ฉบับที่ 33/2560

วันที่ 10 เมษายน 2560

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3
และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระหว่ างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
_________________________________
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยเข้าร่ วมการ
ประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซี ยน ครั้ งที่ 21 (The 21st ASEAN Finance Minister’s Meeting:
21st AFMM) การประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซี ยน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN
Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: 3rd AFMGM) และการประชุ มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ แถลงผลการประชุมในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในพิธี สารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกาหนดที่ ทาการพรมแดน
(Protocol 2 Designation of Frontier Points) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอานวยความสะดวกการขนส่ งสิ นค้าผ่าน
แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ร่ วมกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอีกจานวน 6
ประเทศ ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม กัมพูชา อินโดนี เซี ย ลาว สิ งคโปร์ และเวียดนาม ซึ่ งพิธีสารฯ ดังกล่ าวจะช่ วยให้
กระบวนการขนส่ งสิ นค้าข้ามแดน ในภูมิภาคอาเซี ยนมีความสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ทาการพรมแดนของประเทศ
ไทยที่กาหนดไว้และมีความสอดคล้องตรงกันกับที่ประเทศเพื่อนบ้านกาหนดแล้ว ประกอบด้วย 1) ที่ทาการพรมแดนแม่
สาย 2) ที่ทาการพรมแดนแม่สอด 3) ที่ทาการพรมแดนอรัญประเทศ 4) ที่ทาการพรมแดนหนองคาย 5) ที่ทาการพรมแดน
สะเดา 6) ที่ทาการพรมแดนมุกดาหาร และ 7) ที่ทาการพรมแดนเชียงของ
ที่ ประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซี ยนได้มี การหารื อเรื่ องการดาเนิ นการความร่ วมมื อ
ด้านศุลกากรที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่ อง เช่น การพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซี ยน (ASEAN
Single Window: ASW) และการให้สั ตยาบันในพิ ธี สารฉบับที่ 7 ว่ าด้วยระบบศุ ลกากรผ่ านแดน เป็ นต้น
โดยประเทศไทยได้แจ้งให้ทราบถึ งความคืบหน้าใน ASW ว่า ระบบของไทยสามารถใช้งานได้ท้ งั ภายใต้สภาวะการ
ทดสอบและภายใต้การใช้งานจริ ง ซึ่ งประเทศที่ผ่านการทดสอบระบบภายใต้การใช้งานจริ ง ได้แก่ อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย
สิ งคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงได้เชื่ อมโยงหน่ วยงานภายในที่เกี่ ยวข้องแล้ว 33 หน่ วยงาน จากทั้งหมด 36 หน่ วยงาน
ทั้งนี้ สาหรับการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับที่ 7 ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน ประเทศไทยได้จดั ทาสัตยาบันสารและ
ดาเนิ นการจัดส่ งต่อสานักเลขาธิ การอาเซี ยนเรี ยบร้อยแล้ว สาหรับความร่ วมมือทางด้านภาษีอากรมีความคืบหน้าอย่างน่ า
พอใจ โดยประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองแผนการดาเนินการด้านภาษีอากร ค.ศ. 2016 – 2025 ครบทุกประเทศแล้ว พร้อม
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ทั้งยินดี กบั ความคืบหน้าในการเจรจาสนธิ สัญญาภาษีซ้อนของประเทศสมาชิ ก การพัฒนาแนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาตรการป้ องกันการถูกกัดกร่ อนฐานภาษีและการโอนกาไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (Exchange of Information: EOI)
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยนได้รับทราบความคื บหน้าในการ
ดาเนินการตามแผนการรวมกลุ่มด้านการเงินของอาเซี ยน (Roadmap for Integration: Financial and Monetary Integration:
RIA-Fin) รวมถึงได้ให้การรับรองตัวชี้ วดั ความคืบหน้าการรวมตัวด้านการเงิน (Financial Integration) และเสถียรภาพ
ทางการเงิ น (Financial
Stability)
เพื่ อ ติ ด ตามให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทางการเงิ น ของประเทศสมาชิ ก
อย่างทัว่ ถึ งและยัง่ ยืนให้เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นการด้านการเงิ นการคลังอาเซี ยน ค.ศ. 2016 - 2025 ภายใต้ AEC
Blueprint 2025 รวมไปถึงรับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมโยง
ในภู มิ ภ าค และแนวคิ ด ริ เริ่ มต่ า ง ๆ อาทิ การริ เริ่ มพัน ธบัต รสี เ ขี ย ว (ASEAN Green Bond Initiatives)
ที่ประเทศสมาชิ กได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการลงทุนในโครงการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยคณะทางานเพื่อ
พัฒนาตลาดทุน (Working Committee on Capital and Market Development: WC-CMD) และ ASEAN Capital Markets
Forum (ACMF) ที่จะร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เป็ นต้น
ที่ประชุ มยังได้รับทราบความก้าวหน้าของการเปิ ดเสรี การค้าบริ การทางการเงิ นภายในอาเซี ยน โดย
ขณะนี้ สมาชิ กอยู่ระหว่างการดาเนิ นกระบวนการภายในประเทศ เพื่อให้สัตยาบันพิธีสารอนุ วตั ิขอ้ ผูกพันการเปิ ดเสรี
การค้าบริ การด้านการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริ การของอาเซี ยน ฉบับที่ 7 ซึ่ งสมาชิ ก 4 ประเทศ ได้แก่
ประเทศสิ งคโปร์ ไทย บรู ไนดารุ สซาราม และ สปป. ลาว ให้สัตยาบันพีธีสารดังกล่าวแล้ว โดยประเทศไทยได้ปรับปรุ ง
ข้อผูกพันในสาขาย่อยประกันชี วิตและประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่ บงั คับใช้ใน
ปัจจุบนั และขณะนี้ สมาชิ กอาเซี ยนอยูร่ ะหว่างการเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ซึ่ งคาดว่าการลงนาม
ในพิธีสารฯ ฉบับที่ 8 จะมีข้ ึนในการประชุ ม AFMGM ในปี 2561 ที่ประเทศสิ งคโปร์ นอกจากนั้น ที่ประชุ มได้ยินดีกบั
ความก้าวหน้าในการใช้เงิ นตรา สกุลท้องถิ่ นเพื่อการค้าและการลงทุน ซึ่ งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่า
ด้วยการจัดตั้งกลไกการชาระเงินสกุลท้องถิ่น ระหว่างธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารกลางมาเลเซี ย และธนาคารกลาง
อินโดนีเซีย
สาหรับความร่ วมมือด้านการประกันภัย ที่ประชุ มได้แสดงความยินดีกบั การจัดตั้ง ASEAN Insurance
Forum (AIFo) เพื่อเป็ นเวทีหารื อร่ วมกันระหว่างการประชุ มผูก้ ากับดูแลธุ รกิจประกันภัยอาเซี ยน (ASEAN Insurance
Regulators’ Meeting: AIRM) กับคณะทางานเปิ ดเสรี ภาคการเงิ น (Working Committee on Financial Services
Liberalisation: WC-FSL) เพื่อเร่ งรัดการเปิ ดเสรี สาขาประกันภัย และร่ วมกับคณะทางานด้านการเข้าถึงบริ การทาง
การเงิน (Working Committee on Financial Inclusion: WC-FINC) เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริ การทางการเงินของประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อสนับสนุนการเปิ ดเสรี ภาคประกันภัย
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นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารื อความก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความร่ วมมือด้านการเงินอาเซี ยน+
3 การเข้าถึงบริ การทางการเงิน การเปิ ดเสรี บญั ชีทุนเคลื่อนย้าย เป็ นต้น
การประชุม AFMM และ AFMGM ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศสิ งคโปร์ ในเดือนเมษายน 2561
___________________________________________
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