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ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 คร้ังที่ 25 
________________________________________________________ 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ 
Meeting: AFMGM+3) คร้ังท่ี 25 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยมี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางราชอาณาจกัรกมัพูชาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ประธานร่วม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ของประเทศสมาชิก
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่นสาธารณรัฐเกาหลี และผูบ้ริหารระดบัสูงของกองทุนการเงินระหวา่ง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF )ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และส านักงาน
วิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) เข้าร่วมการ
ประชุมซ่ึงท่ีประชุมได้หารือประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3      
สรุปไดด้งัน้ี 

 1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคจากผูแ้ทนIMF ADB และAMRO ซ่ึงต่างเห็นพอ้งว่าเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอาเซียน+3 ยงัคงขยายตวัได้
อยา่งต่อเน่ือง สืบเน่ืองจากการด าเนินมาตรการท่ีตรงเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และนโยบายการสนบัสนุนการฟ้ืนตวั รวมทั้งการเพิ่มของอตัราการฉีดวคัซีน
ป้องกันโควิด-19 ในภูมิภาคโดย IMF คาดการณ์ว่าในปี 2565 เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.6ในขณะท่ี
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตวัท่ีร้อยละ4.9 และคาดว่าในปี 2566 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.6 และร้อยละ5.1ตามล าดบัอยา่งไรก็ตาม ทั้ง3 องคก์ร ไดใ้ห้ความเห็นวา่ เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน+3 ยงัคงเผชิญความทา้ทาย โดยเฉพาะจากความขดัแยง้ระหว่างสหพนัธรัฐรัสเซียและยูเครน การ
หยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน และการเพิ่มข้ึนของราคาอาหารและพลงังาน รวมถึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยเหตุน้ี อาเซียน+3 ตอ้งมีการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตท่ี
ครอบคลุมการด าเนินโยบายการคลงัเพื่อสนับสนุนกลุ่มเปราะปราง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชนในการระดมทุนส าหรับโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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2.  ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ที่ประชุมไดรั้บทราบความคืบหนา้การ
ด าเนินการตามภารกิจหลกัของAMRO ไดแ้ก่ การเฝ้าระวงัเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 การสนบัสนุน
การด าเนินการภายใตม้าตรการริเร่ิมเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: 
CMIM) และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกบัประเทศสมาชิกอาเซียน+3 โดยเร่งรัดให้ AMRO จดัท าทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ฉบบัใหม่ เพื่อมุ่งยกระดบัการด าเนินงานของ AMRO ในการท าหนา้ที่เป็นท่ี
ปรึกษานโยบายท่ีเช่ือถือไดแ้ละการสนบัสนุนกลไก CMIM ในอนาคต รวมทั้งไดรั้บทราบการแต่งตั้งผูอ้  านวยการ
AMRO คนใหม่คือ ดร. Li Kou Qing จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะเขา้รับต าแหน่งแทนผูอ้  านวยการAMRO 
คนปัจจุบนั (นาย Toshinori Doi) ท่ีก าลงัจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565 
 3. มาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลกซ่ึงรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประชุมไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของCMIM ให้เป็นกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3 ซ่ึงท่ี
ประชุมไดรั้บทราบวา่ประเทศสมาชิกสามารถหาขอ้สรุปร่วมกนัถึงอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงใหม่ส าหรับCMIM และ
กระบวนการการน าเงินสกุลทอ้งถิ่นมาสมทบในCMIM และไดม้อบหมายให้เจา้หนา้ที่อาวุโสกระทรวงการคลงั
และธนาคารกลางอาเซียน+3 พิจารณาก าหนดทิศทางการด าเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของCMIM ใน
อนาคตต่อไป 
 4.มาตรการริเริ่มพ ัฒนาตลาดพ ันธบ ัตรเอ เชีย  (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)         
ที่ประชุมไดร้ับทราบความคืบหนา้ของABMI ตามแผนการด าเนินงานระยะกลางปี2562-2565 ในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินการสร้างระบบนิเวศส าหรับการพฒันาตลาดตราสารหน้ีและการส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานและการประสานกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัตลาดตราสารหน้ี เพื่อสนบัสนุนการออกตราสารหน้ีเงินสกุล
ทอ้งถ่ินของอาเซียน+3 ซ่ึงรวมถึงตราสารหน้ีเพื่อความย ัง่ยืน 
 5. ทิศทางความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ในอนาคต ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการ
ด าเนินการที่ส าคญัความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ในอนาคตไดแ้ก่การจดัหาเงินทุนส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานการพฒันากลไกเพื่อรองรับปัญหาดา้นมหภาคและปัญหาเชิงโครงสร้างการเสริมสร้างความเขม้แข็งทาง
การเงินเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติและการส่งเสริมความร่วมมือดา้นนโยบายเพื่อความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
นอกจากน้ีที่ประชุมได้เห็นชอบให้เร่ือง“เทคโนโลยีทางดา้นการเงิน(Financial Digitalization)” และ “การเงิน
เพื่อการเปล่ียนผ่านสู่ความย ัง่ยืน (Transition Finance)” เป็นหัวขอ้ความร่วมมือทางการเงินใหม่ของอาเซียน+3 
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 ในการน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดใ้ช้โอกาสน้ีกล่าวเน้นย  ้าถึงความส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและย ัง่ยืนและกล่าวสนบัสนุนการพฒันาพนัธบตัรของภูมิภาคอาเซียน+3 โดย
การส่งเสริมการออกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยืนเพื่อเป็นการระดมทุนส าหรับโครงการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
พร้อมทั้งสนบัสนุนความคิดริเร่ิมในการหารือเร่ืองเทคโนโลยีทางดา้นการเงินและการเงินเพื่อการเปล่ียนผ่านสู่
ความย ัง่ย ืน เนื ่องจากเห็นว ่าอาเซียน+3 สามารถใช ้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีทางการเงิน ในการพฒันา
ประสิทธิภาพของกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคได ้ในขณะที่การเงินเพื่อการเปล่ียนผ่านสู่ความ
ย ัง่ยืนจะสนบัสนุนให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิได ้นอกจากน้ี ทั้ง2 ประเด็นดงักล่าว
ยงัสอดคลอ้งกบัประเด็นส าคญั (Priorities) ของกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปค 
(APEC Finance Ministers’ Process) ประจ าปี2565ในวาระท่ีประเทศไทยด ารงต าแหน่งเจา้ภาพเอเปคดว้ย 

 ทั้งน้ี การประชุม AFMGM+3 ในคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของประเทศสมาชิก
อาเซียน+3ในการส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการเงินระหว่างกนัเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
ภูมิภาคและสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของภูมิภาคจากโควิด-19 อีกทั้งสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันา
ความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3อาทิการเพิ่มประสิทธิภาพของCMIM ซ่ึงเป็นกลไกความช่วยเหลือทาง
การเงินท่ีส าคญัของภูมิภาคการส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรเงินสกุลทอ้งถ่ินตลอดจนการส่งเสริมมาตรการ
ริเร่ิมใหม่ๆเพื่อสนบัสนุนการเติบโตที่ครอบคลุมและย ัง่ยืนของภูมิภาคอาเซียน+3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาติ พ .ศ. 2561 – 2580 ในการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม การเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการเช่ือมโยงทางดิจิทลั เพื่อพฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สมดุล
และย ัง่ยืน 
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