
 

 

 
 

ฉบบัท่ี 75/2564                                      วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน คร้ังที ่7 
และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

__________________________________________ 
 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) คร้ังท่ี 25 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ 
Meeting: AFMGM) คร้ังท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การเงินและเศรษฐกิจและผูว้า่การธนาคารกลาง บรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานร่วม ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียนได้หารือกบัผูแ้ทนองค์กร
ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ธนาคารพฒันาเอเชีย กองทุนการเงินระหวา่ง
ประเทศ ธนาคารโลก และส านกังานวิจยัเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 ซ่ึงผูแ้ทนองคก์รระหวา่งประเทศได้
ใหข้อ้เสนอแนะโดยเฉพาะการส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจิทลั (Digital Infrastructure) และโครงสร้าง
พื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure) นอกจากน้ี เลขาธิการอาเซียนไดค้าดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
อาเซียนในปี 2564 ท่ีร้อยละ 5.2 ซ่ึงฟ้ืนตวัจากปี 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 4.4 อนัเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง การอ านวยความสะดวกดา้นศุลกากร 
โดยเฉพาะดา้นดิจิทลั และการเขา้ถึงวคัซีนโควดิ-19 เพื่อเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและทัว่ถึงในระยะยาว  

 นอกจากน้ี ท่ีประชุม AFMGM ยงัไดรั้บฟังขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากผูแ้ทนภาคเอกชน ไดแ้ก่     
สภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน สภาท่ีปรึกษาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน และสภาท่ีปรึกษาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน 
ในประเด็นความร่วมมือกบัภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมกลไกการระดมทุนส าหรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความย ัง่ยืนของ
อาเซียน การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงินส าหรับการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลั (Digital Transformation) การส่งเสริม
พลงังานท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Energy) เพื่อสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า (Low Carbon Economy) และความร่วมมือดา้น
ภาษีอากรของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ของประเทศ
ไทยในการด าเนินมาตรการเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของรัฐบาล เช่น โครงการคนละคร่ึง โครงการเราชนะ เป็นตน้ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ผา่นมาตรการให้สินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan) และ
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มาตรการสนบัสนุนการรับโอนทรัพยสิ์นหลกัประกนัเพื่อช าระหน้ีท่ีให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีสิทธิซ้ือทรัพยสิ์นนั้นคืนใน
ภายหลงั รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลัส าหรับตลาดทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
และช่วยใหป้ระชาชนเขา้ถึงตลาดทุนไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของฐานขอ้มูลดิจิทลัท่ีถูกตอ้งจะช่วย
ใหก้ารเยยีวยาและกระตุน้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ท่ีประชุม AFMM คร้ังท่ี 25 และ AFMGM คร้ังท่ี 7 ไดเ้ห็นชอบประเด็นดา้นการเงินท่ีประธาน
อาเซียนตอ้งการผลกัดนัในปี 2564 ประกอบดว้ย (1) การลงนามพิธีสารอนุวติัขอ้ผกูพนัการเปิดเสรีการคา้บริการดา้น
การเงิน ฉบบัท่ี 9 ภายใตก้รอบความตกลงว่าดว้ยการคา้บริการของอาเซียน (2) การจดัสัมมนาให้ความรู้ทางการเงิน
ของอาเซียน ในปี 2564 และ (3) การริเร่ิมการพฒันามาตรฐานและเกณฑ์การจดัหมวดหมู่ดา้นการเงินท่ีย ัง่ยืนของ
อาเซียน (ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance) ซ่ึงประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเห็นพอ้งท่ีจะร่วมกนัผลกัดนัให้
บรรลุประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในปีน้ี 

3. ท่ีประชุม AFMM คร้ังท่ี 25 ได้ติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือทางการเงินอาเซียนใน
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ ดา้นศุลกากร ดา้นภาษีอากร ดา้นการประกนัภยั ดา้นการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการ
พฒันาตลาดทุน โดยท่ีประชุมไดรั้บทราบความส าเร็จของ (1) การประเมินความเส่ียงและให้ค  าปรึกษาดา้นความเส่ียง
เพื่อประกอบการจดัท าแม่แบบ (Template) ของขอ้มูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และขอ้มูลความเส่ียงทางเศรษฐกิจ
จากภยัพิบติัแลว้เสร็จใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และ (2) การด าเนินการเดินรถจริง (Full Live Operation) ของโครงการน าร่องระบบศุลกากรผา่นแดน
อาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2563  

ทั้งน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวสนบัสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใชป้ระโยชน์จาก
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window: ASW) และด าเนินโครงการผูป้ระกอบการระดบั
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมระบบความปลอดภยัทางโลจิ
สติกส์และการคา้ระหวา่งประเทศ นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนการพฒันาแพลตฟอร์มกลางออนไลน์ ซ่ึงเป็นขอ้เสนอของ
ประเทศไทยส าหรับการแลกเปล่ียนหนังสือรับรองการมีถ่ินท่ีอยู่เพื่อการรัษฎากรท่ีเป็นมาตรฐาน (Standardised 
Certificate of Residence: CoR) ของอาเซียน เพื่ออ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีตามอนุสัญญาเพื่อ
การเวน้การเก็บภาษีซอ้น (Double Taxation Agreement: DTA) ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ท่ีประชุม AFMGM คร้ังท่ี 7 ไดติ้ดตามความคืบหนา้การด าเนินการในสาขาต่าง ๆ ภายใตแ้ผนงาน
การรวมกลุ่มดา้นการเงินของอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN) และความ
ร่วมมือดา้นการเงินเพื่อความย ัง่ยืนอาเซียน (ASEAN Sustainable Finance Cooperation) โดยท่ีประชุมไดรั้บรองขอ้
ริเร่ิมการจดัท า ASEAN Taxonomy ดงักล่าวซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาคตลาดทุน ภาคการธนาคารและภาค
ประกนัภยั ท่ีจะเป็นการสนบัสนุนการระดมทุนและการลงทุนในกิจกรรมเพื่อความย ัง่ยนืของอาเซียน  

 อน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านนโยบายการเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน (Sustainable Growth) ของประเทศไทยต่อท่ีประชุม โดยเฉพาะการผลกัดนัโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) อนัจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้แก่ประเทศไทย รวมถึงการเติบโตอย่างทัว่ถึง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเท่าเทียมกันยิ่งข้ึน ซ่ึงในปี 2563 
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กระทรวงการคลงัโดยส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ไดอ้อกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainability Bond) 
เพื่อระดมทุนส าหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและโครงการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากน้ี สบน. ยงัมีแผนท่ีจะด าเนินการออกพนัธบตัรเพิ่มเติมเพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่
พนัธบตัรและสนบัสนุนการระดมทุนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและแผนการด าเนินการท่ีส่งเสริมการเงิน 
เพื่อความย ัง่ยืน รวมถึงมีกลไกการระดมทุนส าหรับโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมุ่งเนน้การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจภายหลงัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูแ้ทนองค์กรระหว่างประเทศ
และผูแ้ทนภาคเอกชนขา้งตน้ นอกจากน้ี การเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวเป็นการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีมุ่งเนน้ในดา้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั สร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการ
ทางการเงิน และการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพฒันาการเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  

ส าหรับการประชุม AFMM และ AFMGM คร้ังต่อไปในปี 2565 จะมีราชอาณาจกัรกมัพูชาเป็น
เจา้ภาพ โดยคาดวา่จะจดัข้ึนในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ช่วงตน้เดือนเมษายน 2565 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 
ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3621/3615 


