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วันที่ 20 มีนาคม 2549

การสัมมนาผูบริหารระดับสูง ACD High-level Seminar
เรื่อง “Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development”

นายนริ ศ ชั ย สู ต ร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง เป ด เผยว า
กระทรวงการคลังไดรวมกับกระทรวงการตางประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank) และศูนยการศึกษาความรวมมือเอเชีย (ACD Study Center) เปนเจาภาพจัดการสัมมนาระดับ
ผูบริหารของประเทศสมาชิกภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue Highlevel Seminar) ในหัวขอเรื่อง “การสงเสริมความรวมมือทางการเงินผานการพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชีย” (Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development) ในระหวาง
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2549 ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ
การสัมมนาดังกลาวฯ มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหผูบริหารจากกระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง และหนวยราชการที่เกี่ยวของในกลุมประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia
Cooperation Dialogue: ACD) รวมทั้งผูบริหารจากภาคเอกชน ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน และ
นักวิชาการตางๆ ไดมีโอกาส แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและขอคิดเห็นระหวางกัน เพื่อสราง
ความรู ค วามเข า ใจเชิ ง ลึ ก ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตลาดพั น ธบั ต รเอเชี ย ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและ
ปฏิบัติการ ทั้งนี้ การสัมมนาฯ จะมีหัวขอการประชุมหลัก 5 ดาน ดังนี้
1. ภาพรวมการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียในภูมิภาค และประสบการณการ
ดําเนินงานภายใตกรอบเวทีความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ (Overview of Asian Bond Market
Development in the Region and Work Experiences in Various Forums) - ในหัวขอนี้จะมีการ
รายงานความคืบหนาของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียในเวทีความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ
เชน กรอบ ASEAN+3 และ EMEAP รวมถึงสถานะปจจุบันของการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียใน
ภูมิภาค
2. การสนับสนุนดานอุปทานของพันธบัตรเอเชีย (Promoting Supply of Asian
Bonds) – ในหัวขอนี้จะมีการสนทนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาคในเชิง

ลึกใหมีสภาพคลองและความหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มอุปทานของพันธบัตรที่
เปนเงินตราสกุลทองถิ่น (Local Currency-denominated Bonds)
3. การพัฒนาดานอุปสงคของพันธบัตรเอเชีย (Structuring Demand to Promote
Asian Bonds) – ในหัวขอนี้จะเปนการรวมพิจารณาหาแนวทางการเพิ่มอุปสงคของพันธบัตรเอเชีย
โดยเฉพาะจากนักลงทุนตางประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกองทุนพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Funds: ABFs) ที่จัดตั้งขึ้นภายใตกรอบ
EMEAP
4. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Creating an
Environment Conducive to Developing Bond Markets in Asia) – ในหัวขอนี้จะมีการหารือใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค เชน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินสําหรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย ทั้งในดานการ
กํากับดูแลสําหรับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับพันธบัตรเอเชีย และการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในภูมิภาค
5. มุมมองของภาคเอกชนตอการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (A Perspective of
Private Sector on Asian Bond Market Development) – เพื่อสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย และสงเสริมการประสานความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของภาครัฐ
และเอกชนในการพิจารณาแนวทางดําเนินการที่เหมาะสม และรับฟงขอเสนอแนะของภาคเอกชน
ภายใตการดําเนินงานของกรอบความรวมมือเอเชีย (ACD) นี้ ประเทศไทยเปนผูน าํ
หลักในการผลักดันดานความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาตลาด
พันธบัตรเอเชีย ทั้งนี้ การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียจะมีบทบาทสําคัญในการสรางเสถียรภาพทาง
การเงินในภูมิภาค และจะเปนเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่จะชวยใหประเทศในเอเชียสามารถใช
ประโยชนจากทุนสํารองระหวางประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคมากขึ้น
นอกจากนี้ พันธบัตรเอเชียจะชวยลดตนทุนทางการเงินในการกูเงินเพื่อการพัฒนา และชวยให
ธนาคารกลางของประเทศในเอเชีย รวมทั้งนักลงทุนภาคเอกชนสามารถไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ผลการหารือในการสัมมนาผูบริหารระดับสูง ในเรื่อง “การสงเสริมความ
รวมมือทางการเงินผานการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย” (Enhancing Financial Cooperation
through Asian Bond Market Development) จะเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะใชในการหารือในการ
ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ACD ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2549 ณ จังหวัด
ภูเก็ต ประเทศไทย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสัมมนาดังกลาว อาทิ ชื่อวิทยากร ใบ
ลงทะเบียนฯลฯ เปนตน สามารถเขาไปดูไดที่ Website ของศูนยการศึกษาความรวมมือเอเชีย
(http://www.acddialogue.com/web/24.php)
และของสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
(http://www.fpo.go.th)
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