
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
International Monetary Fund

เสนอ
อาจารย เจษฎา  สังขประเสริฐ

จัดทําโดย
ด.ญ. ถาวรีย สืบสุภาพ เลขที่ 26
ด.ญ. ธนัญญา รัศมีสุขานนท เลขที่ 27
ด.ญ. พรธิตา      ไกรเวช เลขที่ 30
ด.ญ. สุกัญญา สโมสร เลขที่ 33
ด.ญ. ไอศวรรย   สินธุรงค เลขที่ 35

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
International Monetary Fund

เสนอ
อาจารย เจษฎา  สังขประเสริฐ

จัดทําโดย
ด.ญ. ถาวรีย สืบสุภาพ เลขที่ 26
ด.ญ. ธนัญญา รัศมีสุขานนท เลขที่ 27
ด.ญ. พรธิตา      ไกรเวช เลขที่ 30
ด.ญ. สุกัญญา สโมสร เลขที่ 33
ด.ญ. ไอศวรรย   สินธุรงค เลขที่ 35

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี



IMFIMF
กองทุนการเงินระหวางประเทศ

International Monetary Fund



ประวัติการกอตั้ง
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary

Fund) หรือ ไอเอ็มเอฟ (IMF) กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2487 จากการประชุม United Nations Monetary and Financial
Conference หรือ ที่รูจักดีในนามของ Bretton Woods
Conference โดยมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
และมีฐานะเปนทบวงการชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ
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กําหนดใหกองทุนการเงินฯ ทําหนาที่สนับสนุนความรวมมือ
ทางการเงินระหวางประเทศ สนับสนุนการคาระหวางประเทศใหขยาย
ตัวอยางสมดุล เสริมสรางเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ สนับสนุนการจัดต้ังระบบการชําระเงินระหวางประเทศ และให
ความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศสมาชิกที่ประสบปญหา
ดุลการชําระเงิน

ขอตกลงวาดวยกองทุน
การเงินระหวางประเทศ

กําหนดใหกองทุนการเงินฯ ทําหนาที่สนับสนุนความรวมมือ
ทางการเงินระหวางประเทศ สนับสนุนการคาระหวางประเทศใหขยาย
ตัวอยางสมดุล เสริมสรางเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศ สนับสนุนการจัดต้ังระบบการชําระเงินระหวางประเทศ และให
ความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศสมาชิกที่ประสบปญหา
ดุลการชําระเงิน



วัตถุประสงคของการกอต้ัง IMF คือ จัดการและควบคุมระบบการเงิน
ของโลกและชวยเหลือประเทศที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ โดยจะประสาน
การทํางานกับกระทรวงการคลัง และแบงกชาติของแตละประเทศ หนาที่
หลักของ IMF มีอยู 3 ประการคือ

จัดระบบการเงินโลก
กํากับกติกาทางเศรษฐกิจของโลก เพ่ือใหเกิดความมั่นคงมเีสถียรภาพ
สรางเงินซึ่งเปนเงินสํารองระหวางประเทศ เปนเงินที่เปนกลาง ไมได

เปนเงินของประเทศใดประเทศหนึ่ง

วัตถุประสงคและหนาที่
วัตถุประสงคของการกอต้ัง IMF คือ จัดการและควบคุมระบบการเงิน

ของโลกและชวยเหลือประเทศที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ โดยจะประสาน
การทํางานกับกระทรวงการคลัง และแบงกชาติของแตละประเทศ หนาที่
หลักของ IMF มีอยู 3 ประการคือ

จัดระบบการเงินโลก
กํากับกติกาทางเศรษฐกิจของโลก เพ่ือใหเกิดความมั่นคงมเีสถียรภาพ
สรางเงินซึ่งเปนเงินสํารองระหวางประเทศ เปนเงินที่เปนกลาง ไมได

เปนเงินของประเทศใดประเทศหนึ่ง



การสอดสองดูแลเศรษฐกิจ กองทุน
การเงินฯ ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศสมาชิกอยางใกลชิด และมีการ
ประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเปนประจํา
จะกําหนดจัดประชุมทุกป โดยเจาหนาที่
กองทุนการเงินฯ จะไปเยือนประเทศสมาชิก
เพ่ือประเมินภาวะและเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิก รวมทั้งใหคําแนะนํา
นโยบาย

บทบาทของหนวยงาน
การสอดสองดูแลเศรษฐกิจ กองทุน

การเงินฯ ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศสมาชิกอยางใกลชิด และมีการ
ประชุมหารือกับประเทศสมาชิกเปนประจํา
จะกําหนดจัดประชุมทุกป โดยเจาหนาที่
กองทุนการเงินฯ จะไปเยือนประเทศสมาชิก
เพ่ือประเมินภาวะและเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิก รวมทั้งใหคําแนะนํา
นโยบาย



ทั้งนี้ กองทุนการเงินฯ จะรวบรวม
ขอมูลเศรษฐกิจของแตละประเทศ
สมาชิกเพ่ือนํามาประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยจะ
เผยแพรผลการประเมินทุกครึ่งปใน
รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (World
Economic Outlook) และรายงาน
เสถียรภาพการเงินโลก (Global
Financial Stability Report)

บทบาทของหนวยงาน
ทั้งนี้ กองทุนการเงินฯ จะรวบรวม

ขอมูลเศรษฐกิจของแตละประเทศ
สมาชิกเพ่ือนํามาประเมินภาวะเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยจะ
เผยแพรผลการประเมินทุกครึ่งปใน
รายงานแนวโนมเศรษฐกิจโลก (World
Economic Outlook) และรายงาน
เสถียรภาพการเงินโลก (Global
Financial Stability Report)



ความชวยเหลือทางการเงิน กองทุน
การเงินฯ ใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศสมาชิกที่ประสบปญหา
ดุลการชําระเงินเพ่ือชวยฟนฟูเสถียรภาพ
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผาน
โครงการเงินกู ประเภทตางๆ ซึ่งประเทศที่
ขอความชวยเหลือจะตองดําเนินนโยบาย
หรือมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขปญหา
ดุลการชําระเงินตามที่กําหนดในจดหมาย
แสดงเจตจํานง

บทบาทของหนวยงาน
ความชวยเหลือทางการเงิน กองทุน
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โครงการเงินกู ประเภทตางๆ ซึ่งประเทศที่
ขอความชวยเหลือจะตองดําเนินนโยบาย
หรือมาตรการตางๆ เพ่ือแกไขปญหา
ดุลการชําระเงินตามที่กําหนดในจดหมาย
แสดงเจตจํานง



เงินทุนของโครงการเงินกูของกองทุนการเงินฯ ไดมาจากการชําระเงิน
คาโควตาของประเทศสมาชิกเปนสําคัญ ดังนั้น ความสามารถในการใหกู
ของกองทุนการเงินฯ จึงกําหนดโดยโควตารวมของประเทศสมาชิกเปน
หลัก อยางไรก็ตาม กองทุนการเงินฯ สามารถกูยืมจากประเทศที่มีฐานะ
ทางการเงินแข็งแกรงจํานวนหนึ่งภายใตความตกลงใหกูแกกองทุนการเงินฯ
(General Arrangements to Borrow - GAB) และความตกลงใหกูแก
กองทุนการเงินฯ ฉบับใหม (New Arrangements to Borrow - NAB)

บทบาทของหนวยงาน
เงินทุนของโครงการเงินกูของกองทุนการเงินฯ ไดมาจากการชําระเงิน

คาโควตาของประเทศสมาชิกเปนสําคัญ ดังนั้น ความสามารถในการใหกู
ของกองทุนการเงินฯ จึงกําหนดโดยโควตารวมของประเทศสมาชิกเปน
หลัก อยางไรก็ตาม กองทุนการเงินฯ สามารถกูยืมจากประเทศที่มีฐานะ
ทางการเงินแข็งแกรงจํานวนหนึ่งภายใตความตกลงใหกูแกกองทุนการเงินฯ
(General Arrangements to Borrow - GAB) และความตกลงใหกูแก
กองทุนการเงินฯ ฉบับใหม (New Arrangements to Borrow - NAB)



ความชวยเหลือทางวิชาการ กองทุนการเงินฯ ใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการแกประเทศสมาชิกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของประเทศสมาชิก
ในการกําหนดและดําเนินนโยบาย 4 ดานหลัก ไดแก

1) นโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน
2) นโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ
3) สถิติขอมูล
4) กฎหมายเศรษฐกิจการเงิน นอกจากนี้ กองทุนการเงินฯ ไดจัด

หลักสูตร ฝกอบรมและสัมมนาสําหรับประเทศสมาชิกที่สถาบันฝกอบรม
ของกองทุนการเงินฯ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และสถาบันฝกอบรมในภูมิภาค
ตางๆ

บทบาทของหนวยงาน
ความชวยเหลือทางวิชาการ กองทุนการเงินฯ ใหความชวยเหลือ

ทางวิชาการแกประเทศสมาชิกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของประเทศสมาชิก
ในการกําหนดและดําเนินนโยบาย 4 ดานหลัก ไดแก

1) นโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน
2) นโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ
3) สถิติขอมูล
4) กฎหมายเศรษฐกิจการเงิน นอกจากนี้ กองทุนการเงินฯ ไดจัด

หลักสูตร ฝกอบรมและสัมมนาสําหรับประเทศสมาชิกที่สถาบันฝกอบรม
ของกองทุนการเงินฯ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และสถาบันฝกอบรมในภูมิภาค
ตางๆ



สภาผูวาการกองทุน
การเงินฯ ประกอบดวย
ผูวาการจากแตละประเทศ
สมาชิกจะประชุมรวมกันป
ละหนึ่งครั้ง เพ่ือหารือและ
ตัดสินใจนโยบายสําคัญของ
กองทุนการเงินฯ

โครงสรางองคกร
สภาผูวาการกองทุน
การเงินฯ ประกอบดวย
ผูวาการจากแตละประเทศ
สมาชิกจะประชุมรวมกันป
ละหนึ่งครั้ง เพ่ือหารือและ
ตัดสินใจนโยบายสําคัญของ
กองทุนการเงินฯ



International Monetary and
Financial Committee (IMFC) ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 ทานตาม
องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ โดย IMFC ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาสภาผูวาการ ซึ่งจะพิจารณาและ
จัดทําขอเสนอสําหรับประเด็นนโยบายตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลระบบการเงิน
โลก

โครงสรางองคกร
International Monetary and
Financial Committee (IMFC) ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 ทานตาม
องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ โดย IMFC ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาสภาผูวาการ ซึ่งจะพิจารณาและ
จัดทําขอเสนอสําหรับประเด็นนโยบายตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลระบบการเงิน
โลก



คณะกรรมการบริหารและ
เจาหนาที่กองทุนการเงินฯจะดูแล
การดําเนินกิจการทั่วไปของกองทุน
การเงินฯ ตามขอเสนอ
ของ IMFC ทั้งนี้ กรรมการจัดการ
กองทุนการเงินฯ จะทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และผูบริหารสูงสุดของเจาหนาที่
กองทุนการเงินฯ

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริหารและ
เจาหนาที่กองทุนการเงินฯจะดูแล
การดําเนินกิจการทั่วไปของกองทุน
การเงินฯ ตามขอเสนอ
ของ IMFC ทั้งนี้ กรรมการจัดการ
กองทุนการเงินฯ จะทําหนาที่
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และผูบริหารสูงสุดของเจาหนาที่
กองทุนการเงินฯ



สมาชิกภาพ จํานวนประเทศสมาชิก
ของกองทุนการเงินฯ ไดเพ่ิมจาก 29
ประเทศเมื่อป 2488 เปน 185
ประเทศในปจจุบัน โดยประเทศ
สมาชิกลาสุดคือ ประเทศมอนตินิโกร
(Montenegro) ซึ่งเขารวมเปนสมาชิก
กองทุนการเงินฯ เมื่อวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ประเทศที่
สมัครเปนสมาชิกกองทุนการเงินฯ
จะตองเปนสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติกอน
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โควตา เมื่อเขารวมเปนสมาชิกกองทุนการเงินฯ ประเทศสมาชิกจะ
ไดรับจัดสรรจํานวนโควตาในสกุลสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ตาม
ขนาดของเศรษฐกิจและความสําคัญของประเทศสมาชิกนั้นๆ เทียบ
กับเศรษฐกิจโลก จะทําการทบทวนโควตาทุก 5 ป เพ่ือปรับปรุง
โควตาของแตละประเทศใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมทุนดําเนินการของกองทุนการเงินฯ
ใหพอเพียงกับความจําเปน
หมายเหตุ : สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) เปนสินทรัพยสํารองระหวางประเทศที่สรางขึ้นโดยกองทุน
การเงินฯ เม่ือป 2512 สําหรับเสริมเงินสํารองระหวางประเทศที่มีอยูในขณะนั้น เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการคาและการเงินโลก
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โควตามีบทบาทสําคัญในการกําหนดสิทธิ
และวงเงินกูของประเทศสมาชิก กลาวคือ
ประเทศสมาชิกจะไดรับคะแนนเสียงพ้ืนฐาน
เทากันจํานวน 250 คะแนน และเพ่ิมอีกหนึ่ง
คะแนนเสียงตอโควตา 100,000 SDR
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกสามารถกูเงินจาก
กองทุนการเงินฯ ไดไมเกินรอยละ 100 ของ
จํานวนโควตาตอป และรวมกันไมเกินรอยละ
300 ของจํานวนโควตา
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300 ของจํานวนโควตา



ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 44 ของกองทุนการเงินฯ เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2492 โดยมีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนตัวแทนของ
ประเทศไทยในกองทุนการเงินฯ ตาม พ.ร.บ. ใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กองทุนการเงินและธนาคารระหวางประเทศ พ.ศ. 2494 รวมทั้ง ผูวาการ
และรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนผูวาการและผูวา
การสํารองในกองทุนการเงินฯ ตามลําดับ
ปจจุบัน ประเทศไทยมีโควตาเทากับ 1,081.9 ลาน SDR หรือรอยละ 0.50
ของจํานวนโควตาทั้งหมด เทียบเทากับ 11,069 คะแนนเสียง

ความสัมพันธกับประเทศไทย
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ปจจุบัน ประเทศไทยมีโควตาเทากับ 1,081.9 ลาน SDR หรือรอยละ 0.50
ของจํานวนโควตาทั้งหมด เทียบเทากับ 11,069 คะแนนเสียง
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