่ิมเติมจากการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศที่มีอยู่ โดยเฉพาะ
ส้าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ประสบปัญหาเพียงการขาดสภาพคล่องหรือการขาด
ดุลการช้าระเงินระยะสั้น โดยไม่ได้มีปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อได้รับการช่วยเหลือทาง
การเงินอย่างรวดเร็วและทันการณ์แล้ว เศรษฐกิจของประเทศจะสามารถกลับมามีเสถียรภาพและไม่
ส่งผ่านปัญหาเศรษฐกิจและการเงินต่อไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ดังนั้น ความตกลง CMIM จึงเป็น
ความตกลงที่ส้าคัญของภูมิภาคเอเชียในการสร้างกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค  

 
กลไก CMIM ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมของ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ทั้งนี้ การวิเคราะห์ถึงข้อจ้ากัด และความมีประสิทธิผลของกลไก 
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CMIM จึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญส้าหรับการพัฒนากลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ต่อไป 
 
1.2    วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) ใน

การเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน+3 และวิเคราะห์ถึงความมี
ประสิทธิผลของ CMIM ในการท้าหน้าที่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน 
CMIM  
 
1.3    ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

  ศึกษาพัฒนาการของ CMIM ตั้งแตห่ลังเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชีย
ในปี 2540 จนกระท่ังปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนากลไกการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคผ่าน CMIM ในระยะปานกลาง (3-5 ปี) 

 
           1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

    ใช้วธิีการอธิบาย และวิเคราะห์ถึงพัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น
พหุภาคี (CMIM) ความมีประสิทธิผลของ CMIM ในการท้าหน้าที่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ข้อจ้ากัดของกลไก CMIM และแนวทางในการพัฒนากลไกในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน CMIM โดยอิงจากความตกลง CMIM ที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้
จัดท้าขึ้น 
  
1.4    ประโยชน์ของการศึกษา 

 
การศึกษานี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่สมบูรณ์ในเรื่องของพัฒนาการของ CMIM 

และประสิทธิผลของกลไก CMIM ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนากลไกการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน CMIM โดย CMIM ถือเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินที่
ออกมาเป็นรูปธรรมที่ส้าคัญของภูมิภาคอาเซียน+3 ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ความ
เข้าใจถึงพัฒนาการ ข้อจ้ากัด และความมีประสิทธิผลของกลไก CMIM ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะช่วยให้
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3 สามารถพัฒนากลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้นได้ในอนาคต 



 

 

บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1    แนวคิดทฤษฎี 
 
         2.1.1  แนวคิดด้านเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาค 

        ในการด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ จะต้องเป็นไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
หลักทางเศรษฐกิจมหภาค โดยในภาพรวมแล้วสามารถจ้าแนกเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาคได ้ดังนี้ 

(1) การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
สามารถวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้จากอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริง (Real Gross Domestic product หรือ Real GDP) อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่เป็นบวกสะท้อนถึงฐานะที่ดีขึ้นของประเทศ และความกินดีอยู่ดีที่เพ่ิมข้ึนของคนในประเทศ
ในภาพรวม 

(2) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) ทั้งเสถียรภาพภายใน 
(Internal Stability) และเสถียรภาพภายนอก (External Stability) โดยเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพจะเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในแต่ละตลาด 
ส้าหรับเสถียรภาพภายในจะสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลในตลาดสินค้าผ่านระดับราคาท่ีมีเสถียรภาพ 
กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไป หรือต่้าจนเกินไป (อัตราเงินเฟ้อติดลบหรือเกิดภาวะเงิน
ฝืด) จนเป็นอุปสรรคต่อธุรกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพภายในจะมีอัตราการ
ว่างงานในระดับต่้า มีการใช้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานในระบบอย่างเต็มที่ ส้าหรับเสถียรภาพ
ภายนอกนั้น เป็นความสมดุลในตลาดปริวรรตเงินตรา โดยตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจมหภาคท่ีสามารถ
สะท้อนถึงความมีเสถียรภาพภายนอก ได้แก่ ความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน การไม่ขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด (Current Account) อย่างมีนัยส้าคัญอย่างต่อเนื่อง และการมีระดับเงินส้ารองระหว่าง
ประเทศ (International Reserves) ที่พอเพียงในการรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากภายนอก
ประเทศ 

(3) การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  (Efficient Resource Allocation) 
การจัดสรรทรัพยากรควรเป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดี ภาครัฐ
สามารถเข้าไปด้าเนินการในกรณีที่กลไกตลาดไม่สามารถท้างานได้ตามปรกติ เช่น กรณีการจัดสรรสินค้า
สาธารณะให้แก่ประชาชนในประเทศ เป็นต้น  

(4) การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม (Equitable Income 
Distribution) กล่าวคือ การท้าให้รายได้ไม่กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ โดย
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ จะมีการขยายตัวที่ดี แต่หากความมั่งค่ังกระจุกตัวที่กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง จะสามารถน้าไปสู่ความขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจและสังคมได้  

 
ในการด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจ จะต้องค้านึงถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาคในทุก

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปได้ยากท่ีจะสามารถด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจให้ได้
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บรรลุทุกเป้าหมาย แต่ผู้วางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องค้านึงถึงความสอดคล้องของนโยบาย
หรือมาตรการต่างๆ กับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ แต่อาจพิจารณาให้ความส้าคัญหรือน้้าหนักของแต่ละ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาคแตกต่างกันไปได้ 

 
   ส้าหรับมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี หรือ CMIM นั้น เป็นมาตรการที่
ค้านึงถึงเป้าหมายทางด้านการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นส้าคัญ โดยเน้นถึงการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจภายนอกของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน+3 โดยเฉพาะในประเด็นของการรักษาเงิน
ส้ารองระหว่างประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
สมาชิกจะน้าไปสู่การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาคด้วย 

 
2.1.2 ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นหลายระดับ โดยตามทฤษฎีแล้วจะแบ่งระดับ
ตามความเข้มข้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลักๆ แล้ว จะสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

(1) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หรือ FTA เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
ประเทศสมาชิกตกลงที่จะลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน (ระหว่างประเทศในภาคี) เหลือร้อยละ 0 แต่
ประเทศในภาคียังสามารถที่จะมีอิสระในการก้าหนดภาษีศุลกากรส้าหรับสินค้าที่น้าเข้ามาจากประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในภาคี พร้อมทั้งลดการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier: NTB)  ทั้งนี้ ในทาง
ปฏิบัติ ภาษีศุลกากรส้าหรับสินค้าบางรายการอาจจะยังไม่ลดลงเหลือร้อยละ 0 แต่ก็จะมีการใช้ภาษี
ศุลกากรในหมู่ประเทศสมาชิกในอัตราที่ต่้ากว่าอัตราภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้าท่ีน้าเข้าจากนอกกลุ่ม
ประเทศสมาชิก 

(2) Customs Union หรือสหภาพศุลกากร เป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่มีระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง โดยการรวมกลุ่มในลักษณะนี้นอกจากภาษี
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกจะลดลงเหลือร้อยละ 0 และลดการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีแล้ว ใน
ขณะเดียวกันภาษีศุลกากรที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเก็บจากสินค้าที่น้าเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก จะต้องเป็นอัตราเดียวกันส้าหรับสินค้าน้าเข้าในแต่ละรายการ (มี Common External Tariffs) 

(3) Common Market หรือตลาดร่วม รูปแบบของการรวมกลุ่มประเภทนี้นอกจาก
จะมีลักษณะเหมือนกับสหภาพศุลกากรแล้ว ยังมีลักษณะที่เพ่ิมข้ึนมาคือ มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต 
(แรงงาน ทุน และเทคโนโลยี) อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น ตลาดร่วมยุโรป 
(European Common Market) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงก่อนปี 2535 (ค.ศ. 
1992) หรือที่เรียกกันว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: ECC) 

(4) Economic Union หรือ สหภาพเศรษฐกิจ เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
นอกจากครอบคลุมลักษณะของตลาดร่วมแล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือในการด้าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจซึ่งรวมถึงนโยบายการค้า นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี
การใช้สถาบันทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ร่วมกันหรือแบบเดียวกัน อาทิ การใช้เงินตราเดียวกัน ดังเช่นสหภาพ
ยุโรป (European Union หรือ EU) ในปัจจุบัน 
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ส้าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน+3 นั้น หากจัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามทฤษฎี
ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ยังมีระดับของความเข้มข้นในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไม่มากนัก แต่มีการ
ผสมผสานบางคุณลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับเข้าไว้ด้วย โดยภายใต้การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 สามารถแบ่งกลุ่มย่อยออกได้เป็น (1) กลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน และ (2) กลุ่มประเทศ+3 โดยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเป็นการรวมกลุ่ม
ในระดับเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) แต่มีคุณลักษณะของตลาดร่วม (Common Market) ใน
บางประการเข้ามาด้วย เช่น การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน (ที่มีฝีมือ) อย่างเสรี (ในบาง
สาขา) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ยังไม่อยู่ใน
ระดับเขตการค้าเสรีอย่างสมบูรณ์ โดยกลุ่มประเทศ+3 ในปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อตกลงในการลดภาษี
ศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 ระหว่างกัน จะมีเพียงแต่ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน กับแต่ละประเทศอาเซียน+3 อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้ให้ความส้าคัญ
กับความร่วมมือในการด้าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ แม้ว่าแต่ละประเทศสมาชิกยังคงมีอิสระในการ
ก้าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
การจัดท้าความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM 

Agreement) ถือเป็นความตกลงทางด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินฉบับแรกท่ีเป็นรูปธรรม
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เพ่ือเป็นกลไกในการรองรับปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเงินของ
ภูมิภาค ซ่ึงท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการสร้างความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้แก่เศรษฐกิจโลกในภาพรวม
ได้ 
 

2.1.3  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์และอธิบายความร่วมมือในภูมิภาค สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ส้านักหลักๆ2 ได้แก่ 
(1) ส้านักสัจจนิยม (Realism): เน้นอ้านาจและผลประโยชน์แห่งชาติที่มักน้าไปสู่ความ

ขัดแย้งระหว่างรัฐ 
(2) ส้านักเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism): เน้นผลประโยชน์รว่มกันและองค์การ

ระหว่างประเทศท่ีน้าไปสู่ความร่วมมือระหว่างรัฐ 
(3) ส้านักสรรค์สร้างนิยม (Constructivism): เน้นบทบาทของความคิดและอัตลักษณ์ 

 
 ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+3 มีลักษณะของความร่วมมือ

ไปทางส้านักเสรีนิยมใหม่ มากกว่าส้านักสัจจนิยมและส้านักสรรค์สร้างนิยม เนื่องจากเป็นความร่วมมือที่
เกิดข้ึนจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เป็นส้าคัญ โดยไม่ได้เป็นความร่วมมือในลักษณะที่เกิดข้ึนมาเพ่ือ
คานอ้านาจ และประเทศสมาชิกในกลุ่มยังคงมีความหลากหลาย ท้าให้ความเป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาคมี
ความเข้มข้นน้อย โดยส้านักเสรีนิยมใหม่สามารถอธิบายความร่วมมือทางการเงินของประเทศสมาชิก

                                                           
2 ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข จากบทความ “พิเคราะห์อาเซียน: ผ่านทฤษฎีความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ” 
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อาเซียน+3 ได้ในลักษณะที่ประเทศสมาชิกเน้นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจร่วมกัน และในจากความ
ร่วมมือทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ภายใต้กลไก CMIM ได้ก่อให้เกิดการจัดตั้งส้านัก
งานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: 
AMRO) ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย AMRO เป็นองค์กรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ทีท่้าหน้าหลัก
ในการวิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและของภูมิภาค 
ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาค และให้ความสนับสนุนด้าน
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้ความตกลง CMIM ให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง AMRO นี้จะมีการยกระดับสู่การเป็นองค์การระหว่างประเทศใน
อนาคต 
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  Sussangkarn (2011)3 ได้ท้าการศึกษาพัฒนาการของ CMIM และเห็นว่า CMIM เป็น
กลไกที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคในกรณีท่ีประเทศสมาชิกขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน และมองว่าการจัดตั้ง AMRO เป็นสิ่งส้าคัญที่จะช่วยสนับสนุนทางด้านเทคนิคส้าหรับ
กระบวนการความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาค ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอในการเพ่ิมประสิทธิผลให้แก่
มาตรการ CMIM โดย (1) ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการก้าหนดเงื่อนไขในที่ว่าการให้ความ
ช่วยเหลือเต็มจ านวนของ CMIM จะต้องเชื่อมโยงกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF (2) 
ควรมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะทวิภาคีเข้ามาเสริมกลไก CMIM เพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของประเทศสมาชิกได้อย่างเพียงพอ (3) ควรพิจารณาขยายความร่วมมือ
ทางการเงินผ่านกลไก CMIM ไปยังประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เช่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย (ขยายไปสู่อาเซียน+6) และ (4) ควรเร่งพัฒนา AMRO ให้เป็น
องค์กรที่มีศักยภาพและน่าเชื่อถือเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันจากประเทศสมาชิก และองค์กรอ่ืนๆ รวมถึง
นานาประเทศ 
 
  Asami (2005)4 ได้ท้าการศึกษาถึงพัฒนาการของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกซ่ึงน้าไปสู่การเกิดขึ้นของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (CMI) โดยได้อธิบายว่าความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยู่ในระดับต้นๆ ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกไม่มีกรอบของความมั่นคงในภูมิภาค (Regional Security Framework) เข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างจากกรณีของยุโรป ดังนั้น ในกรณีของเอเชียตะวันออกนั้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งจะไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากกรอบทางด้านการเมือง (Political Framework) ทั้งนี้ ได้ให้
ความเห็นสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ที่ท้า
                                                           
3 Sussangkarn, Chalongphob (2011), “Chiang Mai Initiative Multilateralization: Origin, Development, 
and Outlook”. Asian Economic Policy Review 6, p.203-220. 
4 Asami, Tadahiro (2005), “Chiang Mai Initiative as the Foundation of Financial Stability in East 
Asia”. IIMA 
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หน้าที่คล้ายคลึงกับ IMF โดยความส้าเร็จของกลไก CMI และองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ
ดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับระบบการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (Surveillance System) ว่าสามารถด้าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 
 
  เป้าหมายของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคจะเป็น
กรอบแนวคิดหลักของการวิเคราะห์ว่ามาตรการ CMIM สามารถท้าหน้าที่เป็นกลไกในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยจะท้าการศึกษาพัฒนาการของ 
CMIM จาก CMI ตั้งแต่หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกจิและการเงินในภูมิภาคเอเชียในปี 2540 จนเข้าสู่การ
จัดท้าความตกลง CMIM ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตลอดจนท้าการศึกษาร่าง
ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง ที่ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้ด้าเนินการจัดท้าขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือให้
กลไก CMIM มีประสิทธิผลมากข้ึน ซึ่งหากความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ ก็จะน้ามาใช้
ทดแทนความตกลง CMIM ฉบับปัจจุบัน โดยในการวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของ CMIM ในการท้า
หน้าที่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น จะ
วิเคราะห์จากประเด็น (1) ขนาดของ CMIM ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่แต่ละประเทศ
สมาชิก (2) รูปแบบการสมทบเงินใน CMIM (3) กลไกในการให้ความช่วยเหลือของ CMIM (4) 
กระบวนการและระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก และ (5) บทบาท
ของ AMRO ในการสนับสนุนกลไก CMIM 
 



 

 

บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
3.1 พัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM): ความตกลง CMIM 

 
ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ณ เมืองบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง+3 ได้ออกแถลงการณ์ประกาศความส้าเร็จของ
การพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปการเป็นสู่พหุภาคี ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้มีข้อสรุป
เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักท้ังหมดในการจัดตั้ง CMIM แล้ว และประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้ร่วมกัน
จัดท้าความตกลง CMIM ซึ่งแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 การจัดท้าความตกลง 
CMIM นี้ ถือเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินทีอ่อกมาเป็นรูปธรรมที่ส้าคัญของภูมิภาคเอเชีย และถือ
เป็นก้าวแรกของการมีกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดตั้งกลไกความร่วมมือพหุภาคีของภูมิภาคโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Currency 
Swap) เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมในความตกลง (CMIM 
Party) ขาดสภาพคล่องหรือประสบปัญหาดุลการช้าระเงิน โดยความตกลง CMIM มีสาระหลักส้าคัญ 
ดังนี้ 
 
3.1.1  ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลง CMIM 

กลุ่มภาคีในความตกลง CMIM ประกอบด้วย กระทรวงการคลังของประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 (รวม 13 ภาคี) และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 และธนาคารกลางเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง (รวม 14 ภาคี) รวมมีภาคีภายใต้ความตกลง CMIM ทั้งสิ้น 27 ภาคี 
 
3.1.2  ขนาดวงเงินและสัดส่วนการสมทบเงินใน CMIM 

ประเทศสมาชิกได้ก้าหนดวงเงินใน CMIM ไว้ที่ 120 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี
สัดส่วนวงเงินสมทบของประเทศสมาชิกอาเซียนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ CMIM หรือเท่ากับ 24 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่กลุ่มประเทศ +3 (รวมฮ่องกง) มีวงเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 80 
ของ CMIM หรือเท่ากับ 96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีวงเงินสมทบใน CMIM เท่ากับ 
4.552 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นวงเงินสมทบของประเทศอาเซียนใหญ่ 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย)ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ (บรูไน กัมพูชา ลาว 
พม่า และเวียดนาม) มีวงเงินสมทบในสัดส่วนที่น้อยกว่า ส้าหรับกลุ่มประเทศ+3 ที่ มีวงเงินสมทบใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ของ CMIM หรือเท่ากับ 96 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั้น แบ่งเป็นจีน จ้านวน 38.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 32 ของ CMIM (รวมฮ่องกง ซึ่งมีวงเงินสมทบจ้านวน 4.2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ)  ญี่ปุ่น จ้านวน 38.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 32 ของ CMIM และเกาหลีใต้ 
จ้านวน 19.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 16 ของ CMIM (รายละเอียดของสัดส่วนการสมทบ
เงินใน CMIM ของประเทศสมาชิกปรากฏตามตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี 1: สัดส่วนการสมทบเงินใน CMIM ของประเทศสมาชิก 

 
 
 
  

  จ้านวนเงินสมทบ 

ตัวคูณการซื้อ 
(โควตาการ
ขอรับความ
ช่วยเหลือ) 

สิทธิ
ลงคะแนน

ทั่วไป 

สิทธิ
ลงคะแนน

ตาม 
เงินสมทบ 

จ้านวนสิทธิลงคะแนน
ทั้งหมด 

  เหรียญสหรัฐฯ (พันล้าน) (ร้อยละ)  
(จ้านวน
เสียง) 

(จ้านวน
เสียง) 

(จ้านวน
เสียง) 

(ร้อยละ) 

               

จีน 38.4 
จีน  (ไม่รวมฮ่องกง 
ไชน่า)  34.2 32.0 

28.50 0.5 1.60  34.20  35.80  25.43  

ฮ่องกง ไชน่า 4.2 3.50 2.5 0 4.20 4.20 2.98 

ญี่ปุ่น 38.40  32.00  0.5 1.60  38.40  40.00   28.41 

เกาหล ี 19.20 16.00 1 1.60 19.20 20.80 14.77 

รวมกลุ่ม + 3 96.00  80.00   4.80  96.00  100.80  71.59  
             
อินโดนีเซีย 4.552  3.97  2.5 1.60  4.552  6.152  4.369  
ไทย 4.552  3.97  2.5 1.60  4.552  6.152  4.369  
มาเลเซีย 4.552  3.97  2.5 1.60  4.552  6.152  4.369  
สิงค์โปร ์ 4.552  3.97  2.5 1.60  4.552  6.152  4.369  
ฟิลิปปินส ์ 4.552  3.07  2.5 1.60  4.552  6.152  4.369  
        
เวียดนาม 1.00  0.83  5 1.60  1.00  2.60  1.847  
กัมพูชา 0.12  0.10  5 1.60  0.12  1.72  1.222  
พม่า 0.06  0.05  5 1.60  0.06  1.66  1.179  
บรูไน 0.03  0.02  5 1.60  0.03  1.63  1.158  

ลาว 0.03  0.02  5 1.60  0.03  1.63  1.158  

รวมอาเซียน 24.00  20.00   16.00  24.00  40.00  28.41  
             

รวมท้ังหมด 120.00  100.00   20.80  120.00  140.80  100.00  
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3.1.3  รูปแบบการสมทบเงินใน CMIM  
ผู้ว่าการธนาคารกลางจะลงนามในหนังสือยืนยันการสมทบเงิน (Commitment 

Letter) เพ่ือยืนยันการสมทบเงินตามวงเงินที่ผูกพันของแต่ละประเทศ โดยจะมีผลเป็นเพียงภาระ
ผูกพันเนื่องจากยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทุนเงินส้ารองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อมีการอนุมัติการ
เบิกถอนวงเงินความช่วยเหลือ จึงจะเกิดธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Swap) 
ระหว่างประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือ (Requesting Country) และประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือ 
(Providing Countries) 
 
3.1.4  จ านวนเงินสูงสุดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา  

ส้าหรับจ้านวนเงินสูงสุดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโควตาการขอรับความ
ช่วยเหลือนั้น มรีูปแบบที่มีสัดส่วนที่แตกต่างกันไป (Tiered-Borrowing Multiples) ในแต่ละประเทศ
สมาชิก โดยประเทศขนาดเล็กจะสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ในสัดส่วนที่สูงกว่า (โดยเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนของวงเงินสมทบ) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 สัดส่วน ดังนี้ 

(1)  สัดส่วนส้าหรับประเทศอาเซียนขนาดเล็ก 5 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม) โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 5 เท่าของวงเงินสมทบใน CMIM 

(2)  สัดส่วนส้าหรับประเทศอาเซียนใหญ่ 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ และไทย) โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 2.5 เท่าของวงเงินสมทบใน CMIM 

(3)  สัดส่วนส้าหรับประเทศเกาหลีใต้ โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 1 เท่า
ของวงเงินสมทบใน CMIM 

(4)  สัดส่วนของประเทศจีนและญี่ปุ่น โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 0.5 เท่าของ
วงเงินสมทบใน CMIM  

อย่างไรก็ตาม ในการขอรับความช่วยเหลือ ประเทศสมาชิกจะสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือจาก CMIM ได้สูงสุดเท่ากับโควตาในการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดของประเทศสมาชิกนั้นๆ 
โดยมีเงื่อนไขว่า ประเทศสมาชิกท่ีจะขอรับความช่วยเหลือ จะต้องเข้าสู่โครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ 
IMF (IMF Program) หรือก้าลังจะเข้าสู่ IMF Program หากกรณีที่ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ได้
เข้าสู่ IMF Program และไม่ได้มีแผนที่จะเข้าสู่ IMF Program ประเทศสมาชิกจะสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือจาก CMIM ในกรณีที่ไม่ได้เข้า IMF Program (IMF De-Linked Portion) ได้สูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 20 ของโควตาในการขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดของประเทศสมาชิกนั้นๆ 

 ทั้งนี้ ส้าหรับฮ่องกงจะใช้โควตาการขอรับความช่วยเหลือในสัดส่วนเดียวกันกับสัดส่วน
ของประเทศอาเซียนใหญ่ (2.5 เท่า) แต่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้เพียงในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF 
(IMF De-Linked Portion) เนื่องจากฮ่องกงไม่ได้เป็นสมาชิกของ IMF 

 
3.1.5  ระยะเวลาในการเบิกถอนและอัตราดอกเบี้ย 
  (1) ระยะเวลาในการเบิกถอน (Maturity) การเบิกถอนมีระยะเวลา 90 วัน โดยใน
ส่วนของการเบิกถอนในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF De-Linked Portion) สามารถที่จะต่ออายุใน
การเบิกถอน (Renewals of Drawings) ได้ 3 ครั้ง รวมระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ 1 ปี และส้าหรับ
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การเบิกถอนที่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF Linked Portion) สามารถที่จะต่ออายุในการเบิกถอนได้ 7 ครั้ง 
รวมระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ 2 ปี 
      ทั้งนี้ ภาคีท่ีได้รับความช่วยเหลือสามารถขอซื้อคืน (Repurchase) เงินสกุล
ท้องถิ่นก่อนครบก้าหนดเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้า 3 วันท้าการให้แก่ภาคีผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ จะไม่มีค่าปรับแต่อย่างใด ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส้าหรับการขอซื้อคืน
เงินสกุลท้องถิ่นก่อนครบก้าหนดตามสภาวะตลาดในขณะนั้น 
  (2) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ LIBOR (London Interbank Offered 
Rate) บวกกับ Premium เท่ากับ 150 Basis Points และส้าหรับทุกๆ 2 ครั้งของการต่ออายุ (เริ่ม
จากการต่ออายุครั้งที่ 2) จะท้าการบวก Premium เพ่ิมอีก 50 Basis Points แต่ท้ายที่สุดแล้ว 
Premium จะต้องไม่เกิน 300 Basis Points ซึ่งการคิดอัตราดอกเบี้ยจะค้านวณบนพ้ืนฐานของ 1 ปี 
เท่ากับ 360 วัน โดยจะรวมวันที่ท้าการเบิกถอน (Value Date) แต่ไม่รวมวันครบก้าหนดช้าระ 
(Maturity Date) 

    ทั้งนี้ หากภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ช้าระคืน ภายในเวลา 3 วันท้าการจาก
วันที่นัดช้าระ จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น อีก 200 Basis Points จากอัตราข้างต้น และจะ
เพ่ิมอีก 50 Basis Points ทุกๆ 6 เดือน จนกว่าจะช้าระคืน แตร่วมแล้วจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย 
LIBOR + 500 Basis Points 

 
  ตารางท่ี 2: อัตราดอกเบี้ยภายใต้ความตกลง CMIM 
 

การเบิกถอนเงิน/การต่ออายุการเบิกถอนเงิน ส่วนเพิ่มจาก LIBOR 
การเบิกถอนเงินครั้งแรกและการต่ออายุการเบิกถอน
เงินครั้งแรก 

150 Basis Points 

การต่ออายุการเบิกถอนเงินครั้งที่ 2 และ 3 200 Basis Points 
การต่ออายุการเบิกถอนเงินครั้งที่ 4 และ 5 250 Basis Points 
การต่ออายุการเบิกถอนเงินครั้งที่ 6 และ 7 300 Basis Points 

 
 
3.1.6 กระบวนการตัดสินใจของ CMIM 

กระบวนการตัดสินใจของ CMIM แบ่งออกเป็น 2  ระดับ (Two-Tired Decision-
Making Body) ได้แก่ 

(1) ระดับรัฐมนตรี ท้าหน้าที่ตัดสินใจในระดับนโยบายและก้าหนดกรอบส้าหรับ
ประเด็นนโยบายหลัก (Fundamental Issues) อาทิ เรื่องขนาดของ CMIM วงเงินสบทบจากแต่ละ
ประเทศสมาชิก วงเงินขอรับความช่วยเหลือ สิทธิออกเสียง ข้อก้าหนดและเงื่อนไขการขอรับความ
ช่วยเหลือ และการเข้าเป็นสมาชิก เป็นต้น โดยใช้หลักฉันทามติ (Consensus Rule) ในการตัดสินใจ 
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โดยในความตกลง CMIM ได้ให้ค้าจ้ากัดความของคณะผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายนี้ไว้
คือ Ministerial Level Decision Making Body (MLDMB)5 

(2) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (จากกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง) ท้าหน้าที่
พิจารณาในประเด็นการปฏิบัติ อาทิเช่น เรื่องการพิจารณาอนุมัติการเบิกถอนเงิน การยกเว้นเงื่อนไข
บังคับก่อน การขอถอนตัว และการต่อสัญญา เป็นต้น โดยจะใช้หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) 
ในการตัดสินใจ โดยในความตกลง CMIM ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่าเป็นคณะกรรมการระดับสูงผู้มี
อ้านาจในการตัดสินใจ หรือ Executive Level Decision making Body (ELDMB)6 

 
3.1.7 กระบวนการในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือและการประสานงาน 

ในการด้าเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนเงินตราพหุภาคีภายใต้ CMIM นี้ จะมีประเทศผู้
ประสานงาน 2 ประเทศ โดยประเทศผู้ประสานงานจะเป็นประเทศที่เป็นประธานร่วมของที่ประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (AFDM+3) ได้แก่ ประเทศสมาชิก
อาเซียนจ้านวน 1 ประเทศ และประเทศ+3 จ้านวน 1 ประเทศ และในกรณีที่ประเทศผู้ประสานงาน
เป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือ ให้ประเทศที่จะเป็นประธานร่วม AFDM+3 ในปีถัดไปท้าหน้าที่เป็น
ประเทศผู้ประสานงานแทน 

ส้าหรับกระบวนการในการด้าเนินการ ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ในการขอแลกเปลี่ยนเงินตรา (Swap Request) ให้แก่ประเทศผู้ประสานงานทั้ง 2 
ประเทศ และประเทศผู้ประสานงานจะต้องส่งค้าร้องดังกล่าวให้แก่ประเทศสมาชิกท่ีเหลือทราบ
ภายใน 2 วัน หลังจากท่ีได้รับค้าร้อง และจัดให้มีการประชุม ELDMB เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ 
ประเทศผู้ประสานงานจะต้อง (1) จัดส่งเอกสารข้อมูลภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะดุลการช้าระเงิน 
และสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สมาชิก (2) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากสมาชิก ELDMB ได้แก่ การ
ยืนยันการเข้าร่วมการประชุม ความกังวลเฉพาะ (Special Concerns)  ความประสงค์ในการขอสงวน
การให้ความช่วยเหลือ (Escape from Participation)  ความเห็นเกี่ยวกับก้าหนดการ วาระการ
ประชุม และรูปแบบการประชุม ELDMB และ (3) จัดให้มีการออกเสียง (Voting) ของ ELDMB 
ภายใน 1-2 สัปดาห์ และแจ้งผลให้ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ และหากท่ีประชุม ELDMB 
เห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตรา ก็ให้แจ้งต่อสมาชิกทราบทันที เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากท่ี ELDMB ได้ให้ความเห็นชอบ โดยการออกเสียงให้ความช่วยเหลือจะใช้
เสียงส่วนใหญ่ 2 ใน 3 และส้าหรับภาคีท่ีอยู่ระหว่างการรับความช่วยเหลือหรืออยู่ระหว่างการเบิก
ถอนหรือต่ออายุการรับความช่วยเหลือ จะไม่สามารถเป็นภาคีผู้ให้ความช่วยเหลือได้ (แผนผังสรุปการ
ด้าเนินการปรากฏตามภาพที่ 1) 

ทั้งนี้ ในการขอรับความช่วยเหลือภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นของตนซื้อเงินเหรียญสหรัฐ ตามท่ีที่ประชุม ELDMB ได้ให้ความเห็นชอบ โดยราคาซื้อเป็นเงิน
                                                           
5 MLDMB (Ministerial Level Decision Making Body) หมายถึงคณะผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจระดับนโยบายซึ่ง
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 13 ประเทศ (ASEAN+3) 
6 ELDMB  (Executive Level Decision Making Body) หมายถึงคณะกรรมการระดับสูงผู้มีอ้านาจในการตัดสินใจ 
ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 13 ประเทศ และธนาคารกลาง 14 แห่ง (รวมฮ่องกง) 
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สกุลท้องถิ่นที่ต้องช้าระเพ่ือฐานะเงินเหรียญสหรัฐ จะถูกก้าหนดโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศตามหน้ารอยเตอร์ (Reauters Page) 2 วันท้าการก่อนวันที่มีการแลกเปลี่ยน และ
ภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องท้าการซื้อเงินสกุลท้องถิ่นของตนกลับโดยใช้เงินเหรียญสหรัฐ 
พร้อมกับจา่ยดอกเบี้ยในรูปเงินเหรียญสหรัฐ 

 
3.1.8 การก าหนดสิทธิลงคะแนนของประเทศสมาชิก 

ส้าหรับหลักการในการก้าหนดสิทธิลงคะแนนหรือสิทธิออกเสียง (Voting Power) ของ
ประเทศสมาชิกนั้น เป็นการให้สิทธิลงคะแนนตามสัดส่วนเงินสมทบ แต่ได้ให้ความส้าคัญกับเสียงของ
ประเทศเล็กด้วย โดยมีวิธีการคือ การแบ่งคะแนนเสียงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

(1)  คะแนนเสียงพ้ืนฐาน: ซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ทุกประเทศได้รับเท่ากัน ประเทศละ 
1.6 คะแนนเสียง 

(2)  คะแนนเสียงตามสัดส่วนเงินสมทบ: ซึ่งได้ก้าหนดให้ 1 คะแนนเสียงต่อเงินสมทบ 
1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุปสิทธิลงคะแนนของประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลง CMIM ได้ดังนี้ 

(รายละเอียดของจ้านวนสิทธิลงคะแนนของแต่ละประเทศสมาชิกปรากฏอยู่ในตารางสัดส่วนการสมทบ
เงินใน CMIM ของประเทศสมาชิก) 

(1) ประเทศจีนมีสิทธิออกเสียงรวม 40 คะแนนเสียง หรือร้อยละ 28.41 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ทั้งนี้ แบ่งได้เป็นจีน (ไม่รวมฮ่องกง) 35.80 คะแนนเสียง (ร้อยละ 25.43) และฮ่องกง 4.20 
คะแนนเสียง (ร้อยละ 2.98) 

(2) ประเทศญี่ปุ่นมีสิทธิออกเสียงรวม 40 คะแนนเสียง หรือร้อยละ 28.41 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

(3) ประเทศเกาหลีใต้มีสิทธิออกเสียงรวม 20.80 คะแนนเสียง หรือร้อยละ 14.77 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(4) กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีสิทธิออกเสียงรวม 40 คะแนนเสียง หรือร้อยละ 
28.41 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแล้วนั้น ประเทศไทยมีสิทธิออก
เสียงรวม 6.152 คะแนนเสียง หรือร้อยละ 4.369 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เช่นเดียวกับประเทศ
อาเซียนใหญ่อีก 4 ประเทศ 

(สิทธิในการลงคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกปรากฏตามตารางที่ 1) 
 
 โดยในการก้าหนดสิทธิลงคะแนน ได้ค้านึงถึงการมิให้มีประเทศสมาชิกประเทศใด

ประเทศหนึ่งมีอ้านาจในการคัดค้านการตัดสินใจของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ที่เหลือ (No Veto Power) 
ดังนั้น จึงได้มีการค้านวณคะแนนเสียงพ้ืนฐาน เพิ่มเติมจากคะแนนเสียงตามสัดส่วนเงินสมทบ ซ่ึง
คะแนนเสียงพ้ืนฐานจะท้าให้คะแนนที่เป็นไปตามสัดส่วนเงินสมทบมีน้้าหนักลดลง ซี่งถือว่าเป็นการให้
ความส้าคัญกับเสียงของประเทศเล็กมากข้ึน โดยในการค้านวณคะแนนเสียงพ้ืนฐานที่อยู่ที่ประเทศละ 
1.6 คะแนนเสียงนั้น จะท้าให้ประเทศจีน (รวมฮ่องกง) และญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นประเทศที่มีเงินสมทบใน
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สัดส่วนที่มากที่สุดที่ประเทศละร้อยละ 32) มีสัดส่วนของจ้านวนสิทธิในการลงคะแนนทั้งหมดประเทศ
ละร้อยละ 28.41 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ากับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมกัน ซึ่งการค้านวณให้
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน มีจ้านวนสิทธิในการลงคะแนนในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อย
ละ 33.33 (1 ใน 3 ของสิทธิในการออกเสียงรวม) นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในกลุ่มอาเซียน+3 หรือเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมี Veto Power เนื่องจากในการพิจารณาใน
ประเด็นการปฏิบัติภายใต้กลไก CMIM จะใช้หลักคะแนนเสียงข้างมาก (มากกว่า 2 ใน 3) ในการ
พิจารณาตัดสินใจอนุมัติ 

 
3.1.9 การสงวนสิทธิจากการเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือ 
  ประเทศสมาชิกสามารถขอสงวนสิทธิจากการเข้าร่วม CMIM ในการให้ความช่วยเหลือ
ในแต่ละครั้งได้ โดยท้าหนังสือแจ้งสมาชิก ELDMB พร้อมอธิบายถึงเหตุผลในการไม่เข้าร่วมให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อให้ ELDMB พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะไม่เข้า
ร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยที่ ELDMB ไม่ต้องให้ความเห็นชอบได้ในบางกรณี เช่น ในกรณีท่ีประสบ
ปัญหาดุลการช้าระเงิน การเกิดสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือมีข้อจ้ากัดกฎหมายภายในประเทศที่ไม่
สามารถด้าเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ การพิจารณาสงวนสิทธิจากการเข้าร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือจะต้องแล้วเสร็จก่อนมีการออกเสียงของที่ประชุม ELDMB ต่อการขอรับความช่วยเหลือ และ
ประเทศที่สงวนสิทธิจากการเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน ELDMB ที่
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกรณีนั้นๆ   
 
3.1.10  การจัดตั้งหน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

ประเทศสมาชิกได้เห็นร่วมกันในการด้าเนินการจัดตั้งหน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ในกระบวนการ CMIM โดยหน่วยงานระวังภัย
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะมีหน้าทีติ่ดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล สภาวะเศรษฐกิจมหภาคและความ
มั่นคงทางการเงิน ตรวจสอบสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 และสนับสนุนกลไก
ของ CMIM เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 สามารถเบิกถอน (Activation) ภายใต้กลไก CMIM 
และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่เกิดวิกฤติดุลการช้าระเงิน ทั้งนี้ รวมถึงการประเมิน
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมหภาคและทางด้านการเงินของประเทศสมาชิก 
เพ่ือช่วยในการจัดท้าค้าแนะน้าในเชิงนโยบายให้ได้ทันเวลาเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงนั้น (การติดตาม
ดังกล่าวให้ขยายไปถึงช่วงหลังการเบิกถอน ตามค้าขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด  อีกท้ังต้องท้าให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน) นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังจะท้าหน้าที่ในการ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคอีกด้วย  

ทั้งนี้ ในการประชุม AFMM+3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงทาชเคนท์ 
ประเทศอุซเบกิสถาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นหลัก
ของการจัดตั้งหน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ และเรียกหน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคนี้ว่า ส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 หรือ ASEAN+3 
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Macroeconomic Research Office (AMRO) โดยให้จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ AMRO ไดเ้ริ่ม
การด้าเนินงานแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2554 

 
3.1.11  วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 

ความตกลง CMIM มีผลบังคับใช้ในวันที่ 90 ภายหลังจากวันที่ประเทศจีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต ้และประเทศสมาชิกอาเซียนอีกอย่างน้อย 5 ประเทศ ด้าเนินกระบวนการภายในเสร็จสิ้น
และพร้อมที่จะใช้ความตกลงนี้ พร้อมทั้งได้ลงนามและน้าส่งความตกลง CMIM โดยส้าหรับประเทศ
สมาชิกท่ีด้าเนินกระบวนการภายในเสร็จสิ้นภายหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าได้เข้าร่วมเป็น
ภาคีในความตกลง CMIM ในวันที่ได้ลงนามในความตกลง  

ทั้งนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เป็นวันที่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้และประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากกว่า 5 ประเทศ ได้ด้าเนินการลงนามในความตกลง CMIM ดังนั้น ความตกลง 
CMIM จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 

 
3.1.12  การทบทวนความตกลงและโครงสร้างของ CMIM ในภาพรวม 

หลังจากความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในปีที่ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะร่วมกัน
ทบทวนข้อก้าหนดและเงื่อนไขของความตกลง ซึ่งรวมถึงขนาดของ CMIM จ้านวนการลงเงินของ
ประเทศสมาชิก จ้านวนเงินสูงสุดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (โควตาการขอความช่วยเหลือ) เงื่อนไขใน
การซื้อและขายคืนเงินตรา และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท้าให้ความตกลง CMIM มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศสมาชิกและภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลก 
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ภาพที่ 1: แผนผังการด าเนินการโดยสรุป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศขอรับความช่วยเหลือส่งหนังสือแจ้งขอรับการความช่วยเหลอืต่อกลุ่มประเทศผู้
ประสานงาน  

มีประสานงาน เป็นครั้งคราว/ จัดส่งเอกสาร และข้อมลู  

กลุ่มประเทศผู้ประสานงานจัดใหม้กีารลงคะแนน 

ลงคะแนนภายในหน่ึง/สองสัปดาห์ ส้าหรับหนังสือแจ้งขอรับความช่วยเหลือและการถอนตัว
จากการมสี่วนร่วม  

การแจ้งการถอนตัวจากการมสี่วนร่วม   

กลุ่มประเทศผู้ประสานงานแจ้งโดยทันทีถึงผลการลงคะแนน ผลการจัดสรร และค้าสั่งให้
ด้าเนินการเพื่อการท้าธุรกรรมการแลกเปลีย่นเงิน   

ท ำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบทวิภาคีภายในหนึ่งสัปดาห ์
หลังจาก ELDMB ได้ให้ความเห็นชอบ  

 
ภาคีผู้ขอรับความช่วยเหลือแจ้งการเบิกถอนเงิน/ การต่ออายุการเบกิถอนเงิน  

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท้าการ  
 

วันท่ีส่งมอบเงิน = วันเบิกถอนเงิน/ วันต่ออายุการเบิกถอนเงิน  
การก้าหนดอัตราแลกเปลีย่นเงิน ให้ใช้อัตรา ณ 2 วันท้าการ ก่อนวันที่ส่งมอบเงิน 

การก้าหนดอัตราดอกเบี้ย ให้ใช้อัตรา ณ 2 วันท้าการของกรุงลอนดอน ก่อนวันที่ส่งมอบเงิน  
   

ใช้บังคับกับกรณีการต่ออายุการเบกิถอนเงินโดยอนุโลม  

กลุ่มประเทศผู้ประสานงานส่งต่อหนังสือแจ้งขอความความช่วยเหลอืภายในสองวันท้าการ  
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3.2 การเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการ CMIM ของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 
 

สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศในสหภาพยุโรปที่ยังไม่คลี่คลาย 
และความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลอดจนความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายใน
ปี 2554 ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค ส่งผลให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียน+3 เห็นถึงความจ้าเป็นในการเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการ CMIM เพ่ือให้สามารถ
เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากความตกลง CMIM ที่มีผลบังคับใช้
ไปตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553 นั้น วงเงินในการให้ความช่วยเหลือยังมีขนาดเล็ก และกลไกของ 
CMIM ในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกมีลักษณะที่เป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อ
ประเทศสมาชิกประสบปัญหาสภาพคล่องหรือปัญหาดุลการช้าระเงิน กล่าวคือ มีหน้าที่หลักในการ
แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ (Crisis Resolution Mechanism) แต่ยังไม่มีกลไกส้าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจ (Crisis Prevention Function) ซึ่งถือว่ามีความส้าคัญส้าหรับ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่นกัน  

ดังนั้น ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ไดเ้ห็นควรให้ท าการศึกษา
รูปแบบของ CMIM เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีกลไกการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในลักษณะที่เป็นการ
ป้องกันไม่ใหเ้กิดวิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษาขนาดกองทุน CMIM ที่ความเหมาะสม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน+3 จึงได้หารือร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ CMIM จากนั้น ในการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance 
Ministers and Central Bank Governors' Meeting: AFMGM+3)7 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลของ CMIM 
และด้าเนินการแก้ไขความตกลง CMIM โดยที่ประชุม AFMGM+3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ 
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้เห็นชอบหลักการของร่างความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงแล้ว จากนั้น 
ประเทศสมาชิกจะต้องด าเนินการภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความตกลงฉบับปรับปรุงมีผลบังคับ
ใช้ ซึ่งความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงนี้ จะใช้ทดแทนความตกลง CMIM ฉบับปัจจุบัน โดยความตก
ลง CMIM ฉบับปรับปรุง มีสาระส้าคัญท่ีแตกต่างไปจากความตกลง CMIM ดังนี้ 
 
3.2.1  การเพิ่มขนาดวงเงินของ CMIM 
  CMIM ควรจะต้องมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ประเทศ
สมาชิกอาเซียน+3 จึงตกลงในการเพ่ิมขนาดของ CMIM เป็น 2 เท่าจากเดิมที่มีขนาด 120 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เป็น 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้การลงเงินของสมาชิกมีสัดส่วนเช่นเดิม กล่าวคือ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีวงเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 20 ของ CMIM หรือเท่ากับ 48 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่กลุ่มประเทศ +3 (รวมฮ่องกง) มีวงเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ 
CMIM หรือเท่ากับ 192 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะเพ่ิมวงเงินสมทบใน CMIM 
                                                           
7 ปี 2555 เป็นปีแรกที่ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 เข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และได้มีการเปลี่ยนช่ือการประชุมจาก AFMM+3 เป็น AFMGM+3 เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของที่ประชุม 
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เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าจากเดิม ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีวงเงินสมทบใน CMIM หรือจะต้องผูกพันเงินทุน
ส้ารองระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น 9.104 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิม 4.552 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งเป็นวงเงินสมทบของประเทศอาเซียนใหญ่ 5 ประเทศ และส้าหรับอ้านาจหรือสิทธิในการออกเสียง 
(Voting Power) ให้มีการคงไว้เช่นเดิม (รายละเอียดของสัดส่วนการสมทบเงินใน CMIM ภายใตค้วาม
ตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงที่มีขนาด 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ ของประเทศสมาชิกปรากฏตาม
ตารางที่ 3) 
 
3.2.2  การเพิ่มสัดส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับโครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ IMF (IMF De-
linked Portion) 

  ส้าหรับจ้านวนเงินสูงสุดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโควตาการขอรับความ
ช่วยเหลือใน CMIM ฉบับปรับปรุงนั้นจะมีสัดส่วนเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกเห็นว่า CMIM 
จะมีประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนหากมีการเพิ่ม IMF De-linked Portion เนื่องจากจะท้าให้สมาชิก
สามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงแรกได้ในจ้านวนที่มากขึ้น อันเป็นการเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการให้ความช่วยเหลือของ CMIM และเพ่ิมอ้านาจในการบริหารจัดการเงินสมทบของ
สมาชิกโดยลดระดับของการผูกติดกับ IMF ลง โดยประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้ตกลงที่จะเพ่ิม
สัดส่วน IMF De-linked Portion ที่สมาชิกจะสามารถขอรับความช่วยเหลือจากร้อยละ 20 เป็นร้อย
ละ 30 ของจ้านวนเงินสูงสุดที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะขอรับความช่วยเหลือได้จาก CMIM 
ทั้งนี้ ในปี 2557 อาจมีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนให้เพ่ิมเป็นร้อยละ 40 ได้ 
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ตารางท่ี 3: สัดส่วนการสมทบเงินใน CMIM ที่มีขนาด 240 พันล้านเหรียญสหรัฐของประเทศสมาชิก 

  จ้านวนเงินสมทบ 
ตัวคูณ
การซื้อ 

จ้านวน
สูงสุดใน
ความ

ช่วยเหลือ
ทาง

การเงิน 

สิทธิ
ลงคะแนน

ทั่วไป 

สิทธิ
ลงคะแนน

ตาม 
เงินสมทบ 

สิทธิลงคะแนนท้ังหมด 

  
เหรียญสหรัฐ 

(พันล้าน) 
(ร้อยละ)  

เหรียญ
สหรัฐ

(พันล้าน) 

(จ้านวน
เสียง) 

(จ้านวน
เสียง) 

(จ้านวน
เสียง) 

(ร้อยละ) 

จีน 76.80 

จีน        
(ไม่รวม
ฮ่องกง)              
68.40 34.2 32.0 

28.50 0.5 34.20 3.20 68.40 71.60 25.43  

ฮ่องกง 
8.40 4.2 

3.50 2.5 
 

6.30 
0.00 8.40 8.40 2.98 

ญี่ปุ่น 76.80 32.00  0.5 38.40 3.20  76.80 80.00   28.41 

เกาหล ี 38.40 16.00 1 38.40 3.20 38.40 41.60 14.77 
         

รวมกลุ่ม+ 3 192.00 80.00   117.30    9.60  192.00 201.60  71.59  
อินโดนีเซีย 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104  12.304  4.369  
ไทย 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  
มาเลเซีย 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  
สิงค์โปร ์ 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  
ฟิลิปปินส ์ 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  
         
เวียดนาม 2.00 0.833  5 10.00 3.20 2.00  5.20  1.847  
กัมพูชา 0.24 0.100  5 1.20 3.20 0.24  3.44  1.222  
เมียนมาร ์ 0.12 0.050  5 0.60 3.20 0.12  3.32  1.179  
บรูไน 0.06 0.025  5 0.30 3.20 0.06  3.26  1.158  

สปป. ลาว 0.06 0.025  5 0.30 3.20 0.06  3.26  1.158  

รวมอาเซียน 48.00 20.00   126.20 32.00 48.000 80.00  28.41  
         

รวมท้ังหมด 240.00 100.00  243.50 41.60 240.00 281.60 100.00 
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3.2.3  กลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (Crisis  
Prevention Facility) ของ CMIM  
  ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เห็นถึงความจ้าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้กลไก CMIM 
สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพ่ือป้องกันมิให้ประเทศสมาชิกประสบปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ (Crisis-Prevention Function) เพ่ิมเติมจากกลไกเดิมที่มีขึ้นเฉพาะส้าหรับการให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อประเทศสมาชิกประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและเผชิญกับปัญหาของการขาดสภาพ
คล่องหรือปัญหาด้านดุลการช้าระเงินแล้ว (Crisis Resolution Mechanism หรือ Post-Crisis 
Function) เนื่องจากการป้องกันมิให้ประเทศสมาชิกประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจจะเป็นการป้องกัน
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยต่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จึงได้ตกลงที่จะมีกลไกเพ่ิมเติมส้าหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาดุลการช้าระเงินหรือ
ขาดสภาพคล่องระยะสั้น ก่อนที่ประเทศสมาชิกจะเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ และให้ใช้ชื่อกลไกท่ีจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ิมเติมว่า “CMIM Precautionary Line (CMIM-PL)” และให้ใช้ค้าว่า “CMIM Stability 
Facility (CMIM-SF)” ส้าหรับความช่วยเหลือเมื่อประเทศสมาชิกประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว
ตามกลไกเดิมของ CMIM  
  ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพ่ือป้องกันปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ 
หรือ CMIM-PL นั้น ประเทศสมาชิกจะต้องเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีการ
ด้าเนินการนโยบายที่ดี โดยเมื่อได้รับความช่วยเหลือจาก CMIM แล้ว จะไม่เข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจ และ
สามารถที่จะจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกได้ ดังนั้น ในการให้ความช่วยเหลือในกรณีของ CMIM-PL จึงได้มี
การก้าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาช่วยเหลือ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติ (Qualification Criteria) 
ของประเทศสมาชิกใน 5 ประการ ได้แก ่(1) ฐานะการเงินระหว่างประเทศและการเข้าถึงตลาด 
(External Position and Market Access) (2) นโยบายการคลัง (3) นโยบายการเงิน (4) เสถียรภาพ
ด้านการเงินและการก้ากับดูแล และ (5) ความพอเพียงของข้อมูล (Data Adequacy) ทั้งนี้ เงื่อนไข
ดังกล่าว เป็นเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขการให้ Credit Line ของ IMF 

  
3.2.4  การขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือของ CMIM และอัตราดอกเบี้ย 
  ระยะเวลาในความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้ความตกลง CMIM มีระยะเวลาใน
การช่วยเหลือรวม 1-2 ปี (สูงสุด 1 ปี ส้าหรับ IMF De-Linked Portion และสูงสุด 2 ปี ส้าหรับ IMF 
Linked-Portion) ซี่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น โดยหากประเทศสมาชิกประสบวิกฤติ
เศรษฐกิจ อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1-2 ปี ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิผลของ CMIM ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะขยายระยะเวลาในการ
ให้ความช่วยเหลือแต่ละครั้ง (Maturity) และขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวม 
(Supporting Periods) ดังนี้ 
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3.2.4.1 ในกรณีของ CMIM-SF แบ่งเป็น 
(1) ส่วนที่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF Linked Portion) ขยายระยะเวลาการให้ความ

ช่วยเหลือ (Maturity) จากครั้งละ 90 วัน เป็น 1 ป ี(ต่ออายุได้ 2 ครั้ง) รวมระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
เป็น 3 ปี (จากเดิม 2 ปี)  

(2) ส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF De-linked Portion) ขยายระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือ (Maturity) จากครั้งละ 90 วัน เป็น 6 เดือน (ต่ออายุได้ 3 ครั้ง) รวมระยะเวลาให้ความ
ช่วยเหลือเป็น 2 ปี (จากเดิม 1 ป ี) 

 
3.2.4.2 ในกรณีของ CMIM-PL ก้าหนดระยะเวลาในการเปิดวงเงินให้ความ

ช่วยเหลือ (Duration of Swap Line) เป็นเวลา 6 เดือน และต่ออายุได้ 3 ครั้ง รวมระยะเวลาให้
ความช่วยเหลือไม่เกิน 2 ปี แบ่งเป็น 

(1) ส่วนที่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF Linked Portion) ก้าหนดระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือ (Maturity) ครั้งละ 1 ปี (ไม่สามารถต่ออายุการเบิกถอนได้) 

(2) ส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF De-linked Portion) ก้าหนดระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือ (Maturity) ครั้งละ 6 เดือน (ไม่สามารถต่ออายุการเบิกถอนได้) 
 
 โดยอัตราดอกเบี้ยในการเบิกถอนเงินภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุงสา้หรับกรณี 
CMIM-SF จะเป็นไปตามตารางที่ 4 (อัตราดอกเบี้ยกรณีการเบิกถอนเงินในส่วนที่เชื่อมโยงกับ IMF) และ 
ตารางที่ 5 (อัตราดอกเบี้ยกรณีการเบิกถอนเงินในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF) สว่นในการคิดอัตราดอกเบี้ย
ส้าหรับ CMIM-PL จะไม่มีการปรับสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดตามระยะเวลาการได้รับความช่วยเหลือ แต่จะ
ให้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ LIBOR+150 Basis Points เนื่องจากในกรณีนี้ ได้มีเงื่อนไขของการที่
ประเทศสมาชิกได้มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ดีและมีการด้าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคท่ี
เหมาะสมแล้วตามคุณสมบัติที่ได้ก้าหนดเป็นเงื่อนไขของการให้เบิกถอนเงินในกรณี CMIM-PL ไว้แล้ว 
ประกอบกับกรณ ีCMIM-PL จะไม่มีการต่ออายุการเบิกถอน 

ทั้งนี้ ส้าหรับกรณี CMIM-PL จะมีการก้าหนดค่าธรรมเนียมในการเปิดวงเงินเครดิต 
(Commitment Fee) จ้านวนร้อยละ 0.15 ของวงเงินที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม อาจ
มีการพิจารณาคืนค่าธรรมเนียม (Reimburse) ดังกล่าว ภายหลังจากท่ีสมาชิกได้ใช้ความช่วยเหลือตามท่ี
ร้องขอนั้นแล้ว รวมทั้งการพิจารณาให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม หรือละเว้นการจ่าย (Waive) 
ค่าธรรมเนียมในบางกรณี 
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ตารางท่ี 4: อัตราดอกเบี้ยกรณีการเบิกถอนเงินในส่วนที่เชื่อมโยงกับ IMF 
 

 

 
 

    ตารางท่ี 5: อัตราดอกเบี้ยกรณีการเบิกถอนเงินในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF 
 

 
การเบิกถอนเงิน/การต่ออายุการเบิกถอนเงิน ส่วนเพิ่มจาก LIBOR 

การเบิกถอนเงินครั้งแรก 150 Basis Points 
การต่ออายุการเบิกถอนเงินครั้งแรก 200 Basis Points 
การต่ออายุการเบิกถอนเงินครั้งที่สอง 250 Basis Points 
การต่ออายุการเบิกถอนเงินครั้งที่สาม 300 Basis Points 

 
 
3.2.5 กระบวนการและขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือ 

ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง ได้ก้าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก โดยในกรณีของ CMIM-SF จะเป็นไปดังที่ก้าหนดไว้ในความตกลง CMIM 
ฉบับเดิม กล่าวคือประเทศสมาชิกผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้องด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเงินตราภายใน 1 สัปดาห์หลังจากท่ี ELDMB ได้ให้ความเห็นชอบ และในกรณี CMIM-PL 
ประเทศสมาชิกผู้ให้ความช่วยเหลือจะต้องด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเปิดวงเงิน ภายใน 1 
สัปดาห์หลังจากท่ีกลุ่มประเทศผู้ประสานงานได้เวียนหนังสือแจ้งขอใช้วงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดย ELDMB จะเป็นพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือโดย ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมี
เสียง 2 ใน 3 ของคะแนนออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ขั้นตอนการด้าเนินการให้ความช่วยเหลือจะต้องแล้ว

การเบิกถอนเงิน/การต่ออายุการเบิกถอนเงิน ส่วนเพิ่มจาก LIBOR 
การเบิกถอนเงินครั้งแรก จาก (และรวมถึง) วันที่ส่งมอบเงิน  

จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ 180  

150 Basis Points 

 จาก (และรวมถึง) วันที่ 181 จนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันครบก้าหนด 

200 Basis Points 

การต่ออายุการเบิกถอนเงิน
ครั้งแรก  

จาก (และรวมถึง) วันที่ส่งมอบเงินจนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันที่ 180  

250 Basis Points 

 จาก (และรวมถึง) วันที่ 181 จนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันครบก้าหนด 

300 Basis Points 

การต่ออายุการเบิกถอนเงิน
ครั้งที่สอง 

จาก (และรวมถึง) วันที่ส่งมอบเงินจนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันที่ 180  

300 Basis Points 

 จาก (และรวมถึง) วันที่ 181 จนถึง (แต่
ไม่รวม) วันครบก้าหนด 

300 Basis Points 
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1 สัปดาห์ 

1 สัปดาห์ 
ภายใน 

เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และภายหลังจากมีการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือแล้ว จะเกิดธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา (กรณี CMIM–SF) หรือการเปิดวงเงินส้าหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(กรณี CMIM–PL) 

สรุปกระบวนการและขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือปรากฏตามภาพที่ 2 
(กระบวนการและขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือในกรณี CMIM–SF) และภาพที่ 3 (กระบวนการ
และข้ันตอนในการให้ความช่วยเหลือในกรณี CMIM–PL) 

 
 
 
 
 

                  ภาพที่ 2: กระบวนการและข้ันตอนในการให้ความช่วยเหลือในกรณี CMIM–SF 
 

 
    
 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคีที่ต้องการความช่วยเหลือ
ยื่นความจ้านงต่อประเทศผู้
ประสานงาน 

 

ประเทศผู้ประสานงานแจ้งภาคีอื่น 
และเริ่มกระบวนการประเมินภาวะ
เศรษฐกิจและกระบวนการตดัสินใจ 

AMRO Assessment Report 

ภาคีที่เหลือพิจารณา (Vote) ให้
ความช่วยเหลือ โดยใช้เสยีงส่วน
ใหญ่ 2 ใน 3 

ประเทศผู้ประสานงานแจ้ง
จ้านวนเงินในการท้า Swap 
สกุลเงิน USD ตามสดัส่วนเงิน
สมทบของแต่ละประเทศ 

ภาคีผู้ให้ความช่วยเหลือท้าการ 
Swap USD/Local Currency
กับภาคีผู้ขอรบัความช่วยเหลือ 

ประเทศผู้ประสานงาน 
(1) ติดตามการท้า Swap Transaction 
(2) เริ่มกระบวนการพิจารณาอีกครั้งเมื่อ
มีการต่อสัญญา Swap 
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1 สัปดาห์ 

1 สัปดาห์ 

ภายใน  7 วัน 
 ท้าการ 

 2 วัน 
ท้าการ 

 

1 สัปดาห์ 
 7 วัน 
ท้าการ 

 2 วัน 
ท้าการ 

ภายใน 

ภายใน  3 วัน 
ท้าการ 

            ภาพที่ 3: กระบวนการและข้ันตอนในการให้ความช่วยเหลือในกรณี CMIM–PL 
 

 

 
 
    
 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ความมีประสิทธิผลของ CMIM ในการท าหน้าที่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค และข้อจ ากัดของ CMIM 
 
3.3.1 ขนาดของ CMIM และ IMF-Delinked Portion 

ภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้มีการเพ่ิมขนาดของวงเงินสมทบใน 
CMIM เป็น 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ และได้มีการปรับสัดส่วนของ IMF-Delinked Portion ขึ้นจาก
ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 และอาจมีการพิจารณาปรับเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 นั้น จะช่วยให้ CMIM 
เป็นกลไกที่สามารถรองรับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ดีขึ้น โดยประเทศสมาชิกจะมีวงเงิน
มากขึ้นในการได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกเมื่อเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจต่อประเทศสมาชิกอ่ืนอันเป็นการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสสรุปวงเงินส้าหรับการรับความช่วยเหลือจาก 
CMIM ได้ดังตารางที่ 6 
 
 
 
 
 

ภาคีท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือยื่นความจ้านง
ต่อประเทศผู้ประสานงาน 
พร้อมด้วยเกณฑ์ 
คุณสมบัติ 5 ประการ 
 

ประเทศผู้ประสานงาน
แจ้งภาคีอื่น และเริ่ม
กระบวนการประเมิน
ภาวะเศรษฐกิจและ
กระบวนการตัดสินใจ 

AMRO Assessment 

Report 

ภาคีท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ ช้าระ
ค่าธรรมเนียมเปิด
วงเงิน Swap Line 

ประเทศผู้ประสานงาน
ติดตามการท้า Swap 
Transaction 

ภาคีผู้ให้ความ
ช่วยเหลือท้าการ 
Swap USD/Local 
Currencyกับภาคีผู้
ขอรับความช่วยเหลือ 

ภาคีท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือแจ้งความจ้านง
ต้องการเบิกถอนต่อภาคีท่ี
เหลือผ่านประเทศผู้
ประสานงาน 

 

ภาคีท่ีเหลือพิจารณา 
(Vote) ให้ความ
ช่วยเหลือ โดยใช้เสียง
ส่วนใหญ่ 2 ใน 3 

 

ต้องการเบิก
ถอน ภาคีท่ีเหลอืพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือ 
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ตารางท่ี 6: จ านวนวงเงินสมทบและวงเงินในการได้รับความช่วยเหลือจาก CMIM 

 
อย่างไรก็ตาม ขนาดของ CMIM ที่ 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยังถือว่ามีขนาด

ค่อนข้างเล็ก ซึ่งจะเป็นข้อจ้ากัดในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเมื่อยังมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมโยงอยู่กับการเข้าร่วมโครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ IMF ซึ่งท้าให้
วงเงินของจ้านวนเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่มีการเข้าร่วมโครงการเข้ารับความ
ช่วยเหลือของ IMF (IMF-Delinked Portion) มีขนาดเล็กลงไปกว่าวงเงินสูงสุดที่ประเทศสมาชิกจะ
ได้รับความช่วยเหลือ 

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ถึงข้อจ้ากัดของขนาดของ CMIM ได ้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างขนาดของความต้องการความช่วยเหลือในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ผ่านมาในอดีต โดยในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี 2540-2541 ประเทศไทยและอินโดนีเซียได้
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศและประเทศอ่ืนๆ รวมเป็นเงิน
จ้านวน 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามล้าดับ ในขณะที่ประเทศเกาหลี
ใต้ได้จัดท้าความตกลงในการแลกเปลี่ยนเงิน (Swap Agreement) กับธนาคารกลางของสหรัฐฯ เพื่อ

ประเทศ
สมาชกิ

อาเซียน+3 

จ านวนเงินสมทบ 
(พันล้าน USD) 

โควตาการ
ขอรับความ
ช่วยเหลือ 

(เท่า) 

จ านวนสูงสุดในการ
รับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน 
(พันล้าน USD) 

จ านวนในการรับความช่วยเหลือในส่วนIMF-
Delinked Portion 

กรณี 20% กรณี 30% กรณี 40% 
  (พันล้าน USD)   

จีน 68.4 0.5 34.2 6.84 10.26 13.68 

ฮ่องกง 8.4 2.5 
เฉพาะ IMF-

Delinked Portion 4.2 6.3 8.4 

ญี่ปุ่น 76.8 0.5 38.4 7.68 11.52 15.36 

เกาหลีใต ้ 38.4 1.0 38.4 7.68 11.52 15.36 

อินโดนีเซีย 9.104 2.5 22.76 4.552 6.828 9.104 

ไทย 9.104 2.5 22.76 4.552 6.828 9.104 

มาเลเซีย 9.104 2.5 22.76 4.552 6.828 9.104 

สิงคโปร ์ 9.104 2.5 22.76 4.552 6.828 9.104 

ฟิลิปปินส ์ 9.104 2.5 22.76 4.552 6.828 9.104 

เวียดนาม 2.00 5.0 10 2.0 3.0 4.0 

กัมพูชา 0.24 5.0 1.2 0.24 0.36 0.48 

พม่า 0.12 5.0 0.6 0.12 0.18 0.24 

บรูไน 0.06 5.0 0.3 0.06 0.09 0.12 

สปป.ลาว 0.06 5.0 0.3 0.06 0.09 0.12 
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รับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจ้านวน 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ในช่วงที่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าวงเงินสูงสุดที่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ของ CMIM จะมากกว่าความต้องการความช่วยเหลือในกรณีของประเทศไทยและเกาหลีใต้ (วงเงิน
สูงสุดของประเทศไทยเท่ากับ 22.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ และวงเงินสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้
เท่ากับ 38.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) แต่หากท้ังสองประเทศไม่ได้เข้า IMF Program วงเงินที่ท้ังสอง
ประเทศจะได้รับความช่วยเหลือ (จ้านวนในการได้รับความช่วยเหลือในส่วน IMF-Delinked Portion) 
จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ กล่าวคือ ในกรณี IMF-Delinked Portion เท่ากับร้อยละ 30 ประเทศ
ไทยจะสามารถที่จะเบิกถอนได้เพียง 6.828 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศเกาหลีใต้สามารถท่ีจะ
เบิกถอนได้ 11.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในกรณี IMF-Delinked Portion เท่ากับร้อยละ 40 
ประเทศไทยจะสามารถท่ีจะเบิกถอนได้ 9.104 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศเกาหลีใต้สามารถท่ี
จะเบิกถอนได้ 15.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งยังคงไม่เพียงพอกับวงเงินที่ต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือ และส้าหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น วงเงินสูงสุดที่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
จาก CMIM เท่ากับ 22.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยังคงน้อยกว่าจ้านวนเงินที่อินโดนีเซียรับความ
ช่วยเหลือเมื่อครั้งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี 2540-2541 

 
ในกรณีของประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกจิและการเงินในภูมิภาคเอเชียปี 2540-

2541 ที่ประเทศไทยได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจ้านวน 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั้น 
สามารถสรุปแหล่งที่มาของความช่วยเหลือทางการเงินได้ดังตารางที่ 7 
 

 ตารางท่ี 7: การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของไทย เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2540 
 

  พันล้านเหรียญสหรัฐ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 4 

ธนาคารโลก 1.5 

ธนาคารพัฒนาเอเซีย 1.2 

ญี่ปุ่น 4 

จีน 1 

ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 

อินโดนีเซีย บรูไน เกาหลีใต้ 1.5 

 รวม 17.2 
 

 
จะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือทางการเงินมาจากหลายแหล่ง ดังนั้น CMIM จะเป็นอีก

กลไกหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพ่ิมเติมโดยเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากองค์กร
การเงินระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดตั้ง  อย่างไรก็ตาม CMIM ยังมีขนาดไม่ใหญ่เพียง
พอที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพียงล้าพัง และยังมีความเชื่อมโยงค่อนข้างมากกับ IMF 
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ทั้งนี้ การด้าเนินการเพ่ือลดความเชื่อมโยงกับ IMF จะช่วยให้ CMIM มีความยืดหยุ่นในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศสมาชิกได้มากข้ึน การก้าหนดเงื่อนไขท่ีการให้ความช่วยเหลือเต็ม
จ้านวนของ CMIM จะต้องเชื่อมโยงกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF ยังคงเป็น
ข้อจ้ากัดส้าคัญของ CMIM เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ที่ผูกพันไว้ในวงเงินสมทบของประเทศสมาชิกไม่
สามารถน้ามาใช้ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้ การด้าเนินการเพิ่มสัดส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF 
จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นในอนาคต โดยประเด็นส้าคัญที่จะเข้ามาช่วยให้การขอความช่วยเหลือทางการเงิน
จาก CMIM ลดความเชื่อมโยงกับ IMF ได้นั้น คือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยระวังภัยเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเอง ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ส้านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 
หรือ AMRO 

ส้าหรับขนาดของ CMIM ที่ 240 พันล้านเหรียญสหรัฐนี้ หากประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศมีความต้องการเบิกถอนเงินเต็มวงเงินสูงสุดที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจาก 
CMIM (รวม 10 ประเทศเท่ากับ 126.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) CMIM ยังมีความสามารถที่จะให้ความ
ช่วยเหลือสมาขิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มประเทศ+3 มีวงเงินสมทบท่ีผูกพันไว้
ส้าหรับ CMIM ในจ้านวนที่สูงกว่า (กลุ่มประเทศ+3 มีวงเงินสมทบที่ผูกพันไว้ส้าหรับ CMIM รวม 192 
พันล้านเหรียญสหรัฐ) แต่ CMIM จะมีจ้านวนเงินสมทบไม่เพียงพอส้าหรับกรณีท่ีหากมีความต้องการ
เงินช่วยเหลือเต็มจ้านวนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและอีก 1 ประเทศสมาชิกจากกลุ่ม
ประเทศ+3 และหากเป็นกรณีที่กลุ่มประเทศ+3 เป็นผู้ที่เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ วงเงินสมทบจาก
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีเพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกจากกลุ่มประเทศ+3 ได้เพียง 
2 ประเทศ ซึ่งแสดงถึงข้อจ้ากัดในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM 

 
3.3.2 รูปแบบการสมทบเงินใน CMIM 

ปัจจุบันรูปแบบของการผูกพันวงเงินใน CMIM จะเป็นลักษณะของการยืนยันผูกพัน
เงินสมทบ (Earmarking) โดยไม่มีการลงเงินจริง (Standby Facility) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับความตก
ลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement: ASA) และความตกลงแลกเปลี่ยน
เงินตราทวิภาคี (Bilateral Swap Arrangements: BSAs) โดยผู้ว่าการธนาคารกลางจะลงนามใน
หนังสือยืนยันการสมทบเงิน (Commitment Letter) เพ่ือยืนยันการสมทบเงินตามวงเงินที่ผูกพันของ
แต่ละประเทศ โดยจะมีผลเป็นเพียงภาระผูกพันเนื่องจากยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเงินทุนส้ารอง
ระหว่างประเทศ จ้านวนเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศที่ตกลงภายใต้รูปแบบ 
Earmarking จะถือว่าเป็นเงินทุนส้ารองระหว่างประเทศอยู่ในช่วงปกติ (Peacetime) และจะลดลงก็
ต่อเมื่อมีประเทศสมาชิกขอรับความช่วยเหลือจ้านวนดังกล่าว ซึ่งกรณีของ CMIM นั้น เมื่อมีการอนุมัติ
การให้ความช่วยเหลือจึงจะเกิดธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศที่ขอรับความ
ช่วยเหลือและประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากรูปแบบในการสมทบเงินใน CMIM นี้ ยังไม่มีการ
ลงเงินจริง และภายใต้ความตกลง CMIM ยังอนุญาตให้สมาชิกสงวนสิทธิจากการเข้าร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือ จึงท้าให้เมื่อเกิดความต้องการเบิกถอนเงินจริงภายใต้ความตกลง CMIM วงเงินที่มีอยู่ส้าหรับ
การให้ความช่วยเหลือจะมีอยู่น้อยกว่า 240 พันล้านเหรียญสหรัฐได้  
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3.3.3 กลไกในการให้ความช่วยเหลือของ CMIM  
การจัดตั้งกลไกใหม่ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือป้องกันการเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจ (Crisis-Prevention Facility) หรือที่เรียกว่า CMIM Precautionary Line (CMIM-PL) เป็น
การเพ่ิมประสิทธิผลที่ส้าคัญของ CMIM เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีส่วนส้าคัญในการป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งป้องกัน
การเกิดผลกระทบและการส่งต่อไปยังเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอ่ืนและของภูมิภาค และถือเป็นการ
ยกระดับ CMIM ให้มีกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินเช่นเดียวกับกลไกท่ี IMF มี  
 
3.3.4 กระบวนการและระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก  

การขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ (Maturity) และขยายระยะเวลาในการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินรวม (Supporting Period) ของ CMIM ทั้งในส่วนที่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF 
Linked Portion) และในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF (IMF De-linked Portion) นั้น มีส่วนช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้แก่ CMIM โดยเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการด้าเนินนโยบายทางการเงินให้แก่ประเทศ
สมาชิก เนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอาจมีความยืดเยื้อ และประเทศสมาชิกอาจต้องการเวลาในการ
ด้าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่ยาวขึ้น  



 

 

บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1   สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษานี้ได้อธิบายถึงพัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี 
(CMIM) ซึ่งมีพัฒนามาจากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) ที่ได้เริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่ปี 2543 อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี 2540-
2541 ซ่ึง CMIM ถือเป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่ส้าคัญของภูมิภาค
เอเชีย และถือเป็นก้าวแรกของการมีกลไกในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของภูมิภาค 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ (1)  เพ่ือแก้ไขปัญหาดุลการช้าระเงินและปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะ
สั้นในภูมิภาค และ (2) เพ่ือเป็นส่วนเสริมจากด้าเนินการทางการเงินระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่มีอยู่  

การจัดท้าความตกลง CMIM จะท้าให้ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 มีทางเลือก
เพ่ิมเติมส้าหรับความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่ประเทศประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องระยะ
สั้น หรือปัญหาการขาดดุลการช้าระเงิน ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วอาจก่อให้เกิดปัญหา
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอาจก้าวเข้าสู่วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคได้ โดย
การศึกษานี้ ได้สรุปสาระส้าคัญของความตกลง CMIM และการเพ่ิมประสิทธิผลของ CMIM ผ่านความ
ตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง และวิเคราะห์ถึงความมีประสิทธิผลของ CMIM ในการท้าหน้าที่เป็นกลไก
ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และข้อจ้ากัดของ CMIM โดยพบว่าขนาดของ CMIM 
ที่ 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยังถือว่ามีขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่งจะเป็นข้อจ้ากัดในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเมื่อยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมโยงอยู่กับการเข้าร่วม
โครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ IMF ซึ่งท้าให้วงเงินของจ้านวนเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือใน
กรณีท่ีไม่มีการเข้าร่วมโครงการเข้ารับความช่วยเหลือของ IMF (IMF-Delinked Portion) มีขนาดเล็ก
ลงไปกว่าวงเงินสูงสุดที่ประเทศสมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือ และการทีก่ารลงเงินของ CMIM ยังอยู่
ในลักษณะของการยืนยันผูกพันเงินสมทบ (Earmarking) โดยไม่มีการลงเงินจริง (Standby Facility) 
อาจท้าให้ความเชื่อมั่นต่อกลไก CMIM มีน้อยกว่ากรณีท่ีมีการเงินลงเงินสบทบจริง อย่างไรก็ดี กลไก 
CMIM ได้มีการพัฒนาขึ้นมามากเม่ือเปรียบเทียบกับกลไกเดิมของ CMI โดยได้มีการจัดตั้งกลไกให้ 
CMIM สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกเพ่ือป้องกันมิให้ประเทศสมาชิกประสบปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจ (Crisis-Prevention Function) เพ่ิมเติมจากกลไกเดิมที่มีข้ึนเฉพาะส้าหรับการให้
ความช่วยเหลือเมื่อประเทศสมาชิกประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและเผชิญกับปัญหาของการขาด
สภาพคล่องหรือปัญหาด้านดุลการช้าระเงินแล้ว (Crisis Resolution Mechanism หรือ Post-Crisis 
Function) ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลที่ส้าคัญของ CMIM เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีส่วนส้าคัญในการป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งป้องกันการเกิดผลกระทบและการส่งต่อไปยังเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอ่ืนและของ
ภูมิภาค และถือเป็นการยกระดับ CMIM ให้มีกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินเช่นเดียวกับกลไกที่
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IMF มีด้วย นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ (Maturity) และขยายระยะเวลา
ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินรวม (Supporting Period) ของ CMIM จะเป็นการเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการด้าเนินนโยบายทางการเงินให้แก่ประเทศสมาชิก เนื่องจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอาจ
มีความยืดเยื้อ และประเทศสมาชิกอาจต้องการเวลาในการด้าเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่ยาวขึ้น 
 
4.2   ข้อเสนอแนะ 
 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
กลไก CMIM ของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไร

ก็ดี ยังคงมีข้อจ้ากัดบางประการที่จะสามารถได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกลไกนี้ 
โดยการพัฒนากลไกการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่าน CMIM ให้มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน
ในระยะปานกลาง (3-5 ปี) ควรมีแนวทางดังนี้ 
 

(1) การเพ่ิมขนาดของ CMIM และการเพ่ิมสัดส่วน IMF-Delinked Portion 
จากความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง ที่ CMIM มีขนาดเท่ากับ 240 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ พบว่า CMIM จะมีจ้านวนเงินสมทบไม่เพียงพอส้าหรับกรณีที่หากมีความต้องการเงิน
ช่วยเหลือเต็มจ้านวนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและอีก 1 ประเทศสมาชิกจากกลุ่ม
ประเทศ+3 และหากเป็นกรณีที่กลุ่มประเทศ+3 เป็นผู้ที่เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ วงเงินสมทบจาก
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีเพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกจากกลุ่มประเทศ+3 ได้เพียง 
2 ประเทศ ซึ่งแสดงถึงข้อจ้ากัดในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM ซึ่งอาจไม่เพียงพอ
หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นจริง ดังนั้น การเพ่ิมขนาดของ CMIM จึงมีความส้าคัญ  

ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงขนาดของทุนส้ารองระหว่างประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียน+3 และสัดส่วนของจ้านวนเงินสมทบใน CMIM ต่อทุนส้ารองระหว่างประเทศ จะเห็น
ได้ว่ามีหลายประเทศสมาชิกท่ียังคงมีสัดส่วนของจ้านวนเงินสมทบใน CMIM เมื่อเทียบกับทุนส้ารอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่ต่้า ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการที่จะเพ่ิมวงเงินสมทบใน CMIM ได้ 
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขนาดและประสิทธิผลของ CMIM ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ
สมาชิก 

นอกจากการเพ่ิมขนาดของ CMIM แล้ว การเพิ่มประสิทธิผลของ CMIM ในการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกจะท้าได้ผ่านการเพ่ิมสัดส่วนของ IMF-Delinked 
Portion หรือยกเลิกสัดส่วน IMF-Delinked Portion เพ่ือให้สมาชิกสามารถน้าวงเงินสมทบมา
ช่วยเหลือระหว่างกันได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การได้รับความช่วยเหลือจาก CMIM ยังควรยึด
หลักการของการรับความช่วยเหลือในกรณีที่ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น แต่หากประเทศสมาชิกมี
ปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าปัญหาจากความผันผวนของเงินทุนในระยะสั้น ก็ยังจะต้องมีความจ้าเป็น
ที่จะได้รับความช่วยเหลือในระยะยาวจาก IMF ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพ่ิมหรือ
ยกเลิก IMF Delinked Portion จะต้องมีการพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานเฝ้าระวังทาง
เศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค หรือ AMRO ด้วย 
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ในการเพิ่มวงเงินของ CMIM เพ่ือให้มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านสภาพคล่องให้แก่ประเทศสมาชิกผ่านการเพ่ิมขนาดของวงเงินสมทบจากประเทศสมาชิก
อาเซยีน+3 และการเพ่ิมสัดส่วนของ IMF-Delinked Portion แล้ว ยังอาจสามารถกระท้าได้ผ่านการ
ขยายความร่วมมือ CMIM ไปสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคในลักษณะของ Contributing Partners ซึ่งจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาค เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงเงินใน CMIM อย่างไรก็ตาม การขยายความร่วมมือ CMIM ไปสู่ประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาค จะสามารถส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหารอ้านาจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ใน
ภูมิภาคได้ จึงอาจเกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติ 

 
 

        ตารางท่ี 8: ทุนส ารองระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน+3 
 

ประเทศ ทุนส ารองระหว่าง
ประเทศ 

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

as of สัดส่วนของจ านวนเงินสมทบใน 
CMIM ต่อทุนส ารองระหว่างประเทศ 

(ร้อยละ) 
จีน 3,841.4 ธันวาคม 2556 1.8 
ฮ่องกง 315.9 กุมภาพันธ์ 2557 2.7 
ญี่ปุ่น 1,248.0 มกราคม 2557 6.2 
เกาหลีใต้ 346.5 ธันวาคม 2556 11.1 
อินโดนีเซีย 102.7 กุมภาพันธ์ 2557 8.9 
ไทย 167.5 พฤษภาคม 2557 5.4 
มาเลเซีย 129.6 มีนาคม 2557 7.0 
สิงคโปร์ 272.9  ธันวาคม 2556 3.3 
ฟิลิปปินส์ 80.3 กุมภาพันธ์ 2557 11.3 
เวียดนาม 25.1 มิถุนายน 2556 8.0 
กัมพูชา 4.1 กรกฎาคม 2556 5.9 
พม่า 7.6 ธันวาคม 2556 1.6 
บรูไน 1.5 ธันวาคม 2555 4.0 
สปป.ลาว 0.5 มิถุนายน 2556 12.0 
 ที่มาของทุนส้ารองระหว่างประเทศ: AMRO IMF 
 

 
(2) การเปลี่ยนรูปแบบการลงเงินสมทบใน CMIM 

การเพ่ิมประสิทธิผลของ CMIM อีกทางหนึ่งคือการเปลี่ยนรูปแบบการสมทบวงเงิน
จาก Earmarking มาเป็นการลงเงินสมทบจริง (Real Reserve Pooling) แทน โดยสมาชิกจะน้า
เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศมารวมกันเป็น Reserve Fund  ในภาวะปกติ โดยแต่งตั้งบุคคลที่ 3 หรือ
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หน่วยงานกลางมาเป็นผู้บริหารการลงทุนของกองทุน ซึ่งควรเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
น้อย และมีสภาพคล่องสูง โดยแนวทางของการบริหารการลงทุนของกองทุนจะต้องเป็นไปตามแนวทาง
ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันก้าหนด โดยธนาคารกลางของประเทศสมาชิกจะไม่สามารถบริหารจัดการ
เงินทุนส้ารองระหว่างประเทศในส่วนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม จ้านวนเงินในกองทุนยังคงถือว่าเป็นเงินทุน
ส้ารองของแต่ละประเทศในภาวะปกติ โดยจะลดลงก็ต่อเมื่อมีการเบิกถอน โดยวิธีการนี้จะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิกว่า CMIM มีเงินอยู่จริงและพร้อมที่จะน้าเงินดังกล่าวมาให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทันเวลา ซ่ึงจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประเทศนอกภูมิภาค
ต่อประเทศในภูมิภาค ซ่ึงการลงเงินในลักษณะ Real Reserve Pooling เช่นนี้ จะเป็นลักษณะเดียวกัน
กับการลงเงินของสมาชิกใน IMF  

 
(3) การเพ่ิมบทบาทและศักยภาพของ AMRO 

AMRO ควรได้รับการผลักดันให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ เนื่องจาก AMRO 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพ่ือท้าหน้าที่สนับสนุนการด้าเนินการของ CMIM โดยการจัดท้าข้อเสนอแนะ
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกอาเซียน+3 เพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางการเงินของสมาชิกอาเซียน+3 การเพ่ิมศักยภาพของ AMRO จึงมีความส้าคัญอย่าง
มาก การด้าเนินการเพ่ือยกระดับ AMRO ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศจะเป็นการสร้างความมั่นใจ
ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะมีหน่วยงานเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคท่ีมี
ศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีสถานะและความส้าคัญเท่าเทียมกับองค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งยังสามารถดึงดูดให้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงมาท้างาน ซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพของ 
AMRO ในการวิเคราะห์และติดตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก การประเมินความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค และการเสนอแนะนโยบายที่
เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศสมาชิก 

เมื่อ AMRO มีการพัฒนาศักยภาพและมีขีดความสามารถในการด้าเนินงานได้
ทัดเทียมกับองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ IMF แล้ว จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 มีแหล่งเงินจาก CMIM ซึ่งจะท้าหน้าทีเ่ป็นแหล่งเงินให้ความช่วยเหลือแหล่งสุดท้ายของ
ภูมิภาค (Regional Lender of Last Resort) แทนการขอรับความช่วยเหลือจาก IMF หรือขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านทางความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี (BSA) 
 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
เนื่องจากกลไก CMIM อยู่ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก

อาเซียน+3 แนวทางในการด้าเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM จึงจะต้องเป็นการเห็นพ้อง
ต้องกันของประเทศสมาชิก ดังนั้น ในการด้าเนินการจะต้องมีความชัดเจนในท่าทีของประเทศไทย ซึ่ง
จะต้องมีการหารือกันอย่างรอบคอบระหว่างหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับความตกลง CMIM ซ่ึง
รวมถึง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเป็นส้าคัญ หลังจากนั้น จะต้องมีการ
หารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือให้ได้ท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
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ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับ ก่อนที่จะมีการเจรจา
กับกลุ่มประเทศ+3 โดยในขั้นตอนสุดท้ายนี้ จะค้านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกในภูมิภาค
อาเซียน+3 จะได้รับร่วมกันสูงสุด 
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