
ฉบบัท่ี  33/2560                                       วนัท่ี 10 เมษายน 2560 
 

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอาเซียน คร้ังที ่21 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน คร้ังที ่3 

และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 ระหว่างวนัที ่6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมอืงเซบู สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

_________________________________ 
 

นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในฐานะหัวหนา้คณะผูแ้ทนไทยเขา้ร่วมการ
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน คร้ังท่ี 21 (The 21st ASEAN Finance Minister’s Meeting:  
21st AFMM) การประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและผูว้า่การธนาคารกลางอาเซียน คร้ังท่ี 3 (The 3rd ASEAN 
Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: 3rd AFMGM) และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระหวา่งวนัท่ี 6 - 
7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แถลงผลการประชุมในประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัได้ลงนามในพิธีสารฉบบัท่ี 2 ว่าด้วยการก าหนดท่ีท าการพรมแดน 
(Protocol 2 Designation of Frontier Points) ภายใตก้รอบความตกลงวา่ดว้ยการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินคา้ผา่น
แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ร่วมกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอีกจ านวน 6 
ประเทศ  ไดแ้ก่  บรูไนดารุสซาลาม กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ซ่ึงพิธีสารฯ ดงักล่าวจะช่วยให้
กระบวนการขนส่งสินคา้ขา้มแดน ในภูมิภาคอาเซียนมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ท่ีท าการพรมแดนของประเทศ
ไทยท่ีก าหนดไวแ้ละมีความสอดคลอ้งตรงกนักบัท่ีประเทศเพื่อนบา้นก าหนดแลว้ ประกอบดว้ย 1) ท่ีท  าการพรมแดนแม่
สาย 2) ท่ีท าการพรมแดนแม่สอด 3) ท่ีท าการพรมแดนอรัญประเทศ 4) ท่ีท าการพรมแดนหนองคาย 5) ท่ีท าการพรมแดน
สะเดา 6) ท่ีท าการพรมแดนมุกดาหาร และ 7) ท่ีท าการพรมแดนเชียงของ  

 

ท่ีประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้มีการหารือเร่ืองการด าเนินการความร่วมมือ  
ดา้นศุลกากรท่ีมีความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ือง เช่น การพฒันาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN 
Single Window: ASW) และการให้สัตยาบันในพิธีสารฉบับท่ี 7 ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน เป็นต้น  
โดยประเทศไทยได้แจง้ให้ทราบถึงความคืบหน้าใน ASW ว่า ระบบของไทยสามารถใช้งานได้ทั้งภายใตส้ภาวะการ
ทดสอบและภายใตก้ารใช้งานจริง ซ่ึงประเทศท่ีผ่านการทดสอบระบบภายใตก้ารใช้งานจริง ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงไดเ้ช่ือมโยงหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 33 หน่วยงาน จากทั้งหมด 36 หน่วยงาน 
ทั้งน้ี ส าหรับการให้สัตยาบนัพิธีสารฉบบัท่ี 7 ว่าดว้ยระบบศุลกากรผ่านแดน ประเทศไทยได้จดัท าสัตยาบนัสารและ
ด าเนินการจดัส่งต่อส านกัเลขาธิการอาเซียนเรียบร้อยแลว้ ส าหรับความร่วมมือทางดา้นภาษีอากรมีความคืบหน้าอย่างน่า
พอใจ โดยประเทศสมาชิกไดใ้ห้การรับรองแผนการด าเนินการดา้นภาษีอากร ค.ศ. 2016 – 2025 ครบทุกประเทศแลว้ พร้อม



2 

 

ทั้งยินดีกบัความคืบหน้าในการเจรจาสนธิสัญญาภาษีซ้อนของประเทศสมาชิก การพฒันาแนวทางการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย      
มาตรการป้องกนัการถูกกดักร่อนฐานภาษีและการโอนก าไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS)   
และการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางภาษี (Exchange of Information: EOI)  

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียนได้รับทราบความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการรวมกลุ่มดา้นการเงินของอาเซียน (Roadmap for Integration: Financial and Monetary Integration: 
RIA-Fin) รวมถึงไดใ้ห้การรับรองตวัช้ีวดัความคืบหนา้การรวมตวัดา้นการเงิน (Financial Integration)   และเสถียรภาพ
ทางการเงิน (Financial Stability) เพื่ อติดตามให้ เ กิดการพัฒนาทางการเงินของประเทศสมาชิก 
อย่างทัว่ถึงและย ัง่ยืนให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการด้านการเงินการคลงัอาเซียน ค.ศ. 2016 - 2025 ภายใต ้AEC 
Blueprint 2025 รวมไปถึงรับทราบรายงานความกา้วหนา้การพฒันาตลาดทุนเพื่อให้มีความเขม้แข็งและมีความเช่ือมโยง
ในภูมิภาค และแนวคิดริเร่ิมต่าง ๆ อาทิ การริเร่ิมพันธบัตรสีเขียว (ASEAN Green Bond Initiatives)  
ท่ีประเทศสมาชิกไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการลงทุนในโครงการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะท างานเพื่อ
พฒันาตลาดทุน (Working Committee on Capital and Market Development: WC-CMD) และ ASEAN Capital Markets 
Forum (ACMF) ท่ีจะร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดต่อไป เป็นตน้  
 

ท่ีประชุมยงัได้รับทราบความก้าวหน้าของการเปิดเสรีการคา้บริการทางการเงินภายในอาเซียน โดย
ขณะน้ีสมาชิกอยู่ระหว่างการด าเนินกระบวนการภายในประเทศ เพื่อให้สัตยาบนัพิธีสารอนุวติัขอ้ผูกพนัการเปิดเสรี
การคา้บริการดา้นการเงิน ภายใตก้รอบความตกลงดา้นการคา้บริการของอาเซียน ฉบบัท่ี 7 ซ่ึงสมาชิก 4 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศสิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาราม และ สปป. ลาว ให้สัตยาบนัพีธีสารดงักล่าวแลว้ โดยประเทศไทยไดป้รับปรุง
ขอ้ผูกพนัในสาขาย่อยประกนัชีวิตและประกันวินาศภยัให้สอดคล้องกบับทบญัญติัของกฎหมายไทยท่ีบงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั และขณะน้ีสมาชิกอาเซียนอยูร่ะหวา่งการเจรจาเปิดเสรีการคา้บริการดา้นการเงิน ฉบบัท่ี 8 ซ่ึงคาดวา่การลงนาม
ในพิธีสารฯ ฉบบัท่ี 8 จะมีข้ึนในการประชุม AFMGM ในปี 2561 ท่ีประเทศสิงคโปร์ นอกจากนั้น ท่ีประชุมไดย้ินดีกบั
ความกา้วหน้าในการใช้เงินตรา สกุลทอ้งถ่ินเพื่อการคา้และการลงทุน ซ่ึงไดมี้การลงนามบนัทึกความเขา้ใจทวิภาคีว่า
ดว้ยการจดัตั้งกลไกการช าระเงินสกุลทอ้งถ่ิน ระหวา่งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารกลาง
อินโดนีเซีย 
 

ส าหรับความร่วมมือดา้นการประกนัภยั ท่ีประชุมไดแ้สดงความยินดีกบัการจดัตั้ง ASEAN Insurance 
Forum (AIFo) เพื่อเป็นเวทีหารือร่วมกนัระหวา่งการประชุมผูก้  ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยัอาเซียน (ASEAN Insurance 
Regulators’ Meeting: AIRM) กบัคณะท างานเปิดเสรีภาคการเงิน (Working Committee on Financial Services 
Liberalisation:   WC-FSL) เพื่อเร่งรัดการเปิดเสรีสาขาประกนัภยั และร่วมกบัคณะท างานดา้นการเขา้ถึงบริการทาง
การเงิน (Working Committee on Financial Inclusion: WC-FINC) เพื่อพฒันาการเขา้ถึงบริการทางการเงินของประเทศ
สมาชิกอาเซียน   เพื่อสนบัสนุนการเปิดเสรีภาคประกนัภยั 

 
 

 



3 

 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงัไดมี้การหารือความกา้วหนา้ในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความร่วมมือดา้นการเงินอาเซียน+
3 การเขา้ถึงบริการทางการเงิน การเปิดเสรีบญัชีทุนเคล่ือนยา้ย เป็นตน้ 

 

การประชุม AFMM และ AFMGM คร้ังต่อไปจะจดัข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2561  
 

___________________________________________ 
 
 

ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3619 


