ฉบับที่ 84/2549

วันที่ 27 กันยายน 2549

ผลการประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ประจําป 2549 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
___________________
นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยถึงการเขารวมการประชุม
ประจําปสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประจําป 2549 และการประชุมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 16-20 กันยายน 2549 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ ประเทศสิงคโปร โดยมีนายทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ณ ขณะนั้น) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ดังนี้
1. การประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ประจําป
2549 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 มีนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปรเปนประธานเปดการประชุม
โดยกลาววา ในปจจุบันระบบโลกาภิวัตนเปนสิ่งที่ทุกประเทศหลีกเลี่ยงไมได แตโลกาภิวัตนก็มาพรอมกับความ
เสี่ยง ทุกประเทศจึงจะตองเผชิญกับความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งในดานการเคลื่อนยายสินคา
บริการ เงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยางไรก็ตามโลกาภิวัตนก็ไดสงผลดีตอเศรษฐกิจ ชวยทําให
การดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ประชาชนก็จะไดรับความสะดวกสบาย มีทางเลือกมากขึ้นและ
มี ค วามเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น นายกรั ฐ มนตรี สิ ง คโปร ไ ด เ น น ย้ํ า ว า การที่ ทุ ก ประเทศจะอยู ร ว มกั น ได ท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงนั้น รัฐบาลของแตละประเทศจะตองใหความสําคัญในการสรางธรรมาภิบาล เชน
การจัดการปญหาการคอรรัปชั่น และการพัฒนาการศึกษาใหแกประชาชน รวมถึงการสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องดังกลาวใหกับประชาชนในประเทศดวย เปนตน
ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในฐานะผูวาการของไทยในธนาคารโลกไดเสนอ
ท าทีแ ละจุด ยื น ของประเทศไทยว า ไดสนั บสนุ น และดํา เนิน มาตรการเพื่ อ ให บรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาแห ง
สหัสวรรษขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะในเรื่องการขจัดความยากจน โดยมีเปาหมายจะทําใหสําเร็จในป
2552 กอนเปาหมายที่กําหนดไว 1 ป (ป 2553) ทั้งนี้ ประเทศไทยไดแสดงบทบาทสําคัญในการสรางความรวมมือ
ในระดับภู มิ ภ าคและอนุ ภูมิ ภ าคโดยไดจั ด ตั้ งสํา นัก งานความรว มมื อพั ฒ นาเศรษฐกิจ กับ ประเทศเพื่อ นบา น
(องคการมหาชน) (สพพ.) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบานและการ
พัฒนาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง สําหรับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับธนาคารโลกไดเปลี่ยนแปลงจากการ
เปนผูกูไปสูความเปนหุนสวนระหวางกัน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสนับสนุนนโยบายการดําเนินงานของ
ธนาคารโลกที่เนนเรื่องธรรมาภิบาลและตอตานคอรรัปชั่น
โดยประเทศไทยไดริเริ่มนําการประมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-procurement) มาใชเพื่อสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ในสวนเรื่องการ
เพิ่มโควตาการออกเสียงของประเทศกําลังพัฒนาในกองทุนการเงินระหวางประเทศที่ใหอิงกับอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ นั้น ประเทศไทยใหการสนับสนุนโดยใหมีการพิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีผล
บังคับใชในป 2551 ตอไป
2. การประชุมกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 39 (39th Meeting of Group of the South
East Asia : SEA Group) และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ ครั้งที่ 74 (74th Meeting of the
Development Committee) ในวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2549 สรุปได ดังนี้
2.1 การประชุม SEA Group ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 มี Tan Sri Nor Mohamed
Yakcop รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนที่สองของมาเลเซียเปนประธาน มีการหารือ 2 ประเด็นหลัก ไดแก
การเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของธนาคารโลกเพื่อสรางธรรมาภิบาลและตอตานคอรรัปชั่น และ
การสรางความเขมแข็งของธนาคารโลกในการมีสวนรวมกับประเทศที่เปนหุนสวนของธนาคารระหวางประเทศ
เพื่อการบูรณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development: IBRD)
2.2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ ครั้งที่ 74 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 มีนาย
Alberto Carrasquilla Barrera รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประเทศโคลัมเบียเปนประธาน สําหรับกลุม SEA
Group นั้น มีนาง Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประเทศอินโดนีเซีย ทําหนาที่เปน
ผูแทนของกลุม สาระสําคัญของการประชุมสรุปได ดังนี้
• การสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของธนาคารโลกเพื่อสรางธรรมาภิบาล
และตอตานคอรรัปชั่น (Strengthening Bank Group Work in Governance and Anticorruption) ที่ประชุมเห็น
พองวา การตอตานคอรรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาลของธนาคารโลก ซึ่งเปนภารกิจที่มีจุดประสงค
เพื่อชวยเหลือประเทศตางๆ ในการขจัดความยากจน โดยสนับสนุนใหรัฐบาลกําหนดนโยบายและหลักเกณฑใน
การกํากับดูแลการบริหารจัดการบริการและทรัพยากรสาธารณะ ในการนี้ ธนาคารโลกไดเสนอแนวทางปฏิบัติ
เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลและตอตานการคอรรัปชั่นใน 3 ระดับ ไดแก 1)ระดับประเทศ 2) ระดับโครงการ และ
3) ระดับนานาชาติ
• การสร า งความเข ม แข็ ง ของธนาคารโลกในการมี ส ว นร ว มกั บ ประเทศ ที่ เ ป น
หุนสวนของ IBRD (Strengthening the World Bank’s Engagement with IBRD Partner Countries) ที่
ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับยุทธศาสตรของธนาคารโลกในการมีสวนรวมในประเทศ ที่มีรายไดปานกลาง
(Middle Income Countries: MICs) เนื่องจากประเทศในกลุมนี้นับเปนรอยละ 80 ของประชากรโลก และเปนกลุม
ประเทศที่มีปญหาความยากจนสูง ถึงแมวาในระยะที่ผานมาประเทศใน กลุมดังกลาวจะมีพัฒนาการในดาน
เศรษฐกิ จ มากขึ้ น แต ร ะยะหลั ง ประสบป ญ หาด า นการพั ฒ นาการต า งๆ รวมถึ ง โครงสร า งพื้ น ฐาน ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs)
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• การปฏิ รูประบบการศึก ษา ที่ป ระชุมรับทราบรายงานเกี่ ยวกั บการปฏิรูประบบ
การศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ใหมีการจัดการเกี่ยวกับคาใชจายในการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อชักจูงใหประเทศผูบริจาคมาลงทุนและสนับสนุนการยกระดับทางการศึกษา ให
สําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ โดยมาตรการนี้มีนโยบาย 3 ดานหลัก ไดแก 1) การใหโอกาส
ทางการศึกษาที่สัมพันธกับตลาดแรงงาน 2) เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่สัมพันธกับงาน และ 3) การให
โอกาสทางการศึกษาแกผูที่ไมสามารถจบการศึกษาไดในครั้งแรก
• แนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานไรมลพิษ (Clean Energy) ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางการรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งผูวาการธนาคารโลกไดใหความเห็นชอบกับ
แนวทางในการลงทุนเพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาพลังงานไรมลพิษ เชน การใชพลังงานจากพืชทดแทน และ
พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย เปนตน เพื่อทดแทนการใชพลังงานจากน้ํามันดิบ
3. การหารือทวิภาคี ระหวางวันที่ 17-19 กันยายน 2549
3.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดหารือกับผูแทนรัฐบาล 2 ประเทศ มีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
• ประเทศสหรัฐอเมริกา นาย Timothy D. Adams ปลัดกระทรวงการคลัง
สหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยของไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเนนย้ํา
ถึงการสรางธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูปบริษัทในตลาดทุน ใหมีความโปรงใส เพื่อสรางความเชื่อมั่น และขณะนี้
ประเทศไทยไดริเริ่มการประมูลอิเลคทรอนิกสเพื่อเพิ่มความโปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
(E-procurement)
• ประเทศแอนติกาและบารบูดา นาย L. Errol Cort รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และเศรษฐกิจ มีความสนใจที่จะใหมีความรวมมือในดานตางๆ กับประเทศไทยตอไปในอนาคต โดยเฉพาะความ
รวมมือดานวิชาการที่จะใหการอบรมและแนะนําในเรื่องตางๆ เชน การเงินการลงทุน เปนตน
3.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดหารือกับสถาบันการเงินของรัฐบาล 2 แหง และ
ธนาคารโลก ดังนี้
• Agency Francaise de Development (AFD) นาย Jean-Michel Serverino ประธาน
เจาหนาที่บริหารของ AFD ไดแสดงความสนใจที่จะใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบานใน
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ผานประเทศไทย โดยประสานงานกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน) ซึ่งจะตองมีการพิจารณาในรายละเอียดตอไป
• Dubai International Financial Center (DIFC) นาย Omar Bin Sulaiman ผูวาการ
DIFC ไดขอพบปะเพื่อแนะนําองคกร และการสรางความสัมพันธระหวางไทยและ DIFC ตอไปในอนาคต โดย
DIFC เปนหนวยงานรัฐบาลตั้งอยูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งขึ้นเมื่อป 2547 เพื่อเปนศูนยกลาง
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การเงินระดับโลก ที่ใหบริการดานการเงินครบวงจร (One Stop Service) โดยมีแหลงเงินทุนจากรัฐบาล แต
ดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะเชิ ง พาณิ ช ย มี จุ ด เด น คื อ เป น ศู น ย ก ลางทางการเงิ น ที่ ป ลอดภาษี ทั้ ง หมด และไม มี
กฎระเบียบเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
• ธนาคารโลก นาย James W. Adams รองประธานธนาคารโลกกลุมเอเชียตะวันออก
และแปซิฟก ไดกลาวถึงความสัมพันธที่ดีตอกันผานการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกประเทศไทย
และมี ค วามยิ น ดี ใ นการจั ด ทํ า ความเป น หุ น ส ว นระหว า งไทยและธนาคารโลก เพื่ อ เป น กรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในประเทศไทย 5 ป (ป 2550-2554) และหวังวาจะมีความรวมมืออยางใกลชิดตอไปในอนาคต
3.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดหารือกับสถาบันการเงินตางประเทศ ประกอบดวย
Merrill Lynch, Barclays Capital, Standard Charted Bank, Goldman Sachs, UBS Investment Bank, ANZ,
Citigroup, CommerzBank AG, Daiwa Securities, Credit Suisse Securities, Mizuho, Nomura Securities, และ
Deutsche Bank สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• สภาวะทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหความมั่นใจ
วา แมวาเศรษฐกิจของไทยมีแนวโนมจะชะลอตัวลง อยางไรก็ตาม คาดวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทยนาจะรักษาระดับไดที่รอยละ 4.5 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานที่ดีและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
ไทยเนนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนมากกวาเรงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยยังเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลแตจะตองใช
เวลาในเรื่องกระบวนการของการแปรรูปรวมถึงการสรางความเขาใจใหแกประชาชนเพื่อใหมีความโปรงใส
• การพัฒนาตลาดทุนและสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนในและตางประเทศ
ประเทศไทยไดอนุญาตใหสถาบันการเงินระหวางประเทศออกพันธบัตรสกุลเงินบาท (Baht Bonds) ไดแลว
• การเปดเสรีการคาบริการทางการเงินจะตองไมเกิดผลกระทบในทางลบแกภาค
ธุรกิจทางการเงินของไทย โดยจะตองดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปตามความพรอมของการพัฒนาภาคการเงิน
ของไทย
• การหาพลังงานทดแทนน้ํามันของไทย โดยใชวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ เชน
น้ําตาล มันสําปะหลัง เปนตน นํามาผลิตกาซ NGV น้ํามันปาลมสําหรับผลิตไบโอดีเซล
• ประเทศไทยมีความพรอมที่จะเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยางเปนทางการ
ในวันที่ 28 กันยายน 2549
• สถาบันการเงินหลายแหงแสดงความสนใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น เชน การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการลงทุนในตราสาร Euro Commercial
Paper (ECP) ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เปนตน
___________________
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