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วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ผลการประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24
วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม
____________________________________
นายสุ วิชญ โรจนวานิ ช ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายอภิ ศกั ดิ์ ตันติ วรวงศ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรั ฐมนตรี ให้เป็ น
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่ วมการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’
Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นาย Dinh Tien Dung) เป็ นประธาน พร้อม
กับผูแ้ ทนระดับสู งจากสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย องค์การเพื่อความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) และธนาคารพัฒนาเอเชี ย
(Asian Development Bank: ADB) โดยการประชุมในปี นี้มีแนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุมคือ การเสริ มสร้าง
พลวัตใหม่และการสร้างอนาคตร่ วมกัน (Creating New Dynamism, Fostering Shared Future) โดยมีการหารื อที่สาํ คัญ
สรุ ปได้ ดังนี้
1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค โดยที่ประชุมเห็นว่าเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นมีแนวโน้มฟื้ นตัว
ตามการปรับตัวดีข้ ึนของเศรษฐกิจกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และเขตเศรษฐกิจที่ พฒั นาแล้ว (Advanced
Economies) อย่างไรก็ดี สําหรั บระยะปานกลาง เศรษฐกิ จโลกยังคงเผชิ ญความท้าทายต่ าง ๆ อาทิ ภาวะตลาดเงิ น
ที่ตึงตัวมากขึ้น การชะลอตัวในภาคการผลิต และความเสี่ ยงจากประเด็นทางการเมือง (Geopolitical Risks) เป็ นต้น ทั้งนี้
ภูมิภาคเอเปคยังคงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดย ADB และ APEC Policy Support Unit คาดว่า
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปคในปี 2560 จะขยายตัวร้อยละ 3.4 - 3.8 จากปี ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ตามการขยายตัวของ
การบริ โภคภายในประเทศเป็ นสําคัญ โดยที่ประชุมสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคจะต้องร่ วมมือกันในการดําเนินนโยบายเพื่อ
สนับสนุนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมัน่ คงและทัว่ ถึงในภาคการคลัง การเงิน และการปฏิรูปโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระยะปานกลาง
2. การดําเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิการเซบู โดยที่ประชุมสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคดําเนินการตามแผนกล
ยุทธ์การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเซบู (Strategy of Implementation of Cebu Action Plan) อย่างต่อเนื่องซึ่งสมาชิก
เอเปคสามารถเลือกดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวได้ตามความสมัครใจ (Voluntary Basis) ให้เหมาะสมกับบริ บท
ภายในของแต่ละเขตเศรษฐกิจ โดยไม่มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้องค์กรระหว่างประเทศและกรอบ
ความร่ วมมือต่าง ๆ ภายใต้เอเปค (APEC sub-fora) ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ คเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการเซบูของสมาชิกเอเปคมีประสิ ทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ยงิ่ ขึ้น

-23. ในการประชุม APEC FMM ครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารื อใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
3.1 การลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐาน (Long - term Investment in Infrastructure) เนื่องจาก
เห็นว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และเห็น
ว่าบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดําเนินโครงการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (Public Private Partnership: PPP) เป็ นสิ่ งจําเป็ นจึงต้องมีการดําเนินการจัดสรรความเสี่ ยงระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เหมาะสม มีการนําเครื่ องมือในการลดความเสี่ ยงมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนในการ
เข้าร่ วมลงทุน นอกจากนี้ สมาชิกเอเปคยินดีที่จะร่ วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการศึกษาถึงแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีเพื่อยกระดับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเปค
3.2 การป้ องกันการกัดกร่ อนฐานภาษีและการโยกย้ายกําไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and
Profit Shifting: BEPS) โดยเห็นว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายภาษีและการ
ยกร่ างกฎหมายเพื่อรับมือกับปั ญหาการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศโดยเฉพาะ BEPS มีความจําเป็ น นอกจากนี้
สมาชิกเอเปคยินดีที่จะร่ วมมือกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Inclusive Framework ซึ่งเป็ นกลไกในการ
นํามาตรฐานขั้นตํ่า (Minimum Standards) ของแผนปฏิบตั ิการภายใต้ BEPS มาประยุกต์ใช้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน และสมาชิ กเอเปคจะผลักดันความร่ วมมือในประเด็นนี้ อย่างต่อเนื่ องในปี 2561 พร้อมทั้งยินดีที่องค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ จะให้การสนับสนุนสมาชิกเอเปคในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ BEPS
3.3 การบริ หารความเสี่ ย งและการประกันภัยเพื่อรองรั บความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ (Disaster Risk
Financing and Insurance) โดยการพัฒนากรอบด้านกฎหมายและสถาบันเกี่ยวกับการประกันภัยมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินการเพื่อรองรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิและการจัดการกับภาระผูกพันของรัฐบาล (Contingent Liabilities) ที่เกิด
จากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมถึงการจัดทําฐานข้อมูลความเสี่ ยงทางภัยพิบตั ิ เพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ ยงที่จะเกิดภัย
พิบตั ิในอนาคตและจัดเตรี ยมกลไกทางการเงินเพื่อรองรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิดงั กล่าว พร้อมทั้งยินดีที่องค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญในเรื่ องนี้และได้ร่วมกับสมาชิกเอเปคศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิ
3.4 การเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Financial Inclusion) โดยสนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
สมาชิกเอเปคและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริ การทางการเงินอย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึงในภูมิภาค โดยเฉพาะ
การสนับสนุ นการเข้าถึงบริ การทางการเงินในภาคเกษตรกรรมและชนบท อาทิ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของทั้งประชาชนและภาคธุ รกิจ การพัฒนาระบบการชําระเงิ นดิ จิทลั และการส่ งเสริ ม
การให้ค วามรู ้ ท างการเงิ น เป็ นต้น เพื่ อ ยกระดับ การให้บ ริ ก ารทางการเงิ นอย่า งทั่ว ถึ ง ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย สนับ สนุ น
ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน และลดความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได้

-34. การประชุม ABAC’s Executive Dialogues with APEC Finance Ministers เป็ นการประชุมระหว่าง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ผูแ้ ทนระดับสู งจากสภาที่ปรึ กษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory
Council: ABAC) และผูบ้ ริ หารจากภาคเอกชน เพื่อหารื อในประเด็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งที่ประชุม
สนับสนุ นให้เพิ่มระดับการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานของภูมิภาคเอเปคผ่านการร่ วมลงทุนของภาคเอกชน(PPP)
พร้อมทั้งพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการใช้
เงิ นสกุลท้องถิ่นในการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุ มได้เน้นยํ้าบทบาทที่สําคัญของ
เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เพื่อให้การเข้าถึงบริ การทางการเงินเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีเสถียรภาพมากขึ้นโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
5. การประชุมทวิภาคี
รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ได้มีการหารื อ ทวิภ าคีก บั นาย Paul Chan Mo-Po
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง นาย David R. Malpass ปลัดกระทรวงการคลัง
ด้านกิจการระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Affairs) ของสหรัฐอเมริ กา และนาย Scott
Morrison รัฐ มนตรี ว ่า การกระทรวงการคลัง ของออสเตรเลีย โดยได้แ ลกเปลี ่ย นความเห็น และมุม มองต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยส่ วนใหญ่แสดงความชื่นชมและยินดีที่ประเทศไทยมีสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจดีข้ ึนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีข้ ึนในช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา แต่ยงั คงฟื้ นตัวไม่เต็มที่ตามที่คาดหวัง ซึ่ งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งในด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุ งกฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อยกระดับการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป
ทั้งนี้ การประชุม APEC FMM ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 ณ ประเทศปาปั วนิวกินี
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