ฉบับที่ 52/2549

วันที่ 7 มิถนุ ายน 2549

ผลการเขารวมสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง “The Future of Asia” ครั้งที่ 12
และการเขารวมงาน Road Show
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
_________________________
นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยถึงการเขารวมสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง
“The Future of Asia” ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. (NIKKEI) และการเขา
รวมงาน Road Show ซึ่งจัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SMEs Bank)
ระหวางวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2549 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ดังนี้
1. การสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง “The Future of Asia” ครั้งที่ 12 จัดโดยหนังสือพิมพ NIHON
KEIZAI SHIMBUN , INC. (NIKKEI) ระหวางวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2549 และไดเชิญผูนําและผูที่มีบทบาทสําคัญ
ทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศเขารวม อาทิ นาย Abdullah Ahmad Badawi นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย นาย Lee
Kuan Yew อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศสิงคโปร นาย Mahathir bin Mohamad อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย
และนาย Taro Aso รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ การสัมมนาดังกลาวไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดย
มีผูเขารวมสัมมนาประมาณ 800 คน นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของไทย ไดรับเชิญใหเขารวม
การสัมมนาครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 โดยกอนหนานี้ไดเขารวมสัมมนาในป 2544 และ 2548
2. สําหรับการสัมมนา The Future of Asia ในครั้งนี้ ไดเนนประเด็น The Road to an
“Asian Community” - Concepts and Prospects โดยรัฐมนตรีวาการการกระทรวงการคลังไดรับเชิญใหกลาวสุนทร
พจนในเรื่องสถานการณปจจุบันและภารกิจในอนาคตสําหรับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย (Current
State and Tasks Ahead for Asian Economic Integration) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดแสดงวิสัยทัศน
เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและภารกิจในอนาคตใน 3 หัวขอ ไดแก การคาภายในภูมิภาค (Intra-regional Trade) การ
สงเสริมการรวมกลุมทางการเงิน (Recent efforts to enhance Financial Integration) และระบบการเงินและนโยบาย
อัตราการแลกเปลี่ยน (Prospects for closer monetary and exchange rate policy cooperation) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดเนนย้ําวาความรวมมือทางการคานั้นมีพัฒนาการควบคูกันกับการพัฒนาความรวมมือทางการเงิน

ซึ่งในชวงที่ผานมาความรวมมือทางการเงินเปนหัวใจสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางดานการคาในภูมิภาค
เอเชีย ดังจะเห็นไดจากแผนความรวมมือตางๆ ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียไดดําเนินการอยู อาทิ Working Committee
on Capital Market Development (CMD) ซึ่งเปนแผนการรวมตัวภายใตอาเซียน (Roadmap for Integration of ASEAN)
มาตรการริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiative—CMI) และมาตรการริเริ่มตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets
Initiative) ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลาววา รัฐบาลไทยไดใหการสนับสนุนอยางจริงจังในเรื่องดังกลาว
และคาดวาจะมีการรวมกลุมกันมากยิ่งขึ้น ในอนาคต และสุดทายไดกลาวถึงระบบการเงินและนโยบายอัตราการ
แลกเปลี่ยนวา การรวมมือทางนโยบายอัตราการแลกเปลี่ยนจะชวยสนับสนุนการคาและการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น
แตจําเปนตองมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวรวมกันอยางจริงจังเพื่อจะไดรวมมือกันในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อผลักดันให
เกิดความกาวหนาในระบบเศรษฐกิจของเอเชียตอไป
3. นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และคณะไดพบปะหารือกับ นาย Yasuo Fukuda,
the former Chief Cabinet Secretary และนาย Sadakazu Tanikaki รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของญี่ปุนในวันที่
25 และ 26 พฤษภาคม 2549 ตามลําดับ การหารือดังกลาว มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองใน
ป จ จุ บั น และความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศญี่ ปุ น และประเทศไทย ในโอกาสนี้ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังไดหารือกับนาย Tanikaki ในเรื่องการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ซึ่ง
ไดเลื่อนกําหนดการลงนามจากเดือนเมษายน 2549 วา ขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแลวที่นายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ
ควรจะมีการลงนามในความตกลงในโอกาสแรก ซึ่งคาดวานาจะเปนในชวงเดือนมิถุนายน 2549 นี้ ซึ่งการลงนาม
JTEPA จะชวยสงเสริมความเชื่อมั่นใหกับนักธุรกิจและนักลงทุน และชวยกระตุนการคาของทั้ง 2 ประเทศ ใหดียิ่งขึ้น
4. ในสวนของ Road Show ที่จัดโดย SMEs Bank นั้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและคณะไดพบปะหารือกับนาย Shinozawa, Governor, Japan Bank for International Cooperation
(JBIC) โดยการหารือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพบปะหารือในเรื่องการกูยืมเงื่อนไขผอนปรนจากรัฐบาลญี่ปุน เพื่อ
จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนดานสินเชื่อแกผูประกอบการ SME ไทย ภายใตโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการผลิตและบริการของ SME ไทย” และโครงการ “ประหยัดพลังงาน SME ไทย”
_________________________
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