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วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 24
______________________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ได้เข้า ร่ วมการประชุ ม รั ฐมนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’
Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ในรู ปแบบการประชุ มทางไกล โดยมีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีและบรู ไนดารุ สซาลาม เป็ นประธานร่ วม โดยได้หารื อ
ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจและความร่ วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3 สรุ ปได้ดงั นี้
1. สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ที่ประชุ มได้รับทราบรายงานเศรษฐกิ จจากผูแ้ ทนองค์กร
ระหว่างประเทศ ได้แก่ สานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research
Office: AMRO) ธนาคารพัฒนาเอเชี ย (Asian Development Bank: ADB) และกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) ซึ่ ง เห็ นพ้องว่า ทิ ศทางเศรษฐกิ จของโลกและของภู มิ ภาคจะฟื้ นตัว
ได้อย่างรวดเร็ วในปี 2564 เนื่องจากมีการฉี ดวัคซี นในจานวนที่เพิ่มขึ้นทัว่ โลก โดย IMF คาดการณ์ วา่ เศรษฐกิ จโลก
ในปี 2564 จะขยายตัวที่ร้อยละ 6 และในปี 2565 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4 ขณะที่ AMRO คาดการณ์วา่ ภูมิภาคอาเซี ยน+3
จะฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วเช่นกัน โดยขยายตัวที่ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 4.9 ในปี 2564 และ ปี 2565 ตามลาดับ อีกทั้ง
คาดว่าประเทศไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 ในปี 2564 และร้อยละ 4.8 ในปี 2565 โดยทั้ง 3 องค์กรมีขอ้ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายในทิศทางเดียวกัน คือ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน+3 ควรมุ่งเน้นการดาเนิ นนโยบายเพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตที่
ครอบคลุม มีเสถียรภาพและยัง่ ยืนเป็ นสาคัญ อาทิ สร้างความมัน่ ใจว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงวัคซี นทัว่ ถึงโดยเร็ ว
สนับสนุ นการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ เศรษฐกิ จดิ จิทลั (Digital Transformation) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ
(Domestic Resources) ปรับปรุ งระบบภาษีและความร่ วมมือทางภาษี และส่ งเสริ มการเป็ นเศรษฐกิ จสี เขียว (Green
Economy) เป็ นต้น
นอกจากนี้ เลขาธิ การอาเซี ยนได้กล่ าวเน้นให้ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน+3 พัฒนาระบบศุ ลกากร
อิเล็กทรอนิ กส์ ณ จุดเดี ยว (ASEAN Single Window) ให้ครอบคลุ มและไร้ รอยต่อ เพื่ อส่ งเสริ มการค้าการลงทุ น
ในภูมิภาค ควบคู่กบั ความเชื่อมโยงของระบบการชาระเงินในอาเซี ยน (ASEAN Payment Connectivity) เพื่อเปิ ดประตู
สู่ โลกใหม่ของการชาระเงิน ลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงิน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อการเจริ ญเติบโต
ของเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนในภูมิภาคต่อไป
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2. มาตรการริ เริ่ มเชี ยงใหม่ ไปสู่ การเป็ นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ที่
ประชุมยินดีกบั ความสาเร็ จในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ CMIM โดยความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่ อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่ งจะทาให้สมาชิ กได้รับความช่ วยเหลื อทางการเงิ นในส่ วนที่ไม่
เชื่ อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF (De-linked Portion) เพิ่มมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 40
ของวงเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือสู งสุ ด อีกทั้งประเทศสมาชิกยังสามารถใช้เงินสกุลท้องถิ่นสมทบเงินใน CMIM
ได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการกาหนดทิศทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และการปรับปรุ งเอกสาร
แนวปฏิบตั ิเพื่อใช้ประกอบความตกลง CMIM
3. มาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชี ย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ที่ประชุ ม
ได้รับทราบความคืบหน้าการดาเนิ นการของ ABMI เพื่อส่ งเสริ มตลาดพันธบัตรสกุลเงิ นท้องถิ่ นทั้งด้านอุปสงค์และ
อุปทาน ปรั บปรุ งกฎหมาย กฎระเบี ยบ และโครงสร้ างพื้ นฐานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิ ก อาทิ การดาเนิ นการของหน่วยงานการค้ าประกันเครดิตและการลงทุน
ของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) การใช้ตราสารหนี้ เพื่อระดมทุนสาหรับ
โครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
4. ทิศทางการด าเนิ นการในอนาคตของกรอบความร่ วมมือทางการเงินอาเซี ยน+3 ที่ ประชุ ม
ได้รับทราบการจัดตั้งคณะทางานพิจารณาความเป็ นไปได้ของมาตรการริ เริ่ มใหม่ ๆ อาทิ การจัดหาเงินทุนสาหรับ
โครงสร้ างพื้นฐาน การพัฒนากลไกเพื่อรองรับปั ญหาด้านมหภาคและปั ญหาเชิ งโครงสร้ าง การเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงิ นเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ และการส่ งเสริ มความร่ วมมื อด้านนโยบายเพื่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทั้ง นี้ เพื่ อขยายความร่ ว มมื อทางการเงิ นให้ค รอบคลุ ม และส่ ง เสริ ม ความเจริ ญเติ บ โตของภู มิ ภาค
อาเซียน+3 และสอดคล้องกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการนี้ นายอาคมฯ ได้ก ล่ า วในที่ ประชุ ม โดยเน้นย้ า ถึ ง ความส าคัญในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
อย่ า งครอบคลุ ม และยั่ง ยื น และสนั บ สนุ น การพัฒ นาพัน ธบัต รของภู มิ ภ าคอาเซี ย น+3 โดยการส่ ง เสริ ม
การออกพันธบัตรเพื่ อความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) เพื่ อเป็ นการระดมทุ นส าหรั บโครงการที่ เป็ นมิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้อม โดยที่ผา่ นมากระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนในเดื อนสิ งหาคม 2563 ซึ่ งเป็ นครั้ง
แรกของประเทศไทยในการออกพันธบัตรดังกล่ าว โดยขณะนี้ พนั ธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนนี้ ได้รับการจดทะเบีย น
ใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ของตลาดหลักทรัพย์ลกั เซมเบิร์ก และมีการออกพันธบัตรแล้วทั้งสิ้ น
1 แสนล้านบาท โดยจะนาเงิ นที่ได้จากพันธบัตรไปใช้เป็ นเงิ นทุ นในโครงการที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสนับสนุ นการฟื้ นตัวของประเทศจาก COVID-19 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีแผนที่จะออก
พันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนเพิ่มเติมอีกในระยะต่อไป
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การประชุ ม AFMGM+3 ในครั้ ง นี้ สะท้อนให้เห็ นถึ งความมุ่งมัน่ ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน+3
ในการพัฒนาและยกระดับ ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จและการเงิ น ของภู มิ ภาค เพื่ อเสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่เร่ งให้มี
การฉีดวัคซีนอย่างทัว่ ถึง เพื่อลดความเสี ยหายของชีวติ สุ ขภาพ และเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 พร้อม
ทั้งส่ งเสริ มการเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั และการเป็ นเศรษฐกิจสี เขียวเพื่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและ
ยัง่ ยืนของประเทศไทยในอนาคต
____________________________________________
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