
ค ำกล่ำวเปิดกำรประชุม 
EU-Asia Financial Services Dialogue ซ่ึงจัดขึน้ในรูปแบบกำรประชุมออนไลน์ 

โดย นำยอำคม เติมพทิยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 
วันศุกร์ท่ี 12 มีนำคม 2564 เวลำ 14.05-14.20น. 

 ดงัท่ีไดท้ราบกนัอยู่แลว้วา่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อผูค้นเป็นอย่างมาก ใน
ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลทัว่โลกได้ออกมาตรการเพื่อยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งพฒันาวคัซีนป้องกัน 
COVID-19 ความคืบหนา้เหล่าน้ีจะไม่สามารถเกิดขึ้นไดห้ากไม่มีการร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ด้านสาธารณสุข ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจในหลายประเทศได้เขา้สู่ช่วงฟ้ืนตวัหลงัจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมาอนัเป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐและธนาคารกลางท่ีไดช่้วยบรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคแรกท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2563 ท่ีผ่านมา ทั้งจากมาตรการปิดเมือง (lockdown) และจากลักษณะทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีพึ่งพาเศรษฐกิจโลกจากการลงทุนของต่างประเทศ การท่องเท่ียว การส่งออกของ
สินค้า และแรงงาน อย่างไรก็ดี จากการท่ีรัฐบาลได้มุ่งเน้นการออกมาตรการทางการคลังเพื่อบรรเทา
ผลกระทบประกอบกับการพัฒนาของวคัซีนป้องกันโรคนั้ น ถือเป็นสัญญาณท่ีดีตามท่ี International 
Monetary Fund (IMF) ไดค้าดการณ์วา่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในปีน้ีจะเติบโตขึ้นท่ี 6.9 % 

ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดอ้ย่างรวดเร็วและอยู่ในขั้นตอนของการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกิจ โดยในทางเดียวกนักบันานาประเทศ ประเทศไทยไดอ้อกมาตรการทางการคลงัจ านวน 1.9 ลา้น
ลา้นบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบในวงกวา้ง ทั้งส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) และภาค
ครัวเรือนท่ีขาดรายไดจ้ากการวา่งงาน โดยมาตรการดงักล่าวมุ่งหวงัท่ีจะเพิ่มเสถียรภาพของตลาดการเงินผา่น
การเพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงในระยะต่อไป มาตรการทางการคลงั
เหล่าน้ีจะยงัคงด าเนินต่อไปเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่เศรษฐกิจจะยงัคงฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ถึงแมว้่าผูค้นทัว่โลกจะเร่ิมไดรั้บวคัซีนเพื่อป้องกนั COVID-19 อย่างไรก็ดี ยงัตอ้งมีวคัซีนเศรษฐกิจ 
3 ตัว เพื่อท าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง ย ัง่ยืน และมีเสถียรภาพ ประกอบด้วย (1) วคัซีนเศรษฐกิจ
ระดบัประเทศ รัฐบาลวางรากฐานเพื่อการเติบโตท่ีย ัง่ยืน ครอบคลุม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (2) วคัซีน
เศรษฐกิจระดบัธุรกิจ ตอ้งมีภูมิคุม้กนั มีการบริหารความเส่ียง มีความยืดหยุ่นดา้นการด าเนินงาน และมีธรร
มาภิบาล และ (3) วคัซีนระดบัประชาชน ส่งเสริมให้มีความรู้ดา้นการเงินและดิจิทลั เพื่อให้เกิดการออมท่ี
เพียงพอส าหรับการเกษียณ  

บทบาทของเทคโนโลยี สินทรัพยดิ์จิทัลและคริปโตเคอเรนซี การระบาดของ COVID-19 ท าให้
บทบาทของเทคโนโลยีมีความส าคัญมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการก ากับดูแล อย่างไรก็ดี



หน่วยงานก ากับดูแลควรออกกฎเกณฑ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและคุ ้มครองผูล้ งทุน ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเกิดนวตักรรมใหม่ๆ  

ทั้งน้ี สินทรัพยดิ์จิทัลและคริปโตเคอเรนซีก็เป็นอีกประเด็นส าคญัท่ีผูล้งทุนทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจ หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนจึงควรใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแล คุม้ครองและใหค้วามรู้ผูล้งทุน 

การเงินท่ีย ัง่ยืน ไดมี้บทบาทเพิ่มขึ้นดว้ยเช่นกนั ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกนัเพื่อสร้าง ecosystem ท่ี
เหมาะสมในการรองรับพฒันาการของการเงินท่ีย ัง่ยนืในทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกกฎเกณฑท่ี์สนบัสนุน
ให้เกิดการเงินท่ีย ัง่ยืน เกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีย ัง่ยืน 
โดยภูมิภาค ASEAN ได้มีการร่วมมือของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) เกิดเป็นมาตรฐาน 
ASEAN Green, Social, and Sustainability Bond ส าหรับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความ
ยัง่ยืน (sustainability bond) ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ซ่ึงประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ ACMF ได้
ออกพนัธบตัรรัฐบาลส่งเสริมความยัง่ยืนเป็นคร้ังแรกของภูมิภาค ASEAN ในปี 2563 โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ระดมทุนส าหรับโครงการคมนาคมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและมาตรการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ซ่ึงการ
ระดมทุนน้ีคาดว่าจะมีจ านวนถึง 100 พนัลา้นบาทภายในส้ินปีน้ี โดยพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าวยงัไดรั้บการ
รับรองจาก Climate Bond Initiative (CBI) และไดจ้ดทะเบียนอยู่บนตลาดหลกัทรัพยข์องราชรัฐลกัเซมเบิร์ก 
(Luxembourg Green Exchange: LGX) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มแสดงตราสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยการเสนอขาย
น้ีเป็นผลส าเร็จจากการประสานงานระหว่างกระทรวงการคลัง ส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานต่างประเทศ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทบาทของตลาดทุน เป็นอีกคร้ังท่ีตลาดทุนมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนเศรษฐกิจในสภาวะ
วิกฤติ โดยท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจและรัฐบาลต่าง ๆ นโยบายและมาตรการท่ียืดหยุ่ นได้
ส่งเสริมนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลและนโยบายผอ่นคลายทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ตลาดทุนเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีน าไปสู่การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  

รัฐบาลไทยไดมี้การยกระดบัตลาดทุนไทยอย่างต่อเน่ืองผ่านแผนพฒันาตลาดทุนไทยซ่ึงมุ่งเน้นใน
การบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ดงัน้ี 

(1) เขา้ถึง: ตลาดทุนไทยจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวผ่านการเป็นแหล่งระดมทุนใหก้บั SMEs startups 
และนวตักรรม ในขณะเดียวกนัจะเนน้การส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กบัประชาชนและเปิดให้มีช่องทาง
การเขา้ถึงบริการทางการเงินเพื่อการออมและการลงทุนใหม้ากยิง่ขึ้น 

(2) แข่งได:้ ตลาดทุนไทยจะยกระดับศกัยภาพ เป็นแหล่งระดมทุนส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ และพฒันาไปสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทลั 

(3) เช่ือมโยง: ตลาดทุนไทยจะอ านวยความสะดวกและยกระดบัความเช่ือมโยง เพื่อให้สามารถเป็น
ช่องทางท่ีผูใ้หบ้ริการทางการเงินและบริษทัเลือกท่ีจะเช่ือมโยงในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ขา้มภูมิภาค 

(4) ย ัง่ยืน: ตลาดทุนไทยมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีพร้อมส าหรับการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และธรรมาภิบาลท่ีดี รวมทั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาระบบการออมเพื่อเกษียณอาย ุ



เป้าหมายทั้งส่ีน้ีสอดรับกบัแนวนโยบายของรัฐบาลภายหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเน้น
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green economy) ใน
ขณะเดียวกัน อีกหน่ึงการลงทุนท่ีส าคัญคือการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในการสร้างเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: ECC Project) โดยจะครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใหม่ 
ๆ ตั้งแต่การคมนาคมสีเขียว เช่น รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ และอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง
ใหม่ ๆ ส าหรับธุรกิจดา้นดิจิทลั ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ 

ทั้งน้ี ประเด็นขา้งตน้และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโต ความยืดหยุ่น และความยัง่ยืนจะส าเร็จ
ลุล่วงไม่ได้หากไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากความร่วมมือเป็น
ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีตอ้งท าให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ หน่วยงานก ากับดูแล ภาคธุรกิจ 
ตลอดจนองคก์รระหวา่งประเทศในแต่ละภูมิภาค 

การประชุม EU-Asia Financial Services Dialogue จดัโดย ASIFMA และ Afore Consulting ในคร้ัง
น้ี ถือเป็นโอกาสท่ีท าให้ทุกฝ่ายไดก้ระชบัความสัมพนัธ์และความร่วมมือ รวมทั้งเช่ือมหน่วยงานก ากบัดูแล
และภาคธุรกิจทางการเงินเข้าด้วยกันเพื่อหารือประเด็นส าคัญต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงล้วนแต่มี
ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั 

 
   _________________________ 


