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วันที่ 5 เมษายน 2561

ผลการประชุ มเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and
Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสกระทรวงการคลัง
อาเซียน (The ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์
________________________________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่ วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและ
ธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซี ยน (ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ โดยในช่วงเช้า ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยร่ วมกับรองผูว้ ่าการธนาคารแห่ งประเทศไทยใน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซี ยน+3 โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและร่ วมให้
ความเห็ นต่ อการดําเนิ นการต่ าง ๆ ภายใต้มาตรการริ เริ่ มเชี ยงใหม่ ไปสู่ การเป็ นพหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative
Multilateralisation: CMIM) ดังนี้ 1) การดําเนิ นการทบทวนความตกลง CMIM) 2) การจัดทําแนวปฏิบตั ิในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลล่วงหน้าระหว่างกลไก CMIM และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และ 3) การ
จัดทํากรอบเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CMIM (CMIM Conditionality Framework) ซึ่ งคาดว่าจะ
สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็ จภายในปี 2561 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการทดสอบกลไกการทํางาน
(Test Run) ของ CMIM ครั้งที่ 9 ซึ่ งจะเป็ นการจําลองสถานการณ์ให้ประเทศสมาชิกที่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินก่อน
การเกิดวิกฤตเปลี่ยนแปลงจากการรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM ไปเป็ นการรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM
ร่ วมกับกลไก IMF และโครงการนําร่ อง (Pilot Project) การทดสอบตัวชี้วดั Economic Review and Policy Dialogue Matrix
(ERPD Matrix) ในระยะต่อไป ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยืนยันการเข้าร่ วมโครงการแล้ว
ในส่ วนของมาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiatives: ABMI) ที่ประชุม
รับทราบความคืบหน้าการดําเนิ นการของคณะทํางานต่าง ๆ ภายใต้ ABMI อาทิ สถานะปั จจุ บนั ของการเพิ่มทุนของ
หน่วยงานคํ้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซี ยน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) จากเดิม
700 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ไปเป็ น 1,200 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้วและมีประเทศ
สมาชิ กชําระเงินเพิ่มทุนแล้วจํานวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ที่ชาํ ระเต็มจํานวน และ
ประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ที่ชาํ ระแล้วบางส่ วน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อร่ างหลักการ
ทัว่ ไปในการอนุญาตให้ผแู ้ ทนจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซี ยน+3 เข้าร่ วมในการประชุม ASEAN+3 Bond Market
Forum (ABMF) แล้ว โดยจะมีผแู ้ ทนจากประเทศมองโกเลียเข้าร่ วมการประชุม ABMF ภายใต้หลักการนี้เป็ นประเทศแรก
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ในช่ วงบ่าย นายสมชัย สัจ จพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เ ข้า ร่ วมการประชุ มเจ้าหน้าที่ อาวุโส
กระทรวงการคลังอาเซี ยน (The ASEAN Finance Deputies’ Meeting: AFDM) โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความ
คืบหน้าการดําเนินการและพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ปลัดกระทรวงการคลังได้แสดงความเห็นสนับสนุนให้กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค
อาเซี ยน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF) ยังคงมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค โดยขอให้
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ทําการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการบริ หารเงินกองทุนที่มี
จํากัดให้สามารถสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึงความเป็ นไปได้ในการขยายจํานวนสมาชิกให้ครอบคลุมถึง
ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ด้วย
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินการภายใต้ความร่ วมมือด้านศุลกากรอาเซี ยนและแสดงความ
ยินดีที่ประเทศสมาชิกสามารถลงนามพิธีสารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกําหนดที่ทาํ การพรมแดน (Designation of Frontier
Points) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่ งสิ นค้าผ่านแดน (ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ได้ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว พร้อมทั้งขอให้ประเทศสมาชิก
ดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับที่ 2 และฉบับที่ 7 ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit System) ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่ งสิ นค้าผ่านแดนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่ งจะเป็ นการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า และเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียนต่อไป
ความร่ วมมือทางด้านภาษีอากรมีความคืบหน้าเป็ นที่น่าพอใจ โดยประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการเจรจาจัดทํา
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น (Double Taxation Agreement: DTA) เพื่อให้ครบทุกประเทศสมาชิก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกบั ความ
คืบหน้าในการเจรจาอนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศสมาชิก การพัฒนาแนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรการป้ องกัน
การถูกกัดกร่ อนฐานภาษีและการโอนกําไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางภาษี (Exchange of Information: EOI) นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการรับรองมาตรฐานพันธบัตร
สี เขียว (ASEAN Green Bond Standard) โดยคณะทํางานเพื่อพัฒนาตลาดทุน (Working Committee on Capital and
Market Development: WC-CMD) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
ทั้ง นี้ ในโอกาสที่ ป ระเทศไทยจะเป็ นประธานและเจ้า ภาพในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป ปลัด
กระทรวงการคลังได้แจ้งให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทราบว่าการประชุ มรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซี ยน
(ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นในปี 2562
ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
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