ฉบับที่ 71/2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ผลการประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 22
การประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 4
และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์
_______________________________
เมื่ อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายอภิ ศกั ดิ์ ตันติ วรวงศ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยได้เข้าร่ วมการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 22 (The 22nd ASEAN
Finance Minister’s Meeting: 22nd AFMM) และการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคาร
กลางอาเซี ยน ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: 4th AFMGM)
รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีผลการประชุมในประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 22 มีความคืบหน้าในเรื่ องต่าง ๆ เช่น
(1) กองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซี ยน (ASEAN Infrastructure Fund: AIF)
ที่ประชุมเห็นว่า AIF ยังมีความสําคัญต่อการเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงเห็นควรให้คงสถานะ
การดําเนิ นการต่อไป แต่เนื่ องจากขนาดกองทุ นของ AIF ไม่เพียงพอสําหรั บโครงการกูย้ ืมในอนาคต ที่ ประชุ ม
จึงหารื อเพื่อหาแนวทางสนับสนุ นให้มีขนาดกองทุนใหญ่ข้ ึน สามารถสร้ างความน่ าเชื่ อถือทางเครดิตที่เพียงพอต่อ
การออกพันธบัตรในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อลดต้นทุนการกูย้ มื
(2) ความคื บหน้าความร่ วมมื อด้านศุ ลกากร ปั จจุ บนั มี ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนที่ ได้เชื่ อมโยงระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิ กส์ ณ จุดเดียวของอาเซี ยน (ASEAN Single Window: ASW) แล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนี เซี ย
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ เวียดนาม และไทย ทําให้การขนส่ งสิ นค้าข้ามแดนในภูมิภาคอาเซี ยนมีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนได้ลงนามในพิธีสารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกําหนดที่ ทาํ การพรมแดน (Protocol 2
Designation of Frontier Points) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่ งสิ นค้าผ่านแดน (ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว โดยการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับ
ที่ 2 คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในปี 2561 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่ งจะช่วยให้กระบวนการขนส่ งสิ นค้าข้าม
แดนในภูมิภาคอาเซี ยนมีความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น และพิธีสารฉบับที่ 7 ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน (Customs Transit
System) ประเทศสมาชิกได้ยนื่ สัตยาบันสารแล้ว 9 ประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซีย
(3) ความร่ วมมื อทางด้านภาษีอากร ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานย่อยในด้านภาษีสรรพสามิต เพื่อส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือด้านภาษีสรรพสามิตของกลุ่มประเทศสมาชิก ในส่ วนของความคืบหน้าในการเจรจาจัดทําอนุสัญญาภาษีซอ้ น
ประเทศไทยได้จดั ทําอนุสัญญาภาษีซอ้ นกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนแล้ว 8 ประเทศ เหลือเพียงประเทศบรู ไนดารุ สซาลามที่
อยูร่ ะหว่างการทบทวน ขณะที่กมั พูชาได้ลงนามอนุสัญญาภาษีซอ้ นกับบรู ไนดารุ สซาลามแล้ว และได้เริ่ มเจรจาเพื่อจัดทํา
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศสมาชิกที่เหลือ

-2(4) ความร่ วมมื อด้านการประกันภัย ที่ ประชุ มสนับสนุ นให้จดั ทําแผนงานกรอบการรวมกลุ่มสาขา
ประกันภัยอาเซี ยน และส่ งเสริ มให้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย รวมทั้งเห็นพ้องกับการดําเนิ นการตาม
แผนงานด้านการประกันภัยและการระดมทุนเพื่อการรับมือกับภัยพิบตั ิ (ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance:
ADRFI) ระยะที่ 2 ซึ่งกําหนดกรอบเวลาการดําเนินการ ในเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนเมษายน 2564 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ขีดความสามารถในการลดความเสี่ ยงก่อนเกิดภัยพิบตั ิ และลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี ยหายเนื่องจากภัยพิบตั ิ
(5) ความร่ วมมือด้านการป้ องกันอาชญากรรมทางการเงินและการต่อต้านการฟอกเงิน ประเทศสมาชิ ก
อาเซียนที่ผา่ นการประเมินผลอย่างเป็ นทางการจากสํานักเลขาธิการการฟอกเงินประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific
Group on Money Laundering: APG) แล้ว คือ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ กัมพูชา และไทย สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือ
คาดว่าจะได้รับการประเมินอย่างช้าภายในปี 2563 โดยประเทศไทยมีพฒั นาการในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลในระดับ
ที่สอดคล้องสู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญในด้านกรอบกฎหมาย และมีผลประเมินด้านประสิ ทธิผลในระดับสู งจํานวน 4 ด้าน ใน
ระดับเดียวกับมาเลเซีย สิ งคโปร์ และเบลเยียม
(6) การพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) มีความคืบหน้าใน
ด้านการรับรองมาตรฐานพันธบัตรสี เขียวของอาเซียน (ASEAN Green Bond Standard: ASEAN GBS) เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการออกพันธบัตรของประเทศสมาชิ ก และความคืบหน้าในด้านการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซี ยน
(ASEAN Collective Investment Scheme Framework: ASEAN CIS) ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
จํานวน 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิ งคโปร์ และไทย โดยประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการดําเนินการปรับปรุ งกฎหมาย เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมระหว่างกองทุนรวมของไทยและกองทุนรวมต่างประเทศที่เข้ามาเสนอขายในประเทศไทย
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 4 มีความคืบหน้า
ในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
การดําเนินการตามแผนการรวมกลุ่มด้านการเงินของอาเซี ยน (Roadmap for Integration: Financial and
Monetary Integration: RIA-Fin) โดยที่ประชุมได้มีการติดตามผลตัวชี้วดั ความคืบหน้าการรวมตัวด้านการเงิน (Financial
Integration) การเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Financial Inclusion) และการมีเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability)
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินการด้านการเงินการคลังอาเซียน ค.ศ. 2016 - 2025 ภายใต้ AEC Blueprint 2025 โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
(1) การเปิ ดเสรี บญั ชีทุนเคลื่อนย้าย มีการปรับปรุ งรายงานสถานะและความคืบหน้าในการเปิ ดเสรี
บัญชีทุนเคลื่อนย้าย เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามการเปิ ดเสรี บญ
ั ชีเงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศสมาชิ กและ
มีความคืบหน้าในการผลักดันการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อการค้าและลงทุนในภูมิภาค โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย
และธนาคารกลางอินโดนี เซี ย ได้มีการจัดทํากรอบกลไกการชําระเงินสกุลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุ นการใช้เงินสกุล
ท้องถิ่นเพื่ออํานวยความสะดวกและกระตุน้ การค้าและการลงทุน
(2) การพัฒนาตลาดทุน มีการติดตามการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซี ยนของแต่ละประเทศสมาชิก
ในด้านการเข้าถึงตลาดพันธบัตร ความโปร่ งใส เครื่ องมือการระดมทุน มาตรการทางภาษี และส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ ว มของนักลงทุน รายย่อ ยในตลาดพัน ธบัต รด้ว ยการมีม าตรการบรรเทาความเสี่ ย ง ได้แ ก่ การให้ค วามรู ้แ ก่น กั
ลงทุนความเหมาะสมของการจัด ประเภทของนักลงทุน การแยกบัญชี ของลูกค้า จากธุ ร กรรมในบัญชีเ พื่อ การค้า
และการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุม้ ครองนักลงทุน

-3(3) การเปิ ดเสรี การค้าบริ การทางการเงินภายในอาเซี ยน ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการเจรจาเปิ ดเสรี ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริ การของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) รอบที่ 8
ซึ่ งคาดว่าไทยจะสามารถลงนามในพิธีสารอนุวตั ิขอ้ ผูกพันการเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงินฉบับที่ 8 ได้ภายในปี
2561 สําหรับการเจรจาในรอบต่อไป ที่ประชุมเห็นควรให้ความสําคัญกับระดับการเปิ ดเสรี ที่สมาชิกผูกพันเพิ่มเติม
มากกว่าจํานวนรอบของการเจรจา
(4) การรวมตัวภาคการธนาคาร มีการตั้งเป้ าที่จะดําเนินการจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs)
อย่างน้อย 2 แห่ง ภายในปี 2562 โดย QABs เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของประเทศสมาชิก (Host
Country) เพื่อให้จดั ตั้งในประเทศนั้นได้ ซึ่ งจะมีบทบาทในการสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึง
ให้บริ การแก่แรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้ายภายในภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการดําเนิ นการจัดทําแผนงานการ
รวมตัวภาคธนาคารในปี 2561 ซึ่ งได้จดั ทําตัวชี้วดั พื้นฐานภายในภูมิภาค (Baseline Intraregional Indicators) และ
หารื อกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการกํากับดูแลข้ามพรมแดน (Cross-Border Regulatory)
(5) ความร่ วมมื อด้านการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นของภู มิ ภาค มี ความคื บหน้าในการดําเนิ นการ
โดยเร่ งเสริ มสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในระบบดิจิทลั การให้ความรู ้ทางการ
เงิน และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพือ่ ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึงในภูมิภาคอาเซียน
(6) เวทีหารื อด้านการประกันภัยอาเซี ยน (ASEAN Insurance Forum: AIFo) มีความคืบหน้าในการ
ดําเนินการจัดทําร่ างแผนงานกรอบการรวมกลุ่มสาขาประกันภัยอาเซี ยน โดยคํานึงถึงมิติต่าง ๆ ภายใต้สาขาประกันภัย
อย่างรอบด้าน ทั้งเรื่ องการเปิ ดเสรี สาขาประกันภัย การกระจายความเสี่ ยง ความร่ วมมือด้านการกํากับดูแลเสถียรภาพ
และความมัน่ คงของตลาดประกันภัย และการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนในสาขา
ประกันภัย และแลกเปลี่ยนความรู ้ในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการรับมือกับภัยพิบตั ิ
(7) การชํา ระเงิ นและธุ รกรรมทางการเงิ น มี ค วามคื บ หน้า ในการดํา เนิ นการ โดยมี การประเมิ น
ความสอดคล้องของนโยบายและหลักเกณฑ์การโอนเงินรายย่อยของประเทศสมาชิกตามมาตรฐานสากล และได้ศึกษา
แนวทางในการจัดทํากรอบการเชื่ อมโยงระบบการโอนเงิ นรายย่อยระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน นอกจากนี้
ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบ PromptPay ของประเทศไทยและ PayNow ของสิ งคโปร์ โดยจะเป็ น
รู ปแบบระบบริ เริ่ ม (Pioneer Template) ในการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม AFMM และ AFMGM
ครั้งต่อไปที่ประเทศไทยจะเป็ นเจ้าภาพนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
__________________________________________________________________________

สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3621

