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วันที่ 27 เมษายน 2561

ผลการประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Finance Ministers’
Meeting: ASEM FinMM) ครั้งที่ 13 และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ กรุงโซเฟี ย สาธารณรัฐบัลแกเรีย
____________________________________________________

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ
หัว หน้า คณะผูแ้ ทนไทยเข้า ร่ ว มการประชุ มรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเชี ย-ยุโรป (Asia-Europe Finance
Ministers’ Meeting: ASEM FinMM) ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุ งโซเฟี ย สาธารณรัฐบัลแกเรี ย
โดยมี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรั ฐบัลแกเรี ย (นาย Vladislav Goranov) เป็ นประธาน พร้ อมกับ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังหรื อผูแ้ ทนจากประเทศสมาชิกอาเซม ทั้งจากฝ่ ายยุโรปและเอเชีย รวม 44 ประเทศ
คณะกรรมาธิ การยุโรป และผูแ้ ทนระดับสู งจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารพัฒนาเอเชีย เป็ นต้น โดยรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังอาเซมได้หารื อในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยเห็นว่าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดี
ขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จยุโรปและเอเชี ยซึ่ งมี อุปสงค์ภายในประเทศเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญ อนึ่ ง ปั จจัย
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปมาจากอัตราดอกเบี้ยที่อยูใ่ นระดับตํ่า การบริ โภคภาคเอกชนที่แข็งแกร่ ง
และระดับความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนและภาคครัวเรื อนที่สูง ขณะที่ปัจจัยบวกของการเติบโตทางเศรษฐกิจเอเชียมา
จากอุปสงค์ภายในประเทศที่เข้มแข็งและภาคการส่ งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญ
กับความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การดําเนินนโยบายปกป้ องทางการค้า ความเปราะบางทางการเงิน การดําเนินนโยบายการ
คลังที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจ (Pro-cyclical) ของสหรัฐอเมริ กา ระดับหนี้ ภาคเอกชนที่เพิ่มสู งขึ้นใน
หลายประเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างเสถียรภาพทางการเงินของภูมิภาค ที่ประชุมได้เน้นยํ้าถึง
บทบาทของกลไกความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ในกรณี ที่ เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย และยุโ รป ได้แ ก่
European Stability Mechanism (ESM) มาตรการริ เริ่ มเชียงใหม่สู่ การเป็ นพหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM) และการดําเนิ นงานของสํานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3
(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) และสนับสนุนให้มีความร่ วมมือระหว่าง IMF กับกลไกความ
ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมากขึ้น ในการนี้ ที่ประชุมสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างทั้ง 2 ภูมิภาคในการดําเนิ น
นโยบายภาคการเงิน การคลังควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง (Structural Reform) เพื่อสนับสนุนการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมัน่ คง ทัว่ ถึง และยัง่ ยืนในระยะต่อไป

-22. ภาษีและการเข้าสู่ เศรษฐกิ จดิจิทลั โดยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั มีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อาจนํามาซึ่ งความท้าทายด้านภาษีระหว่างประเทศ
และการระดมทรัพยากรภาครัฐ ซึ่ งที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวทางต่าง ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทาย
ดังกล่าว พร้ อมทั้งยินดีที่องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) จัดทํารายงานเรื่ องความท้าทายด้านภาษีจากการเข้าสู่ เศรษฐกิจดิจิทลั
(Interim Report on Tax Challenges Arising from Digitalization) ซึ่ งได้ระบุถึงแนวทางในการขจัดความซํ้าซ้อนของ
การจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซมได้ตระหนักถึงความจําเป็ นในการ
ทบทวนแนวคิดในการจัดสรรกําไรให้สอดคล้องกับรู ปแบบธุรกิจดิจิทลั เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจ
ดิจิทลั ที่เป็ นธรรม นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซมได้แสดงความมุ่งมัน่ ในการร่ วมมือกันรับมือกับ
ความท้าทายด้านภาษีจากเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อยกระดับระบบการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศต่อไป
3. ความท้าทายใหม่ ๆ ในระบบการเงินโลก โดยเห็นว่าความเสี่ ยงจากภัยไซเบอร์ เป็ นประเด็นที่ทวั่
โลกให้ความสําคัญ เนื่ องจากความเสี่ ยงดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน และส่ งผล
กระทบในวงกว้างต่อระบบการเงิ นโลก ซึ่ งที่ ประชุ มได้มุ่งเน้นสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยี การส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) นอกจากนี้ การพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นในปั จจุบนั จําเป็ นต้องมีการกํากับดูแลอย่าง
รอบคอบทั้งจากหน่ วยงานกํากับดูแลทางการเงิ นและหน่ วยงานภาครั ฐอื่น ๆ โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
อาเซมพร้อมที่จะร่ วมมือกันในการเสริ มสร้างความมัน่ คงของการให้บริ การทางการเงินและสถาบันการเงินต่อไป
4. นอกจากนั้น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้หารื อทวิภาคีกบั (1) นาย David Lipton รอง
ผูอ้ าํ นวยการอันดับที่ หนึ่ ง ของ IMF โดยได้แ ลกเปลี่ ย นความเห็ น และมุ มมองต่ อสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลกและ
เศรษฐกิจไทยซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ช้ ีแจงว่า เศรษฐกิจไทยในปี นี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีโดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการดําเนินมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่ งเสริ ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน เช่น การขับเคลื่อนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูม้ ีรายได้นอ้ ย การปรับปรุ งกฎระเบียบภายในประเทศ เป็ นต้น สําหรับฝ่ าย IMF ได้แสดงความกังวลว่าสงคราม
ทางการค้า ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก าและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อาจส่ ง ผลกระทบในวงกว้า งต่ อเศรษฐกิ จ โลก
และ (2) นาย Mr. Petteri Orpo รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐฟิ นแลนด์ โดยฝ่ ายฟิ นแลนด์ได้แสดง
ความสนใจต่อการดําเนิ นโครงการ National E-Payment ของไทยและเชิญชวนให้ไทยศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุ นเศรษฐกิ จดิ จิทลั และระบบภาษี อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ประสบความสําเร็ จของฟิ นแลนด์ นอกจากนี้
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรั ฐฟิ นแลนด์ได้แจ้งว่ารั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเศรษฐกิ จสาธารณรั ฐ
ฟิ นแลนด์ จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหารื อกับกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมในเรื่ องนี้
5. การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2563 โดยคาดว่าประเทศ
สมาชิกฝ่ ายเอเชียจะเป็ นเจ้าภาพ
__________________________________________________________________________
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