ผลการประชุม ASEAN Finance Ministers’ Meeting ครั้งที่ 23
และการประชุม ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting ครั้งที่ 5
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานการประชุม
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN
Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครัง้ ที่ 23
และเป็นประธานร่วมกับนายวิรไท สันติประภพ
ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’
and Central Bank Governors’ Meeting:
AFMGM) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 เมษายน 2562
โดยที่ ป ระชุ ม ได้ เ ห็ น ชอบประเด็ น หลั ก ที่ เ ป็ น
กรอบการดำ�เนินการของไทย (Chair’s Priorities)
ใน 3 เรือ่ ง ได้แก่ (1) ความเชือ่ มโยง (Connectivity)
โดยจะพัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชำ�ระเงิน
และบริการเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน
ในอาเซียน (2) ความยั่งยืน (Sustainability)
เพื่อส่งเสริมให้ภาคการเงินสามารถตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงิน และ (3) การสร้างภูมิคุ้มกัน
(Resilience) ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ที่ประชุม AFMM ครั้งที่ 23 และ AFMGM
ครัง้ ที่ 5 ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของความร่วมมือ
ทางการเงิ น อาเซี ย น โดยการประชุม AFMM
ครัง้ ที่ 23 ทีป่ ระชุมได้เห็นชอบทีจ่ ะร่วมกันผลักดัน
ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งกำ�เนิด
สินค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D)
ผ่านระบบ ASEAN Single Window ได้ครบ
ทั้ง 10 ประเทศภายในปีนี้ รับรองความคิดริเริ่ม
เรื่องมาตรฐานของหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่
เพือ่ การรัษฎากรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับร่วมกันของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Standardised Certificate
of Residence in ASEAN) และรับรองแนวทาง
การพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน (Roadmap for
Sustainable Capital Markets) ของที่ประชุม
หน่วยงานกำ�กับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN
Capital Markets Forum: ACMF)

ระหว่างการประชุม AFMM ครั้งที่ 23 และ
AFMGM ครั้งที่ 5 ที่ประชุมได้หารือกับผู้แทน
องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศไทย
(IMF) และสำ�นักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
ภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) ในประเด็นด้าน
เศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่า ในปี 2562 และ
2563 เศรษฐกิจอาเซียนจะขยายตัวร้อยละ 4.9
และ 5.0 อย่างไรก็ดี องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนควรคำ�นึงถึงปัจจัย
เสี่ยงที่สำ�คัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความตึงเครียด
ทางการค้าและความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุน
ทัง้ นี้ ประเทศเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพอาเซียน
ในปี 2563 และยินดีจะดำ�เนินการต่อเนือ่ งในประเด็น
ผลักดันของไทยในปีน้ี 2 เรือ่ งคือ 1) การเชือ่ มโยง
ระบบชำ�ระเงิน (Payment Connectivity) และ
2) การเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)

สำ�หรับการประชุม AFMGM ครัง้ ที่ 5 ทีป่ ระชุม
ได้ตดิ ตามความคืบหน้าในเรือ่ งต่างๆ เช่น การเจรจา
เปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน การส่งเสริม
การใช้เงิน สกุ ล ท้ อ งถิ ่ น การเชื ่ อ มโยงธุ ร กรรม
การชำ�ระเงินในภูมภิ าคอาเซียน การส่งเสริมการเงิน
เพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น ทั ้ ง ภาคตลาดทุ น และภาค
การธนาคาร และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การเงินในอาเซียน นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมได้รบั รอง
คูม่ อื กฎระเบียบการประกันภัยการขนส่งทางทะเล
ทางอากาศ และสินค้าผ่านแดน (Handbook
on ASEAN Insurers Offering Cross-Border
Marine, Aviation and Goods in Transit
Insurance)

“การประชุม AFMM
ครั้งที่ 23 ที่ประชุมได้เห็นชอบ
ที่จะร่วมกันผลักดันให้มี
การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง
แหล่งกำ�เนิดสินค้าอาเซียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D)
ผ่านระบบ ASEAN Single
Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศ
ภายในปีนี้”

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

