
 
ฉบบัท่ี 61/2565                                   วนัท่ี 11 เมษายน 2565 

 

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน คร้ังที ่8  
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียน คร้ังที ่26 และการประชุมอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  

ในวนัที ่8 เมษายน 2565 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
______________________________________________________ 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
แถลงว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: 
AFMGM) คร้ังท่ี 8 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: 
AFMM) คร้ังท่ี 26 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ี 2 ของการประชุม ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั และผูว้่าการธนาคารกลาง 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา เป็นประธานร่วมของกรอบการประชุม AFMGM ประจ าปี 2565 ภายใตแ้นวคิดหลกั “อาเซียน
ร่วมจดัการความทา้ทายไปดว้ยกนั” (ASEAN A.C.T.: Addressing Challenge Together) ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี  

1. การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียนกับ
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประชุมไดห้ารือในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
แนวทางการด าเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนฟ้ืนตวัได้อย่างเท่าเทียม ทัว่ถึง และมี
ภูมิคุม้กนั ในการน้ี ผูแ้ทนสถาบนัการเงินระหว่างประเทศไดเ้สนอแนวนโยบายเพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนไว  ้3 แนวทางหลัก ได้แก่ (1) เสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อการฟ้ืนตวัท่ีแข็งแกร่ง (2) พฒันา
แนวทางในการระดมทรัพยากรภายในประเทศ อาทิ การปฏิรูปภาษี เพื่อเป็นแหล่งงบประมาณให้รัฐบาลใชใ้นการ
ด าเนินการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และ (3) เพิ่มการลงทุนเพื่อการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและทัว่ถึง และสนบัสนุน
การเปล่ียนผา่นไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยท่ีคาดว่าในปี 2565 จะ
ขยายตัวท่ี ร้อยละ 3.0 – 4.0 ต่อปี  โดยมีแรงขับเคล่ือนส าคัญจากแนวโน้มการฟ้ืนตัวของภาคการบริโภค
ภายในประเทศ สถานการณ์ภาคการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน และการส่งออกท่ีขยายตวัไดดี้จากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยมาตรการของภาครัฐท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและยงัตอ้งเฝ้าระวงั ไดแ้ก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ท่ีอาจยืดเยื้อ ปัญหาความเปราะบางด้านตลาดแรงงานและหน้ีครัวเรือน ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย-
ยูเครน และราคาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีปรับตวัสูงข้ึน นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัยงัได้เน้นย  ้า
ความส าคญัของการระดมทรัพยากรในประเทศ เช่น การปฏิรูปภาษี การผอ่นปรนกฎเกณฑด์า้นการคลงับางประการ 
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เป็นต้น ทั้งน้ี ในส่วนของสถาบนัการเงินระหว่างประเทศต่าง ๆ ควรพิจารณาผ่อนปรนเง่ือนไขการให้กู ้ยืมแก่
ประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด (Least Developed Countries) เช่น 
การปรับลดอตัราดอกเบ้ีย และผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาเง่ือนไขการปล่อยกู้ต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โลกในภาวะท่ีมีความผนัผวนสูงและไม่ปกติ เพื่อให้รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ สามารถมีพื้นท่ีการคลงัเพียงพอ
ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ี ภาครัฐไดติ้ดตามสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด
และมีความเช่ือมัน่วา่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจท่ีดี และพร้อมท่ีจะกา้วไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนร่วมกนั
กบัทั้งเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและเศรษฐกิจโลก 

2. การประชุม AFMM คร้ังท่ี 26 ท่ีประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น 
สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ขอ้ริเร่ิมดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการเช่ือมต่อของอาเซียน เป็นตน้ และ
ติดตามความคืบหน้าและร่วมพิจารณาให้การรับรองประเด็นส าคญัภายใตค้วามร่วมมือทางด้านการเงินอาเซียน  
(ASEAN Financial Cooperation) ทั้งส้ิน 7 ประเด็น ได้แก่ (1) การจดัหาเงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน (2) ความร่วมมือ
ดา้นการประกนัภยั (3) โครงการการบริหารการเงินและการประกนัภยัดา้นภยัพิบติัส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน  
(4) ความร่วมมือดา้นศุลกากรในอาเซียน (5) การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (6) คณะท างานด้านภาษีอากรของอาเซียน  และ (7) ความคืบหน้าการด าเนินการ 
ของหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF)  

ทั้ งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการ
เช่ือมโยงขอ้มูลหนงัสือรับรอง เช่น ใบขนสินคา้อาเซียน หนงัสือรับรองอนามยัพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ผา่น
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) เพื่ออ านวยความ
สะดวกดา้นการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนการพฒันามาตรฐานตรา
สารหน้ีส่งเสริมความย ัง่ยืนอาเซียนเพื่อความครอบคลุม ย ัง่ยืน และเช่ือมโยง (ASEAN Sustainability Linked Bond 
Standard for Inclusiveness, Sustainability, and Connectivity) ท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินการของ ACMF พร้อมทั้ง
สนับสนุนด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้ให้เหมาะสมในการจดัเก็บรายไดภ้าครัฐให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวสนบัสนุนให้มีความร่วมมือดา้นสินทรัพยดิ์จิทลั โดยให้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูล รวมถึงมุมมองด้านการก ากับของประเทศสมาชิกอาเซียน และพร้อมประสานงานระหว่าง
คณะท างานท่ีเก่ียวข้องในอาเซียนด้วย และได้กล่าวช่ืนชมการด าเนินการของกองทุนเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงในอาเซียน  
พร้อมทั้งสนบัสนุนให้ AIF พิจารณาให้ความส าคญักบัการพฒันาโครงการโครงสร้างพื้นฐานดา้นพลงังานสะอาด  
(Clean Energy) และการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า  

3. การประชุม AFMGM คร้ังท่ี 8 ท่ีประชุมไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายกบัผูแ้ทนภาคเอกชน ซ่ึงประกอบด้วย สภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council:  
ASEAN-BAC) สภาท่ีปรึกษาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) และสภาท่ีปรึกษา 
ธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกา (US-ASEAN Business Council: US-ABC) โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้ให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการยกระดบัดา้นการเงินท่ีย ัง่ยืน เช่น การพฒันาตลาดคาร์บอนในอาเซียน การจดัท าเกณฑ์การจดัหมวดหมู่
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ดา้นการเงินท่ีย ัง่ยนืของอาเซียน การลงทุนในโครงการในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมทั้งการพฒันาระบบดิจิทลั 
เพื่อส่งเสริมดา้นการคา้และการท าธุรกรรมการเงินระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะการช าระเงินขา้มประเทศเพื่อส่งเสริม
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้หารือและติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 
2025) รวมทั้งความคืบหนา้ของความร่วมมือภายใตก้รอบการประชุม AFMGM ซ่ึงไดแ้ก่ แผนงานการบูรณาการทาง
การเงินของอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN: RIA-Fin) และความร่วมมือ 
ด้านการเงินย ัง่ยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Finance Cooperation) ในส่วนของการพฒันาเกณฑ์การจดั
หมวดหมู่ดา้นการเงินท่ีย ัง่ยนืของอาเซียน (ASEAN Taxonomy) เวอร์ชัน่ท่ี 1  

ในการน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สนับสนุนข้อเสนอของสภาธุรกิจทั้ ง 3 แห่ง ใน
ประเด็นท่ีผลกัดนัให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัในอาเซียน และไดก้ล่าวถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศ
ไทยในการด าเนินนโยบายการคลงัเพื่อกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น โครงการบตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐ โครงการเราเท่ียวด้วยกนั เป็นตน้ อน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดข้อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่ง
ด าเนินกระบวนการภายในประเทศเพื่อให้สามารถมีการลงนามในร่างพิธีสารอนุวติัขอ้ผูกพนัการเปิดเสรีการคา้
บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: 
AFAS) ฉบบัท่ี 9 ไดส้ าเร็จภายในปี 2565 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดมี้ขอ้เสนอแนะในการพฒันา ASEAN Taxonomy เวอร์ชัน่ท่ี 1  
ท่ีจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัหมวดหมู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริงในกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมความย ัง่ยืน ท่ีควรค านึงถึงความแตกต่างของระดบัการ
พฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ และควรเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

ในการประชุมวนัที่ 8 เมษายน 2565 ไดมุ้่งที่จะสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนิน
นโยบายดา้นเศรษฐกิจดิจิทลัและการมุ่งไปสู่การพฒันาดา้นการเงินที่ย ัง่ยืน ซ่ึงประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญั 
และผลกัดนัให้เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การด าเนินมาตรการดา้นการคลงัที่ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มข้ึน การ
ออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเนน้การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บรรเทาปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืน รวมไปถึงแผนปฏิบติัการด้านการขบัเคล่ือน 
การพฒันาประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นตน้ 

ส าหรับการประชุม AFMM และ AFMGM คร้ังต่อไปในปี 2566 จะมีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เป็นเจา้ภาพ โดยคาดวา่จะจดัข้ึนในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ช่วงตน้เดือนเมษายน 2566 

 

__________________________________________________________________________ 

 
ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3615 


