
ผลการประชุม 

รมว.คลังอาเซียน ครั้งที่

รมว.คลังได้ลงนามในพิธีสารฉบับท่ี 2 ว่าด้วยการกำาหนด
ท่ีทำาการพรมแดน (Protocol 2 Designation of Frontier 
Points) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวก
การขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement 
on the Facilitation of Goods in Transit) ร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีกจำานวน 6 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน
ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย สปป. ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม 
ซ่ึงพิธีสารฯ ดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการขนส่งสินค้าข้ามแดน 
ในภูมิภาคอาเซียนมีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ท่ีทำาการ
พรมแดนของประเทศไทยท่ีกำาหนดไว้และมีความสอดคล้อง 
ตรงกันกับท่ีประเทศเพ่ือนบ้านกำาหนดแล้ว ประกอบด้วย 
1.ท่ีทำาการพรมแดนแม่สาย 2.ท่ีทำาการพรมแดนแม่สอด 
3.ท่ีทำาการพรมแดนอรัญประเทศ 4.ท่ีทำาการพรมแดนหนองคาย 
5.ท่ีทำาการพรมแดนสะเดา 6.ท่ีทำาการพรมแดนมุกดาหาร และ 
7.ท่ีทำาการพรมแดนเชียงของ

ท่ีประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้มี 

21
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำ�คณะผู้แทนไทยเข้�ร่วมก�รประชุม

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังอ�เซียน ครั้งที่ 21 (The 21st ASEAN Finance Minister’s Meeting: 
21st AFMM) ก�รประชุมรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังและผู้ว่�ก�รธน�ค�รกล�งอ�เซียน ครั้งที่ 3  
(The 3rd ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: 3rd AFMGM) และ
ก�รประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่�งวันที่ 6-7 เมษ�ยน 2560 ณ เมืองเซบู ส�ธ�รณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมี 
ผลก�รประชุมในประเด็นที่สำ�คัญ ดังนี้

การหารือเร่ืองการดำาเนินการความร่วมมือด้านศุลกากรท่ีมี
ความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง เช่น การพัฒนาระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single 
Window: ASW) และการให้สัตยาบันในพิธีสารฉบับท่ี 7 ว่าด้วย 
ระบบศุลกากรผ่านแดน เป็นต้น โดยประเทศไทยได้แจ้งให้ 
ทราบถึงความคืบหน้าใน ASW ว่า ระบบของไทยสามารถใช้
งานได้ท้ังภายใต้สภาวะการทดสอบและภายใต้การใช้งานจริง 
ซ่ึงประเทศท่ีผ่านการทดสอบระบบภายใต้การใช้งานจริง ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงได้เช่ือมโยง
หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้องแล้ว 33 หน่วยงาน จากท้ังหมด 36 
หน่วยงาน ท้ังน้ี สำาหรับการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับท่ี 7 ว่าด้วย 
ระบบศุลกากรผ่านแดน ประเทศไทยได้จัดทำาสัตยาบันสาร
และดำาเนินการจัดส่งต่อสำานักเลขาธิการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว 
สำาหรับความร่วมมือทางด้านภาษีอากรมีความคืบหน้าอย่าง 
น่าพอใจ โดยประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองแผนการดำาเนิน
การด้านภาษีอากร ค.ศ. 2016-2025 ครบทุกประเทศแล้ว 

พร้อมท้ังยินดีกับความคืบหน้าในการเจรจาสนธิสัญญาภาษีซ้อน
ของประเทศสมาชิก การพัฒนาแนวทางการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
มาตรการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำาไร 
ไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: 
BEPS) และการแลกเปล่ียนข้อมูลทางภาษี (Exchange of 
Information: EOI)

รมว.คลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนได้รับทราบ
ความคืบหน้าในการดำาเนินการตามแผนการรวมกลุ่มด้าน 
การเงินของอาเซียน (Roadmap for Integration: Financial 
and Monetary Integration: RIA-Fin) รวมถึงได้ให้การรับรอง 
ตัวช้ีวัดความคืบหน้าการรวมตัวด้านการเงิน (Financial 
Integration) และเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Sta-
bility) เพ่ือติดตามให้เกิดการพัฒนาทางการเงินของประเทศ
สมาชิกอย่างท่ัวถึงและย่ังยืนให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินการ 
ด้านการเงินการคลังอาเซียน ค.ศ. 2016-2025 ภายใต้ AEC 
Blueprint 2025 รวมไปถึงรับทราบรายงานความก้าวหน้า
การพัฒนาตลาดทุนเพ่ือให้มีความเข้มแข็งและมีความเช่ือมโยง 
ในภูมิภาค และแนวคิดริเร่ิมต่างๆ อาทิ การริเร่ิมพันธบัตรสีเขียว 
(ASEAN Green Bond Initiatives) ท่ีประเทศสมาชิก 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการลงทุนในโครงการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยคณะทำางานเพ่ือพัฒนาตลาดทุน (Working 
Committee on Capital and Market Development: WC-
CMD) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 
ท่ีจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เป็นต้น

ท่ีประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าของการเปิดเสรีการค้า
บริการทางการเงินภายในอาเซียน โดยขณะน้ีสมาชิกอยู่ระหว่าง
การดำาเนินกระบวนการภายในประเทศ เพ่ือให้สัตยาบันพิธีสาร 
อนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ภายใต้กรอบ
ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน ฉบับท่ี 7 ซ่ึงสมาชิก 

4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาราม และ สปป. ลาว  
ให้สัตยาบันพีธีสารดังกล่าวแล้ว โดยประเทศไทยได้ปรับปรุง 
ข้อผูกพันในสาขาย่อยประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
และขณะน้ีสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการเงิน ฉบับท่ี 8 ซ่ึงคาดว่าการลงนามในพิธีสารฯ 
ฉบับท่ี 8 จะมีข้ึนในการประชุม AFMGM ในปี 2561 ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ นอกจากน้ัน ท่ีประชุมได้ยินดีกับความก้าวหน้าในความ
ร่วมมือด้านระบบการชำาระเงินและธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงได้มี 
การลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการจัดต้ังกลไก 
การชำาระเงินสกุลท้องถ่ิน ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารกลางมาเลเซีย และธนาคารกลางอินโดนีเซีย

สำาหรับความร่วมมือด้านการประกันภัย ท่ีประชุมได้แสดง
ความยินดีกับการจัดต้ัง ASEAN Insurance Forum (AIFo) 
เพ่ือเป็นเวทีหารือร่วมกันระหว่างการประชุมผู้กำากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Regulators’ 
Meeting: AIRM) กับคณะทำางานเปิดเสรีภาคการเงิน (Working 
Committee on Financial Services Liberalisation: WC-
FSL) เพ่ือเร่งรัดการเปิดเสรีสาขาประกันภัย และร่วมกับคณะ
ทำางานด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Working Committee 
on Financial Inclusion: WC-FINC) เพ่ือพัฒนาการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือสนับสนุน 
การเปิดเสรีภาคประกันภัย

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้มีการหารือความก้าวหน้า 
ในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเงินอาเซียน+3 การเข้า
ถึงบริการทางการเงิน การเปิดเสรีบัญชีทุนเคล่ือนย้าย เป็นต้น

การประชุม AFMM และ AFMGM คร้ังต่อไปจะจัดข้ึน 
ท่ีประเทศสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2561

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 3
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