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วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

การประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
และการประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 21
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
_________________________________
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย
เข้าร่ วมการประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ครั้งที่ 51
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคาร
กลางอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3)
ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 3-6พฤษภาคม 2561ณ กรุ งมะนิ ลา สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ซ่ ึ งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การประชุ มประจําปี สภาผูว้ ่าการ ADBครั้ งที่ 51จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-6พฤษภาคม
2561ภายใต้หวั ข้อ “Linking People and Economies for Inclusive Development”โดยรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง ในฐานะผูว้ ่าการ ADB ของไทย ได้มีสุนทรพจน์โดยกล่าวถึงความท้าทายที่มีต่ออัตราการ
จ้างงานเมื่อมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงาน และสนับสนุนบทบาทของ ADB ในการส่ งเสริ มการ
พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานในประเทศสมาชิกเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประสบการณ์ของประเทศไทยในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้ากับพัฒนาการทางเทคโนโลยี
เช่น การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมที่เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)การนําเทคโนโลยีมาใช้ในโครงการ National E-Payment เพื่อ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มความโปร่ งใสในการโอนเงินและรับสวัสดิการภาครัฐ และการพัฒนาระบบ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั เพื่ออํานวยความสะดวกภาคเอกชนและธุรกิจ เป็ นต้น
2.ในการหารื อโต๊ะกลมของผูว้ ่าการ ADB ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4พฤษภาคม 2561ภายใต้หวั ข้อ
“The Role of Government in Harnessing New Technologies for Inclusive Growth” ได้มีการหารื อถึง
แนวทางนํา เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม อัต ราการเติ บ โตของการผลิ ต (Productivity
Growth)
พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการจ้างงาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การดําเนิ นนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะนโยบายที่จะนําไปสู่ การลดความยากจนและ
ขจัด ความเหลื่ อ มลํ้า ในสั ง คม โดยเฉพาะการพัฒ นาทักษะของแรงงานให้ ส อดคล้อ งกับ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป การมีระบบคุม้ ครองทางสังคม และการกระจายรายได้

-23. ในการประชุ มระหว่างนาย TakehikoNakaoประธานธนาคารพัฒนาเอเชี ย กับผูว้ ่าการ
ของประเทศสมาชิก (Governors’ Plenary) เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2561ในหัวข้อ “ADB Strategy 2030” ที่มี
การนําเสนอยุทธศาสตร์ ของ ADB โดยยังคงเป้ าหมายสู งสุ ดที่จะขจัดความยากจนแร้ นแค้น (Extreme
Poverty) และขยายเป้ าหมายให้ครอบคลุม “เพื่อบรรลุความมัง่ คัง่ มีการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงมีความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก” (Achieve a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the
Pacific) โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนอย่างมีคุณภาพ สร้างอาชีพและโอกาสให้กบั ประชาชน ทั้งนี้
การดําเนิ นการหลักของ ADB ยังคงเน้นการพัฒนาภาคสังคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จะเน้นสนับสนุ นการลงทุนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และสําหรับภาคสังคมจะส่ งเสริ ม
การพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุ ข และการคุม้ ครองทางสังคม (Social Protection) โดยจะเน้นเรื่ องการ
เข้าถึงพลังงาน การขนส่ ง นํ้าสะอาด และบริ การสาธารณสุ ข ของประชากรในกลุ่มยากจน ผูห้ ญิง และกลุ่ม
อ่อนแออื่นๆ
4. ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมหารื อทวิภาคีกบั
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินชั้นนําของต่างประเทศ เช่นADB
บริ ษทั หลักทรัพย์ Nomura ธนาคาร HSBC และ ธนาคาร MUFGเพื่อหารื อถึงสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ
การเงินโลก ภาวะเศรษฐกิจของไทยและนโยบายของรั ฐบาลในระยะต่อไป โดยสถาบันการเงิ นเหล่านี้ มี
ความเชื่ อ มัน่ ในศักยภาพทางเศรษฐกิ จ ของไทยและพร้ อมที่ จะร่ วมมื อกับประเทศไทยในการลงทุ นใน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
5. นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังยังได้เข้าร่ วมการประชุม AFMGM+3 เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561โดยมีประเด็นการหารื อที่สาํ คัญ ดังนี้
5.1 ภาวะเศรษฐกิจ โลกและสถานการณ์ เ ศรษฐกิจ ในภู มิ ภ าคเศรษฐกิ จ ของภู มิภ าค
อาเซี ยน+3 จะยังเติบโตได้ดีและมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
ต่ อไปโดยมี ปัจจัยสนับสนุ นจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จยุโรปและสหรั ฐฯประกอบกับเสถี ยรภาพของ
เศรษฐกิจภายในประเทศสมาชิกทั้งในด้านอัตราเงินเฟ้ ออุปสงค์ภายในประเทศและการส่ งออกที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็
ดี ยังมีความท้าทายจากนโยบายปกป้ องทางการค้าของสหรัฐฯและความไม่แน่นอนของทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกรวมถึงความผันผวนในภาคการเงินของ
ภูมิภาคอาเซี ยน+3 ได้ซ่ ึ งที่ประชุมได้เน้นยํ้าถึงความสําคัญของความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินใน
ภูมิภาค และกฎกติกาของพหุ ภาคีรวมทั้งไม่สนับสนุนมาตรการปกป้ องทางการค้าในทุกรู ปแบบนอกจากนี้
สมาชิกควรให้ความสําคัญในการใช้นโยบายผสมผสานระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบาย
ด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย ร่ วมไปกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมัน่ คงของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงิน และเพื่อความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและของภูมิภาคอาเซียน+3

-35.2 กรอบความร่ วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและแนว
ทางการพัฒนาความร่ วมมือด้านต่าง ๆ ที่สําคัญ ได้แก่ (1) การทบทวน (Periodic Review) ความตกลง
มาตรการริ เริ่ มเชียงใหม่ไปสู่ การเป็ นพหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)โดยเฉพาะ
ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความช่ วยเหลือทางการเงินผ่านกลไก CMIM ร่ วมกับความช่วยเหลือของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund Linked Portion: IMF Linked Portion)เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องด้านการดําเนินการระหว่างกลไก CMIM และ IMF(2) การดําเนินงานของสํานักงานวิจยั
เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3Macroeconomic Research Office: AMRO)ตามภารกิจ
หลัก ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานระยะกลางถึงระยะยาว (Strategic Direction and Medium to Long
Term Plan) รวมทั้งนโยบายที่สาํ คัญในด้านต่าง ๆ ของ AMRO และ (3) การดําเนินงานภายใต้มาตรการริ เริ่ ม
พัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยนื ยันถึงจุดยืน
ในการเสริ มสร้างความร่ วมมือทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มความสามารถและความพร้อมของประเทศสมาชิกใน
การรับมือกับความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ โดยรับทราบความคืบหน้า
ของการจัดตั้งกองทุน (Risk Pool) ประกันภัยพิบตั ิของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้(the Southeast Asia
Disaster Risk Insurance Facility: SEADRIF) ซึ่ งปั จจุบนั มีประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสิ งคโปร์ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
การประชุ มประจําปี สภาผูว้ ่าการ ADB ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ณ เมื องนาดี สาธารณรั ฐฟิ จิ
ในต้นเดื อนพฤษภาคม 2562 โดยสาธารณรั ฐฟิ จิ จะเป็ นเจ้า ภาพ และในโอกาสเดี ยวกันจะมี การประชุ ม
AFMGM+3 ครั้งที่ 22ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยจะเป็ นประธานร่ วมกัน
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