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วันที่ 5 เมษายน 2562

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน
(ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23
และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน
(ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 5
ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
_______________________________________________________

นายอภิ ศัก ดิ์ ตัน ติว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เป็ น ประธานการประชุ ม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 23 และเป็ น
ประธานร่ วมก ับนายวิรไท สันติประภพ ผูว้ ่าการธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ในการประชุมรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง และผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยน (ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank
Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบประเด็นหลักที่เป็ น
กรอบการดําเนินการของไทย (Chair’s Priorities) ใน 3 เรื่ อง ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยจะ
พัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชําระเงินและบริ การเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอาเซียน (2) ความยัง่ ยืน
(Sustainability) เพื่อส่ งเสริ มให้ภาคการเงินสามารถตอบสนองเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสนับสนุ น
การเข้าถึง บริ การทางการเงิ น และ (3) การสร้ างภูมิคุม้ กนั (Resilience) ซึ่ ง สนับสนุ นการพัฒนาความรู ้
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
ที่ประชุม AFMM ครั้ งที่ 23 และ AFMGM ครั้ งที่ 5 ได้ติดตามความคืบหน้าของความ
ร่ วมมือทางการเงิ นอาเซี ยน โดยการประชุม AFMM ครั้ งที่ 23 ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะร่ วมกนั ผลักดันให้มี
การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองแหล่งก ําเนิดสิ นค้าอาเซียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ
ASEAN Single Window ได้ครบทั้ง 10 ประเทศภายในปี น้ ี รับรองความคิดริ เริ่ มเรื่ องมาตรฐานของหนัง สื อ
รั บรองการมีถ่ินที่อยู่เพื่ อการรั ษฎากรที่เป็ นที่ย อมรั บร่ วมกนั ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน (Standardised
Certificate of Residence in ASEAN) และรั บรองแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยัง่ ยืน (Roadmap for
Sustainable Capital Markets) ของที่ ประชุม หน่ วยงานกาํ กบั ดูแลตลาดทุนอาเซี ย น (ASEAN Capital
Markets Forum: ACMF)
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สําหรั บการประชุม AFMGM ครั้ งที่ 5 ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่ องต่าง ๆ
เช่น การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การทางการเงิน การส่ งเสริ มการใช้เงินสกุลท้องถิน่ การเชื่อมโยงธุ รกรรมการ
ชําระเงินในภูมิภาคอาเซียน การส่ งเสริ มการเงินเพื่อความยัง่ ยืน ทั้ง ในฝั่ งตลาดทุนและในภาคการธนาคาร
และการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นในอาเซี ยน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รั บรองคู่มือกฎระเบียบ
การคู่มือกฎระเบียบการประกนั ภัยการขนส่ ง ทางทะเล ทางอากาศ และสิ น ค้า ผ่า นแดน (Handbook on
ASEAN Insurers offering Cross-Border Marine, Aviation and Goods in Transit Insurance)
ระหว่างการประชุม AFMM ครั้งที่ 23 และ AFMGM ครั้งที่ 5 ที่ประชุมได้หารื อก ับผูแ้ ทนองค์กร
ระหว่างประเทศ ได้แก่ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศไทย (IMF) และสํานักงาน
วิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (AMRO) ในประเด็นด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่า ในปี 2562 และ 2563 เศรษฐกิจอาเซี ยนจะขยายตัวร้ อยละ 4.9 และ
5.0 อย่างไรก็ดี องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซี ยนควรคํานึ ง ถึง ปั จจัยเสี่ ย งที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความตึง เครี ยดทางการค้าและความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงิ นทุน
ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามจะเป็ นเจ้าภาพอาเซียนในปี 2563 และยินดีจะดําเนิ นการต่อเนื่ องใน
ประเด็นผลักดันของไทยในปี น้ ี 2 เรื่ องคือ 1) การเชื่อมโยงระบบชําระเงิ น (Payment Connectivity) และ
2) การเงิ นที่ยงั่ ยืน (Sustainable Finance)
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