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วันที่ 4 เมษายน 2561

การประชุ มเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3
(ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3)
ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
__________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ร่ วมกับรองผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยน+3
(ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ เมื่อวันที่
3 เมษายน 2561 ในการประชุมครั้งนี้ผแู ้ ทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลก
ในปี 2561 และ 2562 ที่ร้อยละ 3.9 โดยมีอตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียที่ร้อยละ 6.5 ในปี 2561
และร้อยละ 6.6 ในปี 2562 ทั้งนี้เศรษฐกิจเอเชียยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ปั จจัยบวกของการเติ บโตเศรษฐกิ จเอเชี ยโดยหลักมาจากภาคการส่ งออกที่ เติ บ โตอย่า ง
ต่อเนื่ อง แต่ยงั มีปัจจัยเสี่ ยงในเรื่ องหนี้ ภาคเอกชนและภาคครัวเรื อนที่เพิ่มสู งขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้ง
ปั จจัยเสี่ ยงจากตลาดการเงิ นและนโยบายการเงิ นของสหรั ฐอเมริ กาที่ยงั คงมี ความแตกต่ างระหว่างความ
คาดหวังของตลาดและการปรั บตัวอัตราดอกเบี้ ยที่ เ กิ ดขึ้ นจริ ง นอกจากนี้ นโยบายกี ดกันทางการค้าของ
สหรัฐฯ ต่อจีน และมาตรการตอบโต้จากจีนจะส่ งผลให้มูลค่าการผลิตการส่ งออกโดยรวมของทั้งสหรัฐฯ
และจี นลดลง และส่ งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซี ยน+3 ซึ่ งมีความสัมพันธ์ทาง
การค้ากับทั้งสองมหาอํานาจในท้ายที่สุด
นอกจากนี้ ถึงแม้ในปั จจุบนั ระบบการเงินยังคงมีเสถียรภาพ แต่จากการที่ภูมิภาคอาเซี ยน+3
มีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลานานจึงมีความเสี่ ยงต่อปั จจัยภายนอกที่อาจทําให้เงินทุนไหล
ออก ในการนี้ ธนาคารพัฒ นาเอเชี ย เสนอให้ รั ฐ บาลของประเทศสมาชิ กเร่ ง พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ภายในประเทศโดยใช้นโยบายการคลังและภาษีเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม พัฒนา
ระบบการศึกษาและการฝึ กอาชี พเพื่อพัฒนาทักษะของแรงงานให้ตอบสนองต่อนวัตกรรมด้านการผลิตและ
อุตสาหกรรมในรู ปแบบใหม่ นอกจากนี้ สํานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3
Macroeconomic Research Office: AMRO) เสนอให้ประเทศสมาชิ กกระจายการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ
โดยผสมผสานภาคการผลิตและภาคบริ การ ปรับปรุ งการเชื่ อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อ
อํานวยความสะดวกภาคการค้าและการลงทุน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาพัฒนาภาค
บริ การโดยเฉพาะบริ การด้านการเงิน

2
ในส่ วนของประเทศไทย AMRO เห็นว่า ถึงแม้ว่าภาคการส่ งออกไทยจะได้รับผลกระทบ
จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มาตรการปกป้ องทางการค้าของสหรัฐอเมริ กา และการที่นกั ลงทุน
ต่างชาติถือตราสารหนี้ระยะสั้นในปริ มาณที่เพิม่ สู งขึ้นซึ่ งทําให้มีความเสี่ ยงต่อภาวะเงินทุนไหลออกจากการ
ที่ ส หรั ฐ ฯ ปรั บ เพิ่ มอัต ราดอกเบี้ ย แต่ ก ารดํา เนิ น นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจกิจตะวันออก จะช่วยลดความเสี่ ยงให้เศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ AMRO สนับสนุ นให้
ไทยดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินแบบขยายตัวต่อไป
ผูบ้ ริ หารของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นว่าการ
ดําเนิ นมาตรการปกป้ องทางการค้าในลักษณะเดียวกับมาตรการของสหรัฐอเมริ กาเป็ นปั จจัยที่สมาชิ กไม่
สนับสนุ นแต่ไม่สามารถควบคุมได้ การแข่งกันออกมาตรการปกป้ องทางการค้าจะยิ่งส่ งผลให้เกิดสงคราม
ทางการค้า สมาชิ กจึ งควรเร่ งขยายและกระจายความเสี่ ยงไปยังตลาดต่า งๆ รวมถึ งปรั บปรุ ง โครงสร้ า ง
ภายในประเทศให้เหมาะสม
นอกจากนี้ ในประเด็นการเพิ่มศักยภาพของ AMRO ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงบประมาณ
และแผนงานด้านบุคลากรปี 2562 รวมถึงข้อเสนอนโยบายต่าง ๆ ของ AMRO ประกอบด้วย (1) นโยบาย
ด้านการสื่ อสารกับภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส่ วนที่เป็ นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
การพิ จ ารณาให้ค วามช่ วยเหลื อทางการเงิ นผ่า นกลไกภายใต้มาตรการริ เ ริ่ มเชี ยงใหม่ สู่ การเป็ นพหุ ภ าคี
(Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) (2) นโยบายการจัดทําร่ าง Partnership Strategy และ
Transmittal Policy เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประสานงานและความร่ วมมือ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารกับ
องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็ นองค์กรด้านการระวังทางเศรษฐกิจชั้นนํา
ของภูมิภาค (3) AMRO Annual Consultation Report 2017 และ ASEAN+3 Regional Economic Outlook
และ (4) ผลการประเมินตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ AMRO (Performance Evaluation
Framework: PEF) และผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการ AMRO (Director Junhong Chang จากจีน) รอบปี
2017 โดยมีผลการประเมินเป็ นที่น่าพอใจ
______________________________________
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