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วันที่ 8 กันยายน 2549

ผลการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 13
___________________
นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและหัวหนาคณะผูแทนไทย เปดเผยถึงผลสรุป
การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 13 (The Thirteenth APEC Finance Ministers’ Meeting)
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-8 กันยายน 2549 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี นายวู วาน นิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนประธาน ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเซียไดประมาณการภาวะ
เศรษฐกิจในกลุมสมาชิคเอเปควาแมจะไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นถึงรอยละ 90 ระหวางป 2546-2548
และรอยละ 26 ในป 2549 ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจขนาดใหญเชนสหรัฐฯ และ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังสามารถเติบโตขึน้ ได
เกินกวารอยละ 4.1 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวทางการคาและการลงทุน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้
มีการเติบโตบนพื้นฐานที่แข็งแกรง และสามารถปรับตัวไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก สําหรับเศรษฐกิจ
ของไทยนั้น นายทนงฯ ไดแจงที่ประชุมวาเศรษฐกิจไทยในชวงกลางป 2549 อาจชะลอตัวเนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทําใหอัตราการลงทุนลดลงจากปกอน อยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจไทยยังคงมีอัตราการเติบโดอยางตอเนื่องในอัตราประมาณรอยละ 4 - 5 พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังคง
แข็งแกรง สังเกตไดจากภาคการสงออกที่เติบโตขึ้นถึงประมาณรอยละ 17 ในครึ่งปแรกของ 2549 ทําใหคาเงินบาท
แข็งขึ้น และระดับทุนสํารองเงินตราตางประเทศยังคงแข็งแกรง นอกจากนี้การดําเนินนโยบายการเงินโดยปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยสงผลใหอัตราเงินเฟอลดลงจากรอยละ 6 เปนรอยละ 3 ในเดือนที่ผานมา สําหรับปจจัยภายในที่
สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจไดแก ความไมชัดเจนของสถานการณการเมืองซึ่งทําใหการเบิกจาย
งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนตองลาชาไป และสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทําใหชะลอการ
ตัดสินใจขยายการลงทุนไปบาง
2. หัวขอหลักของการประชุม ในปนี้ ประกอบดวย 2 หัวขอ ไดแก
2.1 การดําเนินมาตรการทางการคลังอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพในการจัดเก็บ
รายไดสูภาครัฐ ซึ่งที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดานการคลังเพื่อสงเสริมการ

ลงทุน โดยมีขอสังเกตวากรแขงขันระหวางประเทศกําลังพัฒนาในการใชมาตรการดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน
นั้น อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการจัดเก็บรายไดเขาสูภาครัฐ ที่ประชุมจึงเห็นควรให
สมาชิกเอเปคพิจารณาทบทวนมาตรการดานภาษีที่อาจสงผลกระทบตอฐานการจัดเก็บรายได เพื่อประเมินผลได
และผลเสียในภาพรวมของมาตรการดานภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนแตละมาตรการ ในขณะเดียวกัน สมาชิกเอเปค
อาจพิจารณาถึงความรวมมือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ การใหความรูทางวิชาการระหวางกันเพื่อการดําเนิน
นโยบายดานภาษีที่มีประสิทธิภาพ
2.2 การปรับโครงสรางดานการเงินเพื่อดึงดูดเงินลงทุน ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับการเปดเสรี
การคาและการบริการ ซึ่งจะทําใหมีกระแสเงินไหลเขาออกประเทศมากขึ้น สงผลใหระบบเศรษฐกิจมีสภาพคลอง
ที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม สมาชิกเอเปคควรมีการพัฒนาโครงสรางระบบสถาบันการเงินภายในประเทศอยางตอเนื่อง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการไหลเขาออกของเงินทุน รวมทั้งพิจารณามาตรการในการกํากับดูแล
กระแสเงินไหลเขาออกระหวางประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นสอดคลองกันวาการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงินของแตละเขตเศรษฐกิจควรดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปตามความพรอมและระดับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ
3. การหารือทวิภาคีกับผูน ําเขตเศรษฐกิจตาง ๆ
ไทยไดหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน เขต
เศรษฐกิจพิเศษฮองกง ญี่ปุน และรัสเซีย โดยหัวขอที่หารือสวนใหญคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาค และความรวมมือทางเศรษฐกิจการเงินการคลังระหวางกัน รวมทั้งนโยบาย
ตางๆของรัฐบาล ทั้งนี้ ในระหวางการหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน นาย
ทนงฯ ไดหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวของกับการคาระหวางไทยกับจีน ซึ่งเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและเห็นวาในอนาคต
ทั้งสองเขตเศรษฐกิจควรรวมมืออยางใกลชิดในการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และ
ดานพลังงานทดแทน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและคณะยังไดพบกับรองกรรมการผูจัดการใหญ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (Mr. John Lipsky) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนและตรา
สารทางการเงินเพื่อเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจ ซึ่งกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ยินดีใหการสนับสนุนในการพัฒนาตลาดทุนของไทยใหศักยภาพที่ดีขึ้นตอไป
4. การประชุม Ministerial Retreat
การประชุมอย างไมเ ปนทางการระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั งเอเปค ในวั น ที่ 7
กันยายน 2549 ไดหารือกันในประเด็นหลัก 2 ดาน ไดแก 1) การปฏิรูปโครงสรางภาษีอากร ซึ่งในหลายเขต
เศรษฐกิจเห็นวาการใชระบบภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT หรือ GST) เปนแนวทางการจัดเก็บรายไดที่ยั่งยืนมากกวาการ
เนนการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และ 2) การแขงขันกันในการกําหนดมาตรการทางภาษีเพื่อ
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สงเสริมการลงทุนในประเทศ เชน การลดอัตราภาษีเงินได การใหระยะเวลาปลอดภาษี การใหสิทธิชําระภาษีใน
อัตราพิเศษหรือภายใตเงื่อนไขพิเศษ รวมทั้งการยอมใหธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศปลอดภาษีสามารถเขามาทํา
ธุรกิจในประเทศได หรือธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัยบางชนิดทําใหนักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได สงผลให
รายไดของประเทศลดลงและทําใหฐานการจัดเก็บภาษีของประเทศทยอยลดลง (erosion of tax base) ใน
ขณะเดียวกัน การแขงขันภายในภูมิภาคก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลตองใชมาตรการทางการคลังซึ่งสงผล
กระทบตอฐานรายไดของประเทศทําใหรัฐบาลตองใหความสําคัญตอการดําเนินนโยบายเพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางผลดีและปญหาที่เกิดจากการใชมาตรการสงเสริมการลงทุน
ในการนี้ นายทนงฯ ไดแลกเปลี่ยนประสบการณของไทยกับที่ประชุม เกี่ยวกับการนําระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่มมาใช รวมทั้งการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษี
นอกจากนี้ ในชวงเชาของวันที่ 7 กันยายน 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคยังได
พบปะกับผูแทนภาคเอกชนจาก APEC Business Advisory Council (ABAC) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและทัศนะ
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาและการลงทุนในปจจุบัน
5. มาตรการริเริ่มที่ไทยมีบทบาท
ความคืบหนาของมาตรการริเริ่มที่ไทยมีบทบาทรวมเปนเจาภาพ ไดแก มาตรการใหการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) โดยความรวมมือกันของสถาบันการเงินในเขตเศรษฐกิจเอเปคอันเปน
เรื่องสืบเนื่องจากการที่กระทรวงการคลังไทยเปนเจาภาพการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่
10 ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อป 2546 โดยปจจุบันสถาบันการเงินจากสมาชิกเอเปคจํานวน 15 แหงไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจในการใหความสนับสนุนธุรกิจ SME ซึ่งในปนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชย
แหงเวียดนาม (The Industrial and Commercial Bank of Vietnam: Incombank) ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม
ประจําปสถาบันการเงินดังกลาว โดยมีผูแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME
Bank) ของไทยใหการสนับสนุนการประชุมดังกลาว
นอกจากนี้ ในวันที่ 8 กันยายน 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไทยไดรว มลงนามกับ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังชิลี (นางมาเรีย โอลิเวีย รีคารต) ในอนุสัญญาวาดวยการเวนการเก็บภาษีซอน
ระหวางไทยกับชิลี โดยอนุสัญญาดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยสงเสริมการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศทั้งสอง
การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งตอไป จะมีข้ึนที่ประเทศออสเตรเลีย ใน
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2550
___________________
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