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ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 คร้ังที ่24  
______________________________________________ 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและผูว้า่การธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ 
Meeting: AFMGM+3) คร้ังท่ี 24 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและผูว้า่การธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีและบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานร่วม โดยไดห้ารือ
ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคอาเซียน+3 สรุปไดด้งัน้ี 

 1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ท่ีประชุมไดรั้บทราบรายงานเศรษฐกิจจากผูแ้ทนองค์กร
ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ส านกังานวิจยัเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research 
Office: AMRO) ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(International Monetary Fund: IMF) ซ่ึงเห็นพอ้งว่า ทิศทางเศรษฐกิจของโลกและของภูมิภาคจะฟ้ืนตัว 
ไดอ้ย่างรวดเร็วในปี 2564 เน่ืองจากมีการฉีดวคัซีนในจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทัว่โลก โดย IMF คาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลก 
ในปี 2564 จะขยายตวัท่ีร้อยละ 6 และในปี 2565 จะขยายตวัท่ีร้อยละ 4 ขณะท่ี AMRO คาดการณ์วา่ภูมิภาคอาเซียน+3 
จะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นกนั โดยขยายตวัท่ีร้อยละ 6.7 และร้อยละ 4.9 ในปี 2564 และ ปี 2565 ตามล าดบั อีกทั้ง
คาดว่าประเทศไทยจะเติบโตท่ีร้อยละ 2.3 ในปี 2564 และร้อยละ 4.8 ในปี 2565 โดยทั้ง 3 องคก์รมีขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายในทิศทางเดียวกนั คือ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ควรมุ่งเน้นการด าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตท่ี
ครอบคลุม มีเสถียรภาพและย ัง่ยืนเป็นส าคญั อาทิ สร้างความมัน่ใจวา่ประชาชนจะสามารถเขา้ถึงวคัซีนทัว่ถึงโดยเร็ว 
สนบัสนุนการเปล่ียนผา่นไปสู่เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Transformation) สนบัสนุนการใชท้รัพยากรภายในประเทศ 
(Domestic Resources) ปรับปรุงระบบภาษีและความร่วมมือทางภาษี และส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) เป็นตน้  
  นอกจากน้ี เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวเน้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 พฒันาระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window) ให้ครอบคลุมและไร้รอยต่อ เพื่อส่งเสริมการคา้การลงทุน 
ในภูมิภาค ควบคู่กบัความเช่ือมโยงของระบบการช าระเงินในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) เพื่อเปิดประตู 
สู่โลกใหม่ของการช าระเงิน ลดตน้ทุนธุรกรรมทางการเงิน และการเปล่ียนผา่นไปสู่เศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืในภูมิภาคต่อไป   
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 2. มาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ท่ี
ประชุมยินดีกบัความส าเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CMIM โดยความตกลง CMIM ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
ไดมี้ผลบงัคบัใช้แลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซ่ึงจะท าให้สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนท่ีไม่
เช่ือมโยงกบัความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF (De-linked Portion) เพิ่มมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 40 
ของวงเงินท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือสูงสุด อีกทั้งประเทศสมาชิกยงัสามารถใชเ้งินสกุลทอ้งถ่ินสมทบเงินใน CMIM 
ได ้นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดรั้บทราบความคืบหนา้การก าหนดทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับปรุงเอกสาร
แนวปฏิบติัเพื่อใชป้ระกอบความตกลง CMIM  

 3. มาตรการริเร่ิมพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ท่ีประชุม 
ไดรั้บทราบความคืบหน้าการด าเนินการของ ABMI เพื่อส่งเสริมตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถ่ินทั้งดา้นอุปสงค์และ
อุปทาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางดา้นวชิาการแก่ประเทศสมาชิก อาทิ การด าเนินการของหน่วยงานการค ้าประกนัเครดิตและการลงทุน
ของภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) การใชต้ราสารหน้ีเพื่อระดมทุนส าหรับ
โครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 4. ทิศทางการด าเนินการในอนาคตของกรอบความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ท่ีประชุม 
ไดรั้บทราบการจดัตั้งคณะท างานพิจารณาความเป็นไปได้ของมาตรการริเร่ิมใหม่ ๆ อาทิ การจดัหาเงินทุนส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน การพฒันากลไกเพื่อรองรับปัญหาดา้นมหภาคและปัญหาเชิงโครงสร้าง การเสริมสร้างความ
เขม้แข็งทางการเงินเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายเพื่อความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยี ทั้ งน้ี เพื่อขยายความร่วมมือทางการเงินให้ครอบคลุม และส่งเสริมความเจริญเติบโตของภูมิภาค
อาเซียน+3 และสอดคลอ้งกบัความทา้ทายทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 ในการน้ี นายอาคมฯ ได้กล่าวในท่ีประชุม โดยเน้นย  ้ าถึงความส าคัญในการพฒันาเศรษฐกิจ 
อย่างครอบคลุมและย ั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาพันธบัตรของภูมิภาคอาเซียน+3 โดยการส่งเสริม 
การออกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainability Bond) เพื่อเป็นการระดมทุนส าหรับโครงการท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีผา่นมากระทรวงการคลงัไดอ้อกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยืนในเดือนสิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นคร้ัง
แรกของประเทศไทยในการออกพนัธบตัรดังกล่าว โดยขณะน้ีพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยืนน้ีได้รับการจดทะเบียน 
ใน Luxembourg Green Exchange (LGX) ของตลาดหลกัทรัพยล์กัเซมเบิร์ก และมีการออกพนัธบตัรแลว้ทั้งส้ิน  
1 แสนลา้นบาท โดยจะน าเงินท่ีไดจ้ากพนัธบตัรไปใช้เป็นเงินทุนในโครงการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของประเทศจาก COVID-19  ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัมีแผนท่ีจะออก
พนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยนืเพิ่มเติมอีกในระยะต่อไป 
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การประชุม AFMGM+3 ในคร้ังน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของประเทศสมาชิกอาเซียน+3  
ในการพฒันาและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีเร่งให้มี
การฉีดวคัซีนอยา่งทัว่ถึง เพื่อลดความเสียหายของชีวติ สุขภาพ และเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19  พร้อม
ทั้งส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั และการเป็นเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและ
ย ัง่ยนืของประเทศไทยในอนาคต 

 

____________________________________________ 
 
ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3622 


