การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21

ผลการประชุม
รมว.คลังอาเซียน ครั้งที่

21

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำ�คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 (The 21st ASEAN Finance Minister’s Meeting:
21st AFMM) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3
(The 3rd ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: 3rd AFMGM) และ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมี
ผลการประชุมในประเด็นที่สำ�คัญ ดังนี้
รมว.คลังได้ลงนามในพิธสี ารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการกำ�หนด
ที่ทำ�การพรมแดน (Protocol 2 Designation of Frontier
Points) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวก
การขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement
on the Facilitation of Goods in Transit) ร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีกจำ�นวน 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลปิ ปินส์ บรูไน
ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป. ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม
ซึง่ พิธสี ารฯ ดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการขนส่งสินค้าข้ามแดน
ในภูมภิ าคอาเซียนมีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ทีท่ �ำ การ
พรมแดนของประเทศไทยที่กำ� หนดไว้ แ ละมี ค วามสอดคล้ อง
ตรงกั น กั บ ที่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นกำ � หนดแล้ ว ประกอบด้ ว ย
1.ที่ ทำ � การพรมแดนแม่ ส าย 2.ที่ ทำ � การพรมแดนแม่ ส อด
3.ทีท่ �ำ การพรมแดนอรัญประเทศ 4.ทีท่ �ำ การพรมแดนหนองคาย
5.ทีท่ �ำ การพรมแดนสะเดา 6.ทีท่ �ำ การพรมแดนมุกดาหาร และ
7.ทีท่ �ำ การพรมแดนเชียงของ
ที่ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลั ง อาเซี ย นได้ มี
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การหารื อ เรื่อ งการดำ � เนิ น การความร่ ว มมื อ ด้ า นศุ ล กากรที่มี
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single
Window: ASW) และการให้สตั ยาบันในพิธสี ารฉบับที่ 7 ว่าด้วย
ระบบศุลกากรผ่านแดน เป็นต้น โดยประเทศไทยได้แจ้งให้
ทราบถึงความคืบหน้าใน ASW ว่า ระบบของไทยสามารถใช้
งานได้ท้ังภายใต้สภาวะการทดสอบและภายใต้การใช้งานจริง
ซึ่งประเทศที่ผ่านการทดสอบระบบภายใต้การใช้งานจริง ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงได้เชือ่ มโยง
หน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว 33 หน่วยงาน จากทัง้ หมด 36
หน่วยงาน ทัง้ นี้ สำ�หรับการให้สตั ยาบันพิธสี ารฉบับที่ 7 ว่าด้วย
ระบบศุ ล กากรผ่ า นแดน ประเทศไทยได้ จัด ทำ � สั ต ยาบั น สาร
และดำ�เนินการจัดส่งต่อสำ�นักเลขาธิการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว
สำ�หรับความร่วมมือทางด้านภาษีอากรมีความคืบหน้าอย่าง
น่าพอใจ โดยประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองแผนการดำ�เนิน
การด้านภาษีอากร ค.ศ. 2016-2025 ครบทุกประเทศแล้ว

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3
พร้อมทัง้ ยินดีกบั ความคืบหน้าในการเจรจาสนธิสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ของประเทศสมาชิก การพัฒนาแนวทางการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
มาตรการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำ�ไร
ไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting:
BEPS) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (Exchange of
Information: EOI)
รมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้รับทราบ
ความคื บ หน้ าในการดำ � เนิ น การตามแผนการรวมกลุ่ ม ด้ า น
การเงินของอาเซียน (Roadmap for Integration: Financial
and Monetary Integration: RIA-Fin) รวมถึงได้ให้การรับรอง
ตั ว ชี้ วั ด ความคื บ หน้ า การรวมตั ว ด้ า นการเงิ น (Financial
Integration) และเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) เพื่อติดตามให้เกิดการพัฒนาทางการเงินของประเทศ
สมาชิกอย่างทั่วถึงและยั่งยืนให้เป็นไปตามแผนการดำ�เนินการ
ด้านการเงินการคลังอาเซียน ค.ศ. 2016-2025 ภายใต้ AEC
Blueprint 2025 รวมไปถึงรับทราบรายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีความเชื่อมโยง
ในภูมภิ าค และแนวคิดริเริม่ ต่างๆ อาทิ การริเริม่ พันธบัตรสีเขียว
(ASEAN Green Bond Initiatives) ที่ประเทศสมาชิก
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะทำ�งานเพื่อพัฒนาตลาดทุน (Working
Committee on Capital and Market Development: WCCMD) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
ทีจ่ ะร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ต่อไป เป็นต้น
ทีป่ ระชุมยังได้รบั ทราบความก้าวหน้าของการเปิดเสรีการค้า
บริการทางการเงินภายในอาเซียน โดยขณะนีส้ มาชิกอยูร่ ะหว่าง
การดำ�เนินกระบวนการภายในประเทศ เพือ่ ให้สตั ยาบันพิธสี าร
อนุวตั ขิ อ้ ผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบ
ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน ฉบับที่ 7 ซึง่ สมาชิก

4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาราม และ สปป. ลาว
ให้สัตยาบันพีธีสารดังกล่าวแล้ว โดยประเทศไทยได้ปรับปรุง
ข้ อ ผู ก พั นในสาขาย่ อ ยประกั น ชี วิ ต และประกั น วิ น าศภั ยให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
และขณะนี้สมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ซึง่ คาดว่าการลงนามในพิธสี ารฯ
ฉบับที่ 8 จะมีขน้ึ ในการประชุม AFMGM ในปี 2561 ทีป่ ระเทศ
สิงคโปร์ นอกจากนัน้ ทีป่ ระชุมได้ยนิ ดีกบั ความก้าวหน้าในความ
ร่วมมือด้านระบบการชำ�ระเงินและธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งได้มี
การลงนามบั น ทึ ก ความเข้ าใจทวิ ภ าคี ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง กลไก
การชำ�ระเงินสกุลท้องถิ่น ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารกลางอินโดนีเซีย
สำ�หรับความร่วมมือด้านการประกันภัย ทีป่ ระชุมได้แสดง
ความยินดีกบั การจัดตัง้ ASEAN Insurance Forum (AIFo)
เพื่อเป็นเวทีหารือร่วมกันระหว่างการประชุมผู้กำ�กับดูแลธุรกิจ
ประกั น ภั ย อาเซี ย น (ASEAN Insurance Regulators’
Meeting: AIRM) กับคณะทำ�งานเปิดเสรีภาคการเงิน (Working
Committee on Financial Services Liberalisation: WCFSL) เพื่อเร่งรัดการเปิดเสรีสาขาประกันภัย และร่วมกับคณะ
ทำ�งานด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Working Committee
on Financial Inclusion: WC-FINC) เพือ่ พัฒนาการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุน
การเปิดเสรีภาคประกันภัย
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ มี ก ารหารื อ ความก้ า วหน้ า
ในด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเงินอาเซียน+3 การเข้า
ถึงบริการทางการเงิน การเปิดเสรีบญ
ั ชีทนุ เคลือ่ นย้าย เป็นต้น
การประชุม AFMM และ AFMGM ครัง้ ต่อไปจะจัดขึน้
ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2561
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