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ฉบับที่ 50/2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ผลการประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชี ย ครั้ งที่ 50 และการประชุ มอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง และการประชุ มรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซี ยน+3 ครั้ งที่ 20 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
_____________________________
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย
เข้าร่ วมการประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ครั้งที่ 50
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคาร
กลางอาเซี ยน+3 (AFMGM+3) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ นครโยโกฮามา ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่ งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการ ADB ครั้งที่ 50 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม
2560 ภายใต้หวั ข้อ “Building Together the Prosperity of Asia” โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังใน
ฐานะผูว้ ่าการ ADB ของไทย ได้มีสุนทรพจน์ถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยและการดําเนิ นนโยบาย
เศรษฐกิจสําคัญ ๆ ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้
สู งขึ้นด้วยเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ควบคู่ไปกับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบที่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ
สวัสดิการด้านสังคมของประเทศ นอกจากนี้ ยงั ได้เน้นยํ้าถึงความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างไทยกับ ADB เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึ งถึงสังคมและสิ่ งแวดล้อม และบทบาทความร่ วมมือระหว่างกัน
ภายในภู มิ ภ าค ซึ่ งจะนํา ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ แบบมี ส่ ว นร่ วมและยัง่ ยื น เพื่ อ บรรลุ เ ป้ าหมายพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ค.ศ. 2030
2. ในการหารื อโต๊ะกลมของผูว้ ่าการ ADB ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ภายใต้
หัวข้อ “Responding to Rising Inequality” รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงปั จจัยต่างๆ ที่
จะนํา ไปสู่ การลดความยากจนและขจัด ความเหลื่อ มลํ้า ในสัง คม ไม่ว่า จะเป็ นการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ
การสร้ างโอกาสที่ เท่าเที ยมในการเข้าถึงปั จจัยขั้นพื้นฐานและสวัสดิการแห่ งรั ฐ และการส่ งเสริ มให้เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ระหว่างกัน เป็ นต้น สําหรั บการประชุ มระหว่างนาย Takehiko
Nakao ประธานธนาคารพัฒนาเอเชี ยกับผูว้ ่าการของประเทศสมาชิ ก (Governors’ Plenary) เมื่ อวันที่
7 พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ “New ADB Strategy 2030” รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้
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ขอให้ ADB ดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามพันธกิจในการลดความยากจน และสนับสนุ นประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิ ภ าคให้ก า้ วพ้น กับ ดัก รายได้ป านกลาง รวมถึง สนับ สนุ น การพัฒ นาความเชื่ อ มโยงภายในภูมิ ภ าค
ตลอดจนส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สร้ างสรรค์และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมหารื อทวิภาคีกบั
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินชั้นนําของต่างประเทศ เช่น ADB
ธนาคารโลก ธนาคาร Mizuho ธนาคาร HSBC ธนาคารเพื่อความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ งประเทศ
ญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) และบริ ษทั หลักทรัพย์ Daiwa เพื่อหารื อถึง
สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจการเงินโลก ภาวะเศรษฐกิจของไทยและนโยบายของรัฐบาลในระยะต่อไป โดย
สถาบันการเงินเหล่านี้ มีความเชื่อมัน่ ในศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและพร้อมที่จะร่ วมมือกับประเทศ
ไทยในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
4. นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว ่า การกระทรวงการคลัง ยังได้เ ข้า ร่ ว มการประชุม AFMGM+3
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเด็นการหารื อที่สาํ คัญ ดังนี้
4.1 ภาวะเศรษฐกิจ โลกและสถานการณ์ เ ศรษฐกิจ ในภูม ิภ าค ที ่ป ระชุม เห็น ว่า
เศรษฐกิจ ของภูมิภ าคอาเซี ย น+3 จะยัง แข็ง แกร่ ง และเติบ โตได้ดีใ นปี 2560 ต่อ เนื ่ อ งถึง ปี 2561 โดย
ภูมิภาคเอเชียจะคงบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การดํา เนิ น นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ที ่มีค วามเหมาะสม โดยเฉพาะการดํา เนิ น นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค รวมถึง มีการดํา เนิ นมาตรการเพื่อปฏิรูปเชิงโครงสร้า งอย่า งต่อเนื่ อง และการดํา เนิ น
นโยบายมหภาคเพื่อความมัน่ คง (macroprudential policy) ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความระมัดระวัง แม้
เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ดีจากภาคการผลิตและการค้าที่กาํ ลังฟื้ นตัว แต่เศรษฐกิจโลกก็ยงั ต้องเผชิ ญ
กับความเสี่ ยงจากความไม่แน่ นอนทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นแนวโน้ม
การดําเนิ นนโยบายปกป้ องทางการค้า และการดําเนินนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยที่ประชุม
เห็นพ้องกันว่า แต่ละประเทศจํา เป็ น ต้องดํา เนิ นนโยบายแบบผสมผสาน (Policy Mix) เพื่อรัก ษา
เสถียรภาพทางการเงิน ขณะเดียวกัน ก็ตอ้ งดําเนิ นนโยบายการคลังเพื่อกระตุน้ ให้เศรษฐกิจมีการเติบโต
อย่างสมดุลและทัว่ ถึง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังตระหนักถึง ประโยชน์ของการพัฒนาตลาดทุนเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ รวมถึงต้องมีการพัฒนาระบบการติดตามและป้ องกัน
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนควบคู่ไปด้วย
4.2 กรอบความร่ วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ที่ประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนา
ความร่ วมมือด้านต่ าง ๆ ที่ สําคัญ ได้แก่ (1) การหารื อความเป็ นไปได้ในการเพิ่มสัดส่ วนการให้ความ
ช่วยเหลือของมาตรการริ เริ่ มเชียงใหม่ไปสู่ การเป็ นพหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation:
CMIM) ในกรณี ที่สมาชิกประสบปั ญหาสภาพคล่องและยังไม่ได้เข้าโครงการความช่วยเหลือของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund De-linked Portion: IMF De-linked Portion) (2) การ
จัดทํายุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานในระยะปานกลางของสํานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกลไก
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CMIM และ (3) ความคืบหน้าการดําเนินงานภายใต้มาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond
Markets Initiative: ABMI) ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ประกาศวิสัยทัศน์โยโกฮามา (Yokohama Vision) ในการ
กําหนดทิศทางความร่ วมมือของอาเซี ยน+3 โดยครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเพิ่มความสามารถใน
การรองรั บผลกระทบของภูมิภาคอาเซี ยน+3 และการส่ งเสริ มการใช้เงิ นสกุลท้องถิ่ นเพื่อสนับสนุ นการ
รวมกลุ่มของอาเซี ยน+3
สําหรับการประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการ ADB ครั้งที่ 51 ที่สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์จะเป็ น
เจ้าภาพ และการประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 21 ที่ประเทศสิ งคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็ นประธาน
ร่ วม จะจัดขึ้น ณ กรุ งมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ในต้นเดือนพฤษภาคม 2561
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