ฉบับที่ 66/2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ผลการประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารเพือ่ การลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเอเชีย ครั้งที่ 2
และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี
__________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ไทยเข้า ร่ ว มการประชุ ม ประจํา ปี สภาผูว้ ่ า การธนาคารเพื่ อ การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานเอเชี ย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 2 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน
2560 ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการ AIIB ครั้งที่ 2 ได้จดั ขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน2560
ภายใต้หวั ข้อ “Sustainable Infrastructure” โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผูว้ ่าการของไทยใน AIIB ได้มี
ถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมของไทย การดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิ จที่ สําคัญๆ ของรัฐบาลเพื่อสนับสนุ นการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการเงิน และ
การลดกฎระเบียบที่ไม่จาํ เป็ นและขาดความคล่องตัวลง ไม่ว่าจะเป็ นการเร่ งรัดโครงการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (Public Private Partnership Fast Track) การจัดตั้ง Thailand Future Fund การสร้างระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) การพัฒนาระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เอื้อต่อการลงทุน เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับ
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้นด้วยเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดประเทศไทย
4.0 นอกจากนี้ ยังได้เน้นยํ้าถึงความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างไทยกับ AIIB เพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานที่ ยงั่ ยืน
(Sustainable Infrastructures) และสนับสนุนความเชื่อมโยงในภูมิภาค (Regional Connectivity) โดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าํ โขง
2. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่ วมประชุมสภาผูว้ ่าการ AIIB (Governors’ Official
Business Session) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่ งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรับราชอาณาจักรตองกา สาธารณรัฐ
อาร์ เจนตินา และมาดากัสการ์ เข้าเป็ นสมาชิกใหม่ของ AIIB ทําให้ AIIB มีสมาชิกเพิ่มเป็ น 80 ประเทศ นอกจากนี้ สภา
ผูว้ ่าการ AIIB ยังได้ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินของ AIIB ประจําปี 2559 และอนุมตั ิงบประมาณของ AIIB ปี
2560 จํานวน 87.151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารโดยนาย Jin Liqun ประธาน AIIB ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าใน
การประชุมคณะกรรมการ AIIB ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ AIIB ได้อนุมตั ิโครงการเงินกู้
แก่ประเทศสมาชิกเพิ่มอีก 3 โครงการให้แก่ประเทศจอร์เจีย อินเดีย และทาจิกิสถาน รวมมูลค่า 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยโครงการของประเทศอินเดียเป็ นการร่ วมลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (India Infrastructure Fund) มูลค่า 150
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็ นโครงการลงทุนในตราสารทุน (Equity Investment) โครงการแรกของ AIIB

-23. การประชุมโต๊ะกลมของผูว้ ่าการ AIIB (Governors Roundtable) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560
มีการหารื อเกี่ยวกับความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการสนับสนุนทางการเงินสําหรับโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ในภูมิภาคเอเชีย (Financing Asia’s Infrastructure Priorities) และแนวทางระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อช่วยใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Mobilizing Private Capitals for Infrastructure) ซึ่งที่ประชุมตระหนักถึง
ความจําเป็ นในการลงทุ นในโครงสร้ างพื้นฐาน โดยเฉพาะการส่ งเสริ มความเชื่ อมโยงในภูมิภาค (Regional
Connectivity) ทั้ง ทางบกและทางทะเล และโครงสร้ า งพื้ นฐานที่ เ กี่ ยวกับความมัน่ คงด้า นพลัง งาน (Energy
Security) โดยเฉพาะในประเทศกํา ลังพัฒนา ซึ่ งที่ ประชุ มเน้นยํ้า ว่าบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุ นใน
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านการระดมทุน (Mobilizing Private Capitals) และด้านการบริ หารจัดการ (Project
Implementation) นับว่าเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้และไม่ใช่แหล่งเงินทางเลือกอีกต่อไป เพราะภาคเอกชนมีทรัพยากร
ทางการเงินที่มากพอที่จะสนับสนุ นโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยงั ขาดแคลนเงินทุนอีกมาก ดังนั้น
รัฐบาลของประเทศสมาชิกต้องปรับปรุ งนโยบายและกฎเกณฑ์ในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมให้มีความ
ชัดเจนและโปร่ งใส ทั้งนี้ ผูแ้ ทนจากภาคเอกชนเองก็ตระหนักถึงความสําคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และเห็นว่าปั จจัยที่สาํ คัญต่อการตัดสิ นใจลงทุนของภาคเอกชนในโครงการที่สาํ คัญของรัฐ ได้แก่ ความชัดเจน
และเสถียรภาพ ของนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Certainty and Clarity of Regulations) สถานะทาง
เศรษฐกิจมหภาคและความสามารถในการชําระหนี้ของภาครัฐ (Sovereign Country Risk) และสภาพแวดล้อม
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
4. อนึ่ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้หารื อทวิภาคีกบั นาย Jin Liqun ประธาน AIIB และ
นาย D.J. Pandian รองประธาน AIIB ถึงแนวทางที่ AIIB จะมีความร่ วมมือกับประเทศไทยในโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังแจ้งว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะร่ วมมือกับ AIIB
ทั้งในส่ วนของประเทศไทยเองและความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง ซึ่ งประเทศไทยมีตน้ ทุนทางการเงิน
ค่อนข้างตํ่าในปัจจุบนั และมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ ง นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังยัง
ได้หารื อทวิภาคีกบั นาย Michael Lawrence กรรมการบริ หารของ Asia House ถึงบทบาทของ Asia House ใน
การเป็ นองค์กรเชื่อมภาคเอกชนในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน หรื อ
ให้การสนับสนุนในการเชิญชวนนักธุรกิจในยุโรปที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทยต่อไป
สําหรับการประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการ AIIB ครั้งที่ 3จะจัดขึ้น ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561
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