ฉบับที่ 78/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ผลการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 25
________________________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่ วมการประชุ ม รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’
Meeting: AFMGM+3) ครั้ งที่ 25 เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565ในรู ปแบบการประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยมี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ น
ประธานร่ วม และมี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยน+3 ของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลี และผูบ้ ริ หารระดับสู งของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF )ธนาคารพัฒนาเอเชี ย (Asian Development Bank: ADB) และสานักงาน
วิ จ ัย เศรษฐกิ จมหภาคของภู มิ ภ าคอาเซี ย น+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) เข้า ร่ วมการ
ประชุ ม ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได้หารื อประเด็ นสถานการณ์ เศรษฐกิ จและความร่ วมมื อทางการเงิ นของภู มิ ภาคอาเซี ยน+3
สรุ ปได้ดงั นี้
1. สถานการณ์ เศรษฐกิจ โลกและภู มิ ภ าค ที่ ประชุ มได้รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิ จโลกและ
ภูมิภาคจากผูแ้ ทนIMF ADB และAMRO ซึ่ งต่างเห็ นพ้องว่าเศรษฐกิ จโลกและภูมิภาคอาเซี ยน+3 ยังคงขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง สื บเนื่องจากการดาเนิ นมาตรการที่ตรงเป้ าหมายเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และนโยบายการสนับสนุ นการฟื้ นตัว รวมทั้งการเพิ่มของอัตราการฉี ดวัคซี น
ป้ องกัน โควิด -19 ในภู มิ ภ าคโดย IMF คาดการณ์ ว่า ในปี 2565 เศรษฐกิ จโลกจะขยายตัวที่ ร้อ ยละ 3.6ในขณะที่
เศรษฐกิ จของภู มิภาคเอเชี ยจะขยายตัวที่ร้อยละ4.9 และคาดว่าในปี 2566 เศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จของภูมิภาค
เอเชี ยจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 และร้อยละ5.1ตามลาดับอย่างไรก็ตาม ทั้ง3 องค์กร ได้ให้ความเห็ นว่า เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซี ยน+3 ยังคงเผชิ ญความท้าทาย โดยเฉพาะจากความขัดแย้งระหว่างสหพันธรัฐรัสเซี ยและยูเครน การ
หยุดชะงักของห่ วงโซ่ อุปทาน และการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและพลังงาน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิ จของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยเหตุ น้ ี อาเซี ยน+3 ต้องมีการดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิ จเพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตที่
ครอบคลุม การดาเนิ นโยบายการคลังเพื่อสนับสนุ นกลุ่มเปราะปราง รวมทั้งความร่ วมมื อระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชนในการระดมทุนสาหรับโครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

-22. สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซี ยน+3 (AMRO) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการ
ดาเนิ นการตามภารกิจหลักของAMRO ได้แก่ การเฝ้าระวังเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 การสนับสนุน
การดาเนิ น การภายใต้ม าตรการริ เริ ่ ม เชี ย งใหม่ไ ปสู ่ ก ารเป็ นพหุ ภ าคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation:
CMIM) และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยน+3 โดยเร่ งรัดให้ AMRO จัดทาทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ฉบับใหม่ เพื่อมุ่งยกระดับการดาเนิ นงานของ AMRO ในการทาหน้าที่เป็ นที่
ปรึ กษานโยบายที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนกลไก CMIM ในอนาคต รวมทั้งได้รับทราบการแต่งตั้งผูอ้ านวยการ
AMRO คนใหม่คือ ดร. Li Kou Qing จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะเข้ารับตาแหน่งแทนผูอ้ านวยการAMRO
คนปั จจุบนั (นาย Toshinori Doi) ที่กาลังจะหมดวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
3. มาตรการริเริ่ม เชี ย งใหม่ ไ ปสู่ ก ารเป็ นพหุภ าคี (CMIM) สื บ เนื ่ อ งจากความไม่แ น่น อนของ
เศรษฐกิจ โลกซึ่ ง รวมถึง สถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโควิด -19 ที่ป ระชุม ได้เน้น ย้ า ถึง ความส าคัญ ของการ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของCMIM ให้เป็ นกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคอาเซี ยน+3 ซึ่ งที่
ประชุ มได้รับทราบว่าประเทศสมาชิ กสามารถหาข้อสรุ ปร่ วมกันถึงอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิงใหม่สาหรับCMIM และ
กระบวนการการนาเงินสกุลท้องถิ่นมาสมทบในCMIM และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง
และธนาคารกลางอาเซี ย น+3 พิจารณากาหนดทิศทางการดาเนิ นการเพื่อปรับ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพของCMIM ใน
อนาคตต่อไป
4.มาตรการริ เ ริ ่ ม พัฒ นาตลาดพัน ธบัต รเอเชี ย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)
ที่ป ระชุ มได้รับ ทราบความคืบ หน้าของABMI ตามแผนการดาเนินงานระยะกลางปี 2562-2565 ในการปรับปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินการสร้างระบบนิ เวศสาหรับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และการส่ งเสริ มการสร้าง
มาตรฐานและการประสานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ เพื่อสนับสนุ นการออกตราสารหนี้ เงินสกุล
ท้องถิ่นของอาเซี ยน+3 ซึ่ งรวมถึงตราสารหนี้ เพื่อความยัง่ ยืน
5. ทิศทางความร่ ว มมือ ทางการเงินอาเซี ยน+3 ในอนาคต ที่ประชุ มรับทราบความคืบหน้า การ
ดาเนิ น การที่สาคัญ ความร่ วมมือ ทางการเงิ น อาเซี ย น+3 ในอนาคตได้แ ก่ก ารจัด หาเงิ น ทุน ส าหรับ โครงสร้ า ง
พื้นฐานการพัฒนากลไกเพื่อรองรับปั ญหาด้านมหภาคและปั ญหาเชิ งโครงสร้ างการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทาง
การเงิ นเพื่อรับ มือกับภัย ธรรมชาติและการส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านนโยบายเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ที่ป ระชุ ม ได้เห็นชอบให้เรื่ อง“เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Digitalization)” และ “การเงิน
เพื่อการเปลี่ ยนผ่านสู่ ความยัง่ ยืน (Transition Finance)” เป็ นหัวข้อความร่ วมมือทางการเงิ นใหม่ของอาเซี ยน+3

-3ในการนี้ รัฐ มนตรี ว ่า การกระทรวงการคลัง ได้ใ ช้โ อกาสนี้ ก ล่า วเน้น ย้ า ถึ ง ความสาคัญ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จอย่างครอบคลุ ม และยัง่ ยืนและกล่าวสนับสนุ นการพัฒนาพันธบัตรของภูมิภาคอาเซี ยน+3 โดย
การส่ งเสริ ม การออกพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนเพื่อเป็ นการระดมทุนสาหรับ โครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
พร้ อมทั้งสนับสนุ นความคิดริ เริ่ มในการหารื อเรื่ องเทคโนโลยีทางด้านการเงิ นและการเงิ นเพื่อการเปลี่ ยนผ่านสู่
ความยัง่ ยืน เนื ่ อ งจากเห็ น ว่า อาเซี ย น+3 สามารถใช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยีท างการเงิน ในการพ ฒั นา
ประสิ ทธิ ภาพของกลไกความช่ วยเหลื อทางการเงิ นของภูมิภาคได้ ในขณะที่การเงินเพื่อการเปลี่ ยนผ่านสู่ ค วาม
ยัง่ ยืนจะสนับสนุ นให้สมาชิ กบรรลุเป้ าหมายการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิ ได้ นอกจากนี้ ทั้ง2 ประเด็นดังกล่าว
ยัง สอดคล้อ งกับ ประเด็น ส าคัญ (Priorities) ของกรอบการประชุ ม รัฐ มนตรี ว ่า การกระทรวงการคลัง เอเปค
(APEC Finance Ministers’ Process) ประจาปี 2565ในวาระที่ประเทศไทยดารงตาแหน่ งเจ้าภาพเอเปคด้วย
ทั้ง นี้ การประชุ ม AFMGM+3 ในครั้ ง นี้ ส ะท้อ นให้เห็ น ถึ ง ความมุ ่ง มัน่ ของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยน+3ในการส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิ จและการเงิ นระหว่างกันเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิ นของ
ภูมิภ าคและสนับ สนุ น การฟื้ นตัวของภูมิภ าคจากโควิด -19 อีก ทั้ง สะท้อ นให้เห็ น ถึ ง ความมุ่ง มัน่ ในการพัฒ นา
ความร่ วมมือทางการเงิ นของอาเซี ยน+3อาทิการเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของCMIM ซึ่ งเป็ นกลไกความช่ วยเหลื อทาง
การเงิ นที่สาคัญของภูมิภาคการส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเงิ นสกุลท้องถิ่ นตลอดจนการส่ งเสริ มมาตรการ
ริ เริ่ มใหม่ๆเพื่อสนับสนุ นการเติบโตที่ครอบคลุ มและยัง่ ยืนของภูมิภาคอาเซี ยน+3 ซึ่ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในการสร้ า งความเติบ โตบนคุ ณ ภาพชี ว ิต ที ่เ ป็ นมิต รต่อ สิ ่ ง แวดล้อ ม การเพิ ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการเชื่ อมโยงทางดิ จิทลั เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยที่สมดุล
และยัง่ ยืน
____________________________________________
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