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ผลการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพือ่การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานเอเชีย คร้ังที ่2                        
และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหล ี

__________________________ 
 

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ผู ้อ ํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลงั แถลงว่า นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เป็นหัวหนา้คณะผูแ้ทน
ไทยเข้าร่วมการประชุมประจาํปีสภาผูว้่าการธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย (Asian 
Infrastructure Investment Bank: AIIB) คร้ังท่ี 2 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระหว่างวนัท่ี 16 - 18 มิถุนายน 
2560  ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. การประชุมประจาํปีสภาผูว้่าการ AIIB คร้ังท่ี 2 ไดจ้ดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 16 - 18 มิถุนายน2560 
ภายใตห้วัขอ้ “Sustainable Infrastructure” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ในฐานะผูว้่าการของไทยใน AIIB ไดมี้
ถอ้ยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทย การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีสําคญัๆ ของรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นระบบการเงิน และ
การลดกฎระเบียบท่ีไม่จาํเป็นและขาดความคล่องตวัลง ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดโครงการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (Public Private Partnership Fast Track) การจดัตั้ง Thailand Future Fund การสร้างระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) การพฒันาระบบชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (National e-Payment) และการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการลงทุน เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และยกระดบั
ศกัยภาพเศรษฐกิจของประเทศให้สูงข้ึนดว้ยเศรษฐกิจท่ีเนน้นวตักรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใตแ้นวคิดประเทศไทย 
4.0 นอกจากน้ี ยงัได้เน้นย ํ้าถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกบั AIIB เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Infrastructures) และสนบัสนุนความเช่ือมโยงในภูมิภาค (Regional Connectivity) โดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ้าโขง  

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดเ้ขา้ร่วมประชุมสภาผูว้่าการ AIIB (Governors’ Official 
Business Session) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ซ่ึงท่ีประชุมไดใ้ห้ความเห็นชอบรับราชอาณาจกัรตองกา สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา และมาดากสัการ์ เขา้เป็นสมาชิกใหม่ของ AIIB ทาํให้ AIIB มีสมาชิกเพ่ิมเป็น 80 ประเทศ นอกจากน้ี สภา
ผูว้่าการ AIIB ยงัไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงินของ AIIB ประจาํปี 2559 และอนุมติังบประมาณของ AIIB ปี 
2560 จาํนวน 87.151 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารโดยนาย Jin Liqun ประธาน AIIB ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าใน
การประชุมคณะกรรมการ AIIB ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 - 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ AIIB ไดอ้นุมติัโครงการเงินกู้
แก่ประเทศสมาชิกเพ่ิมอีก 3 โครงการใหแ้ก่ประเทศจอร์เจีย อินเดีย และทาจิกิสถาน รวมมูลค่า 324 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
โดยโครงการของประเทศอินเดียเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (India Infrastructure Fund) มูลค่า 150 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นโครงการลงทุนในตราสารทุน (Equity Investment) โครงการแรกของ AIIB 
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  3. การประชุมโต๊ะกลมของผูว้่าการ AIIB (Governors Roundtable) เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2560 
มีการหารือเก่ียวกบัความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการสนบัสนุนทางการเงินสาํหรับโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในภูมิภาคเอเชีย (Financing Asia’s Infrastructure Priorities) และแนวทางระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อช่วยใน
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของเอเชีย (Mobilizing Private Capitals for Infrastructure) ซ่ึงท่ีประชุมตระหนกัถึง
ความจาํเป็นในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการส่งเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาค (Regional 
Connectivity) ทั้ งทางบกและทางทะเล และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงด้านพลงังาน (Energy 
Security) โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันา ซ่ึงท่ีประชุมเน้นย ํ้าว่าบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในดา้นการระดมทุน (Mobilizing Private Capitals) และดา้นการบริหารจดัการ (Project 
Implementation) นบัว่าเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดแ้ละไม่ใช่แหล่งเงินทางเลือกอีกต่อไป เพราะภาคเอกชนมีทรัพยากร
ทางการเงินท่ีมากพอท่ีจะสนบัสนุนโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ียงัขาดแคลนเงินทุนอีกมาก ดงันั้น 
รัฐบาลของประเทศสมาชิกตอ้งปรับปรุงนโยบายและกฎเกณฑใ์นการใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใหมี้ความ
ชดัเจนและโปร่งใส ทั้งน้ี ผูแ้ทนจากภาคเอกชนเองกต็ระหนกัถึงความสาํคญัของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
และเห็นว่าปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจลงทุนของภาคเอกชนในโครงการท่ีสาํคญัของรัฐ ไดแ้ก่ ความชดัเจน
และเสถียรภาพ ของนโยบายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง (Certainty and Clarity of Regulations) สถานะทาง
เศรษฐกิจมหภาคและความสามารถในการชาํระหน้ีของภาครัฐ (Sovereign Country Risk) และสภาพแวดลอ้ม
ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 

4. อน่ึง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดห้ารือทวิภาคีกบันาย Jin Liqun ประธาน AIIB และ
นาย D.J. Pandian รองประธาน AIIB ถึงแนวทางท่ี AIIB จะมีความร่วมมือกบัประเทศไทยในโครงการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัแจง้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบั AIIB 
ทั้งในส่วนของประเทศไทยเองและความเช่ือมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง ซ่ึงประเทศไทยมีตน้ทุนทางการเงิน
ค่อนขา้งตํ่าในปัจจุบนั และมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัยงั
ไดห้ารือทวิภาคีกบันาย Michael Lawrence กรรมการบริหารของ Asia House ถึงบทบาทของ Asia House ใน
การเป็นองคก์รเช่ือมภาคเอกชนในภูมิภาคยโุรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจกัรเขา้มาลงทุนในภูมิภาคอาเซียน หรือ
ใหก้ารสนบัสนุนในการเชิญชวนนกัธุรกิจในยโุรปท่ีมีความสนใจเขา้มาลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยต่อไป  

 

สาํหรับการประชุมประจาํปีสภาผูว้่าการ AIIB คร้ังท่ี 3จะจดัข้ึน ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย 
ระหวา่งวนัท่ี 25 - 26 มิถุนายน 2561  

 

                    
 
 

สาํนกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3681 


