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วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

การประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50
การประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 20
และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
___________________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้ อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง ได้เปิ ดเผยถึงการเตรี ยมการเดินทางของนายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยและผูว้ ่าการของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อเข้าร่ วมการประชุมประจําปี สภาผูว้ ่า
การธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 (50th Annual Meeting of the Board of Governors of Asian Development Bank) การ
ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยน+3 ครั้งที่ 20 (ASEAN+3 Finance Ministers
and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม
2560 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
1) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังในฐานะผูว้ ่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) ของไทยจะเข้าร่ วมการประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 ซึ่ งเป็ นการประชุมของผูว้ ่าการ
ADB จากประเทศสมาชิกจํานวน 67 ประเทศ ที่จะเริ่ มขึ้นอย่างเป็ นทางการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โดยจะมี การหารื อ
โต๊ะกลมของผูว้ ่าการ ADB ในหัวข้อ “Responding to Rising Inequality” หลังจากนั้น จะเข้าร่ วมพิธีเปิ ดการประชุม
ประจําปี ฯ และการกล่าวสุ นทรพจน์ของผูว้ ่าการ ADB และในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 จะมีการประชุมระหว่างประธาน
ADB ร่ วมกับผูว้ า่ การของประเทศสมาชิกทั้งหมด เพือ่ หารื อและแสดงความคิดเห็นในประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ธนาคารในอนาคต (Governors’ Plenary) ในหัวข้อ “New ADB Strategy 2030” อีกด้วย
2) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมีกาํ หนดหารื อทวิภาคีกบั ประธาน ADB (Mr. Takehiko Nakao)
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ADB โดยเฉพาะ
ความร่ วมมือในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต ด้านนวัตกรรม และการบริ หารหนี้ สาธารณะของประเทศ
ไทย และความร่ วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการยกระดับสํานักงานผูแ้ ทนประจําประเทศไทย
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Thailand Resident Mission: TRM) ให้เป็ นศูนย์กลางของสํานักงานในภูมิภาค (Regional
Hub) ด้วย อีกทั้งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมีกาํ หนดหารื อทวิภาคีกบั รองประธานธนาคารโลก (Ms. Victoria
Kwakwa) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพื่อหารื อถึงการกําหนดกรอบความร่ วมมือในระยะต่อไประหว่างประเทศไทยกับ
ธนาคารโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังยังมีกาํ หนดการหารื อทวิภาคีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศชั้นนําอีกหลายแห่งในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 อีกด้วย

-23)
สํา หรั บ การประชุ ม กรอบอาเซี ย น+3 (ASEAN+3) จะมี ก ารประชุ ม เจ้า หน้า ที่ อ าวุ โ ส
กระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting:
AFCDM+3) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามด้วยการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคาร
กลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 20
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยจะหารื อร่ วมกันเกี่ ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิ จโลกและภูมิภาคอาเซี ยน+3 รวมทั้ง
จะมีการหารื อเพื่อติ ดตามความคืบหน้าและมอบหมายนโยบายด้านความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิ นในกรอบ
อาเซียน+3 ได้แก่ มาตรการริ เริ่ มเชียงใหม่ไปสู่ การเป็ นพหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) การ
ดําเนินการของสํานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office:
AMRO) และมาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)
4) ในส่ วนของการประชุ มอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังจะเข้าร่ วมการประชุ ม
ผูบ้ ริ จาคเงินในกองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund Donors' Annual Consultation Meeting) ในช่วงเช้าของ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนดังกล่าวและหารื อกับผูบ้ ริ จาคในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นผูแ้ ทนกระทรวงการคลังจะเข้าร่ วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มออกเสี ยงของไทยใน
ADB ประจําปี 2560 (Constituency Senior Officials’ Meeting: CSOM) ซึ่ งเป็ นการประชุมหารื อภายในกลุ่มออกเสี ยง
ของไทยประจํา ADB ซึ่ งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม มาเลเซี ย เมียนมา เนปาล สิ งคโปร์
และไทย เพื่อรายงาน ผลการดําเนินงานของ ADB ในปี 2559 และพิจารณาทิศทางการดําเนินงานของ ADB ในอนาคต
ซึ่งในปี นี้ประเทศไทย จะเป็ นประธานการประชุมดังกล่าว
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