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ตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond)
โดย สายชล ลิสวัสดิ์

สัปดาหที่แลวเราทําความรูจักบาทบอนดกันไปแลววา การอนุญาตใหสถาบันการเงินระหวาง
ประเทศ, รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศออกบาทบอนดไดนั้น มีวัตถุประสงคอยางไร
มีเงื่อนไข หรือหลักเกณฑสําหรับผูที่จะออกบาทบอนดนั้นเปนอยางไรบาง ในสัปดาหนี้ เราลองมาทํา
ความรูจักตลาดพันธบัตรเอเชียกันบาง วาการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย หรือ เอเชียบอนดนั้นมี
วัตถุประสงคเพื่ออะไร และมีประเด็นสําคัญอื่นอะไรบางที่เราควรจะทราบ
การพัฒนาตลาดเอเชียบอนดนั้น เปนนโยบายดานความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศของ
รัฐบาล เพื่อหาแนวทางแกไข และปองกันปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยสงเสริมใหมี
การพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค (Regional Bond Market) เพื่อเปนแหลงเงินทุน และเครื่องมือ
ระดมทุนระยะยาวที่สําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ทดแทนการพึ่งพิงเงินทุนระยะสั้นจากภายนอก
ซึ่งจะชวยเสริมสรางเสถียรภาพ และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปลูกฝงภูมิคุมกันตอกระแส
ความผันผวนของการเงินโลกใหแกภูมิภาคเอเชีย
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ที่ผานมา ที่ประชุมผูบริหารธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟก (EMEAP) ซึง่ ประกอบไปดวยผูวา จากแบงกชาติจาก 11 ประเทศ คือ จีน ฮองกง อินโดนีเซีย
ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดตกลงจัดตั้งกองทุน
พันธบัตรเอเชีย I หรือ Asian Bond Fund I (ABFI) ขึ้น โดยการรวมทุนของธนาคารชาติทั้ง 11 ประเทศ
ดวยมูลคาของกองทุนเริ่มตนที่ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหบริหารกองทุน
เอเชียบอนดไดแก ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (Bank for International Settlement/BIS)
ภายใตการติดตามดูแลของคณะกรรมการที่จะแตงตั้งขึ้น ซึง่ คณะกรรมการดังกลาวจะไดรับการแตงตั้ง
จากประเทศสมาชิกที่เขารวมลงทุนในกองทุน
กองทุนเอเชียบอนดนั้นจัดตั้งเพื่อกระตุนใหเกิดอุปสงคของการลงทุนในพันธบัตรเอเชีย หรือ
เอเชียบอนด
โดยมีภาครัฐทําหนาที่เปนผูนํารอง โดยกระตุนใหเกิดการขยายฐานผูลงทุนไปถึง
ภาคเอกชนตอไป ทั้งนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาตลาดเอเชีย
บอนด โดยอนุญาตใหผูลงทุนสถาบันบางประเภท เชนกองทุนรวม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทประกัน สามารถออกไปลงทุนในตราสารหนี้ (ตามที่
รัฐบาลไดระบุไว) ที่ออกในตางประเทศ พรอมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อลงทุนใน
เอเชียบอนดที่ออกโดยรัฐบาลเอเชีย หรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน เพื่อเสนอขายแกผูลงทุนรายยอย
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นอกเหนือไปจากนั้น
กระทรวงการคลังไดนําเสนอมาตรการยกเวนภาษีใหกับผูลงทุนซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาที่ไมไดเปนผูอยูในประเทศไทย และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ตางประเทศ มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินไดในรูปของดอกเบี้ย ผลตางระหวางราคา
ไถถอนกับราคาจําหนาย ผลประโยชนที่ไดจากการโอน อันเนื่องมาจากการลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดย
รัฐบาลหรือพันธบัตรหรือหุนกูที่ออกโดยองคการของรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจําหนายในประเทศหรือตางประเทศ
สําหรับการบริหารการลงทุนของกองทุนเอเชียบอนด I ในชวงแรกนั้น จะลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลหรือ พันธบัตรที่ออกโดยองคกรภาครัฐ ที่ออกในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย (ซึ่งการลงทุนดังกลาวจะไมรวมถึงพันธบัตรที่ออกโดยประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด)
และการขยายแนวคิดการจัดตั้งกองทุนเอเชียอื่น ๆ เพื่อลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินที่หลายหลายยิ่งขึ้น
เชนลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินบาท หรือลงทุนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนของแตละประเทศดวยนั้น
อยูระหวางการดําเนินการศึกษาในลําดับตอไป

The information and opinions in this report are those of Thai Bond Dealing Centre research activity. Thai BDC does not make any representation or warranty, express or implied, as to the fairness,
accuracy, or completeness. While all reasonable care has no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. Thai BDC accepts no liability
whatsoever for any loss arising from use of this report or its contents. This report is being supplied solely for informational purposes and may not be reproduced, distributed or published by
recipient for any purpose

หนา 2/2

