ฉบับที่ 15/2562

วันที่ 28 มกราคม 2562

การเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5
และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ในปี 2562
_______________________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า
ในปี 2562 ซึ่ งประเทศไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซี ยน กระทรวงการคลังร่ วมกับธนาคารแห่ งประเทศไทยจะเป็ นเจ้าภาพ
จัดการประชุ มรั ฐมนตรี ในส่ วนของความร่ วมมื อด้านการเงิ น (Financial Cooperation) โดยมี ก าหนดการจัดประชุ ม
2 ช่วงเวลา คือ ช่ วงแรก จะเป็ นการจัดการประชุ มคณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซี ยน
และการประชุ มคณะทางานต่าง ภายใต้กรอบอาเซี ยน ในระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุ งเทพมหานคร และ
ช่ วงหลังจะเป็ นการจัดการประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM)
ครั้งที่ 23 และการประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซี ยน (ASEAN Finance Ministers’
and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้ งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชี ยงราย
(กาหนดการประชุ มปรากฏตามเอกสารแนบ)
ประเทศไทยได้กาหนดแนวคิดหลัก (Theme) ของการดารงตาแหน่ งประธานอาเซี ยนของไทยในปี 2562
คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่ วมมือ ร่ วมใจ ก้ าวไกล ยั่งยืน” มาจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ที่ว่า ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ จะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสร้ างประชาคมอาเซี ยนที่มีความยัง่ ยืน มี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง และก้าวไปสู่ อนาคตอย่างมัน่ คง โดยมีความสมดุลในทั้ง 3 เสาความร่ วมมือ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และความมัน่ คง
เพื่อให้การดาเนิ นการด้านความร่ วมมือทางการเงิ นสอดคล้องกับแนวคิดของการเป็ นประธานอาเซี ยนของ
ไทย กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ งประเทศไทยจึ งได้ร่วมกันก าหนดประเด็ นหลักที่ เป็ นกรอบการดาเนิ นการด้าน
สารัตถะของไทย (Chair’s Priorities) ไว้ใน 3 หมวดหลัก คือ (1) ความเชื่ อมโยง (Connectivity) (2) ความยัง่ ยืน (Sustainability)
และ (3) การสร้างภูมิคุม้ กัน (Resilience) โดยในแต่ละหมวด มีผลงานที่คาดว่าจะบรรลุ (Deliverables) สรุ ปได้ดงั นี้

1. ความเชื่ อ มโยง (Connectivity) จะเน้ น การพัฒ นาความเชื่ อ มโยงระบบการช าระเงิ นและบริ การ
(Financing, Payment and Service Connectivity) และการสนับสนุนการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยน (Trade and
Investment Facilitation) เพื่อการสร้างอาเซี ยนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) เช่น การส่ งเสริ มการใช้สกุลเงินท้องถิ่น
ในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การและการลงทุน (Local Currency Settlement) การส่ งเสริ มการโอนเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ขา้ ม
ประเทศ การเร่ งรั ดการเชื่ อมโยงข้อมูลใบรับรองถิ่ นกาเนิ ดสิ นค้าอาเซี ยนแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (ATIGA e-Form D)
ระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ภายใต้ระบบ ASEAN Single Window (ASW) เป็ นต้น
2. ความยั่ง ยืน (Sustainability) จะส่ ง เสริ ม ให้ ภาคการเงิ นมี แ นวปฏิ บ ตั ิ เ พื่ อให้ ส ามารถตอบสนอง
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Finance) และสนับสนุนเรื่ องการเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Financial Inclusion)
ซึ่ งจะช่วยยกระดับให้ภูมิภาคอาเซี ยนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน (Sustainable ASEAN) มีการจัดทาแนว
ทางการพัฒนาตลาดทุนอาเซี ยนที่ ยงั่ ยืน และจัดทากรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Microinsurance) ของ
อาเซียน
3. การสร้ างภู มิ ค้ ุ ม กั น (Resilience) จะเป็ นการสร้ า งกรอบความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์
(Cybersecurity Framework) และความร่ วมมือด้านการกากับดูแลสิ นทรัพย์ดิจิทลั (Digital Asset Oversight) เพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ สาคัญ คือ ดิจิทลั อาเซี ยน โดยสนับสนุ นการพัฒนาความรู้ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cybersecurity) แก่บุคลากรด้านการเงินของประเทศสมาชิ ก และผลักดันให้เกิดเครื อข่ายกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุ นพร้ อมกับเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั ประชาชนในภูมิภาคเพื่อป้ องกันการหลอกลวง (Scams)
รวมทั้งการให้ความรู ้ดา้ นพัฒนาการของสิ นทรัพย์ดิจิทลั
การดาเนิ นการเพื่ อให้บรรลุ ตามผลงาน (Deliverables) ข้างต้น จะส่ งผลให้เศรษฐกิ จของอาเซี ยนมี ความ
เชื่ อมโยงกันในทุกมิติ มีโครงสร้ างพื้นฐานที่พร้อมต่อการพัฒนาในระยะยาว และมีกระบวนการด้านภาษีศุลกากรและ
สรรพากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยนเป็ นมาตรฐานและมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซี ยนจะเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึง สามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ และที่สาคัญ
เศรษฐกิ จของประชาคมอาเซี ยนจะมีความทันสมัย มีความพร้ อมในการนาเทคโนโลยีมาใช้พฒั นาเศรษฐกิ จได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ มีมาตรการพร้อมรับมือภัยคุกคามของโลกไซเบอร์ และมีกฎเกณฑ์รองรับนวัตกรรมทางการเงินรู ปแบบ
ใหม่ เพื่อส่ งเสริ มให้ภูมิภาคอาเซี ยนก้าวสู่ การเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกต่อไป

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3621

เอกสารแนบ
กาหนดการเบือ้ งต้ น
การประชุ มรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้ งที่ 23 และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์ รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
วันที่
การประชุ ม
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
Finance Deputies' Meeting: AFDM)
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
อาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meeting:
AFCDM)
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยนอย่าง
ไม่เป็ นทางการ (ASEAN Finance Ministers' Retreat)
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยน ครั้งที่ 23 (23rd
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562
ASEAN Finance Ministers' Meeting: AFMM)
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคาร
กลางอาเซี ยน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Finance Ministers and Central
Bank Governors' Meeting: AFMGM)
การแถลงข่าวร่ วมผลการประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
อาเซียน

