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ฉบบัท่ี 50/2560                 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
 

ผลการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย คร้ังที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง

อาเซียน+3 คร้ังที่ 20 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น 
_____________________________ 

 

นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย  
เขา้ร่วมการประชุมประจาํปีสภาผูว้่าการธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) คร้ังท่ี 50 
และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและผูว้่าการธนาคาร
กลางอาเซียน+3 (AFMGM+3) คร้ังท่ี 20 ระหว่างวนัท่ี 4 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ นครโยโกฮามา ประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

1. การประชุมประจาํปีสภาผูว้่าการ ADB คร้ังท่ี 50 จดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 6 - 7 พฤษภาคม 
2560 ภายใตห้วัขอ้ “Building Together the Prosperity of Asia” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัใน
ฐานะผูว้่าการ ADB ของไทย ไดมี้สุนทรพจน์ถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยและการดาํเนินนโยบาย
เศรษฐกิจสําคญั ๆ ของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัศกัยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้
สูงข้ึนดว้ยเศรษฐกิจท่ีเนน้นวตักรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใตแ้นวคิดประเทศไทย 4.0 ควบคู่ไปกบัการ
ส่งเสริมการลงทุนผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมถึงการพฒันาระบบ
สวสัดิการดา้นสังคมของประเทศ นอกจากน้ียงัไดเ้น้นย ํ้าถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกบั ADB เพ่ือ
พฒันาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และบทบาทความร่วมมือระหว่างกนั
ภายในภูมิภาค ซ่ึงจะนําไปสู่เศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและย ัง่ยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ค.ศ. 2030     

2. ในการหารือโต๊ะกลมของผูว้่าการ ADB ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2560 ภายใต้
หัวขอ้ “Responding to Rising Inequality” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัต่างๆ ท่ี
จะนาํไปสู่การลดความยากจนและขจดัความเหลื่อมลํ้าในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเขา้ถึงปัจจยัขั้นพ้ืนฐานและสวสัดิการแห่งรัฐ และการส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกนั เป็นตน้ สาํหรับการประชุมระหว่างนาย Takehiko 
Nakao ประธานธนาคารพฒันาเอเชียกบัผูว้่าการของประเทศสมาชิก (Governors’ Plenary) เม่ือวนัท่ี     
7 พฤษภาคม 2560 ในหัวขอ้ “New ADB Strategy 2030” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัของไทยได้
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ขอให้ ADB ดาํเนินงานให้เป็นไปตามพนัธกิจในการลดความยากจน และสนบัสนุนประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคให้กา้วพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง รวมถึงสนับสนุนการพฒันาความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค 
ตลอดจนส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. ในระหว่างการประชุมคร้ังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดร่้วมหารือทวิภาคีกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงจากองคก์รการเงินระหว่างประเทศ และสถาบนัการเงินชั้นนาํของต่างประเทศ เช่น ADB 
ธนาคารโลก ธนาคาร Mizuho ธนาคาร HSBC ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: JBIC) และบริษทัหลกัทรัพย ์Daiwa เพื่อหารือถึง
สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจการเงินโลก ภาวะเศรษฐกิจของไทยและนโยบายของรัฐบาลในระยะต่อไป โดย
สถาบนัการเงินเหล่าน้ีมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัประเทศ
ไทยในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  

4. นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัยงัไดเ้ขา้ร่วมการประชุม AFMGM+3  
เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเดน็การหารือท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

4.1 ภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์เศรษฐกิจในภูม ิภาค  ที ่ประชุมเห็นว ่า 
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3 จะยงัแขง็แกร่งและเติบโตไดด้ีในปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2561 โดย
ภูมิภาคเอเชียจะคงบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การดาํเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัที่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการดาํเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค รวมถึงมีการดาํเนินมาตรการเพื่อปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างต่อเน่ือง และการดาํเนิน
นโยบายมหภาคเพ่ือความมัน่คง (macroprudential policy) ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความระมดัระวงั  แม้
เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัไดด้ีจากภาคการผลิตและการคา้ท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั แต่เศรษฐกิจโลกก็ยงัตอ้งเผชิญ
กบัความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศพฒันาแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแนวโนม้
การดาํเนินนโยบายปกป้องทางการคา้ และการดาํเนินนโยบายการเงินท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน โดยท่ีประชุม
เห็นพอ้งกนัว่าแต่ละประเทศจาํเป็นตอ้งดาํเนินนโยบายแบบผสมผสาน (Policy Mix) เพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน ขณะเดียวกนั ก็ตอ้งดาํเนินนโยบายการคลงัเพื่อกระตุน้ให้เศรษฐกิจมีการเติบโต
อยา่งสมดุลและทัว่ถึง นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกยงัตระหนกัถึงประโยชน์ของการพฒันาตลาดทุนเพื่อ
รองรับการเคล่ือนยา้ยของเงินทุนระหว่างประเทศ รวมถึงตอ้งมีการพฒันาระบบการติดตามและป้องกนั
ความผนัผวนของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนควบคู่ไปดว้ย 

4.2 กรอบความร่วมมือทางการเงนิอาเซียน+3 ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการพฒันา 
ความร่วมมือดา้นต่าง ๆ ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ (1) การหารือความเป็นไปไดใ้นการเพ่ิมสัดส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือของมาตรการริเร่ิมเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: 
CMIM)  ในกรณีท่ีสมาชิกประสบปัญหาสภาพคล่องและยงัไม่ไดเ้ขา้โครงการความช่วยเหลือของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund De-linked Portion: IMF De-linked Portion) (2) การ
จดัทาํยทุธศาสตร์และแผนการดาํเนินงานในระยะปานกลางของสาํนกังานวิจยัเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลไก 
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CMIM และ (3) ความคืบหนา้การดาํเนินงานภายใตม้าตรการริเร่ิมพฒันาตลาดพนัธบตัรเอเชีย (Asian Bond 
Markets Initiative: ABMI) ทั้งน้ี ท่ีประชุมยงัไดป้ระกาศวิสัยทศันโ์ยโกฮามา (Yokohama Vision) ในการ
กาํหนดทิศทางความร่วมมือของอาเซียน+3 โดยครอบคลุม 2 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ การเพ่ิมความสามารถใน
การรองรับผลกระทบของภูมิภาคอาเซียน+3 และการส่งเสริมการใช้เงินสกุลทอ้งถ่ินเพ่ือสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของอาเซียน+3 

สาํหรับการประชุมประจาํปีสภาผูว้่าการ ADB คร้ังท่ี 51 ท่ีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็น
เจา้ภาพ และการประชุม AFMGM+3 คร้ังท่ี 21 ท่ีประเทศสิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นประธาน
ร่วม จะจดัข้ึน ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในตน้เดือนพฤษภาคม 2561 

 
                    
 
 

สาํนกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3681, 3622 


