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วันที่ 27 กันยายน 2549

การประชุม ASEAN Finance Ministers’ Investor Seminar ครั้งที่ 3
ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง และสิงคโปร
และการจัด Thailand Roadshow ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง
_____________________
นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยถึงผลการจัด Thailand
Roadshow ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง และการจัดการประชุม ASEAN Finance Ministers’ Investor
Seminar (ASEAN Roadshow) ครั้งที่ 3 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง และสิงคโปร ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ประเทศไทยไดจัดงาน Thailand Roadshow โดยมีบริษัท
Morgan Stanley เปนเจาภาพ ซึ่งไดเชิญผูบริหารระดับสูงของบริษัทจัดการกองทุนเพื่อการลงทุนระดับใหญที่
มีความสนใจลงทุนในประเทศไทย อาทิ บริษัท Ballingal Asset Management บริษัท Capital Research และ
บริษัท Cheyne Capital เปนตน เปนผูเขารวม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลาวปาฐกถาเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของประเทศไทย และไดใหความมั่นใจแกผูบริหารระดับสูงของ
กองทุนเพื่อการลงทุนเหลานั้น พรอมทั้งยังกลาวถึงศักยภาพของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งประเทศไทยยังมีระดับคา P/E ratio ที่อยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียน
2. การจัดประชุม ASEAN Roadshow ครั้งที่ 3 กําหนดจัดขึ้นภายใตหัวขอหลัก (theme) คือ
“ASEAN Meets the Global Challenges” โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนาติดตอกันใน 2 ประเทศ
ประกอบดวยการประชุมสัมมนาในวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง และในวันที่ 16
กันยายน 2549 ณ ประเทศสิงคโปร
2.1 การประชุมภาคแรก ในวันที่ 14 กันยายน 2549 ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง มี
CLSA เป น เจ า ภาพในการจั ด งานและกระทรวงการคลั ง มาเลเซี ย เป น ผู ป ระสานงานหลั ก ผู เ ข า ร ว ม
ประชุมสัมมนาประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงของสถาบันลงทุนระหวางประเทศ และนักลงทุนระหวาง
ประเทศจากทั่วโลกเขารวมงานกวา 1,100 คน ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
2.1.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนไดเนนใหนักลงทุนทราบถึงศักยภาพ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน แนวนโยบายในการดําเนินการปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่อสรางรากฐานสูการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต และนโยบายในการสงเสริมการลงทุนของ
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อาเซียน ทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนในตลาดทุน รวมถึงแนวทางความรวมมือในกลุมสมาชิกอาเซียน
ในการผลั ก ดั น และส ง เสริ ม การรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community: AEC) และสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ในการสนับสนุน
การคาและการลงทุนในภูมิภาค การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนดังกลาวจะเปนการชวยสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน โดยการสรางความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การดึง
ศักยภาพความเขมแข็งของพื้นฐานทางเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิกอาเซียนที่แตกตางกัน ซึ่งถือเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพจากความหลากหลายของประเทศในกลุมอาเซียน
2.1.2 ในสวนของประเทศไทยนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดตอบขอ
ซั ก ถามของนั ก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ แนวนโยบายในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทย ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลัง ได ก ล า วว า ประเทศไทยมีน โยบายที่ จะดํ า เนินนโยบายเศรษฐกิจ แบบคูขนาน ซึ่ง ให
ความสําคัญแกความตองการภายในประเทศ การแกไขปญหาความยากจน และการยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญในการสงเสริมความตองการสินคาและบริการจากตางประเทศ
รวมทั้ ง การลงทุ น ของต า งชาติ ใ นประเทศไทย ที่ ผ า นมาประเทศไทยประสบความสํ า เร็ จ ในการสร า ง
บรรยากาศที่ดีในการลงทุน นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังไดชี้แจงถึงความคืบหนาของ
โครงการการลงทุนขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุน ในโครงการขนสงสาธารณะซึ่งกําลังอยูใน
ระหวางการดําเนินการ และไดชักชวนใหนักลงทุนมาลงทุนในโครงการดังกลาว ทั้งการลงทุนทางตรงใน
ลักษณะของการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน และการลงทุนในตลาดทุน
2.1.3 ในชวงเชาของวันที่ 14 กันยายน 2549 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไทยและ
คณะ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูอํานวยการสํานักบริหารหนี้สาธารณะ รองผูวา
การธนาคารแหงประเทศไทย (นายบัณฑิต นิจถาวร) รองผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (นาย
วิเชฐ ตันติวานิช) และผูอํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ไดมีโอกาสพบปะกับนักลงทุน
สถาบันตางๆ ซึ่งเปนสถาบันที่มีการลงทุนในประเทศไทยและสถาบันที่สนใจจะเขามาลงทุน โดยผูบริหาร
กองทุนเหลานี้ ใหความสําคัญกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ปญหาดานการเมืองและ ความไมแนนอน
ดานการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดชี้แจงวา
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพมั่นคงและมีพื้นฐานที่ดี โดยในปนี้คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัวรอย
ละ 4.0 – 4.5 สําหรับในปหนาเศรษฐกิจของประเทศอาจจะชะลอตัวเล็กนอย เนื่องมาจากปญหาความลาชา
ในการเบิกจายเงินงบประมาณ และภาวะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม กระทรวงการคลัง
พิจารณาแลววา นโยบายการคลังจะตองเปนแกนนําสนับสนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหมั่นคง โดย
กระทรวงการคลังจะเสนอใหจัดทํางบประมาณป 2550 เปนแบบขาดดุลเพื่อรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังยังไดกลาวตอไปวา โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐเปน
โครงการที่สําคัญที่ตองดําเนินการตอไป เนื่องจากเปนโครงการที่จะชวยใหประเทศไทยเกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในดานตางๆ อยางเปนระบบและเสริมสรางขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ
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2.2 การประชุมภาค 2 ณ ประเทศสิงคโปร มี International Institute of Finance (IIF) เปนเจาภาพ
ในการจัดงาน สรุปผลการประชุมไดดังนี้
2.2.1 ชวงพิธีเปด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนที่สองของมาเลเซีย (H.E. Tan Sri
Nor Mohamed bin Yakcop) ในฐานะประเทศผูประสานงานหลักในการจัดการประชุม ไดกลาวปาฐกถา
เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น และแนวทางในการสร า งเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค โดยแสดงใหเห็นวากลุมประเทศอาเซียนมีศักยภาพในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงและมีความพรอมในการรับการลงทุนจากตางประเทศทั้งการลงทุนทางตรงและการลงทุนใน
ตลาดทุน และแสดงใหเห็นวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนจะรวมกันผลักดันและสงเสริมการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ในอนาคต
2.2.2 การสัมมนาชวงที่ 1 เปนชวงการนําเสนอปจจัยสนับสนุนสําคัญที่สงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังฟลิปปนส (H.E. Margarito B.
Teves) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินกัมพูชา (H.E. Dr. Aun Porn Moniroth) เปน ผู
อภิปราย ซึ่งไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินของฟลิปปนสและกัมพูชาตามลําดับ
โดยแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและการปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 โดยมุงใหนักลงทุนเห็นถึงความคืบหนาในการดําเนินการปฏิรูปเพื่อสรางรากฐาน
สูความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต และแสดงใหเห็นวาอาเซียนมีความพรอมและศักยภาพในการเปนฐาน
การลงทุน
2.2.3 การสัมมนาชวงที่ 2 เปนการนําเสนอภาพรวมในการปฏิรูประบบการเงินของกลุม
ประเทศอาเซี ย นและแนวนโยบายในการพั ฒ นาระบบการเงิ น ของอาเซี ย น โดยมี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย (H.E. Dr. Sri Mulyani Indrawati) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนที่สองของสิงคโปร (H.E. Tharman Shanmugaratnam) เปนผูอภิปราย
ซึ่งเนนใหนักลงทุนทราบถึงแนวทางและความคืบหนาในการดําเนินการปฏิรูประบบการเงินของภูมิภาค
อาเซี ยนภายหลังการเกิดวิ กฤตเศรษฐกิ จ ทั้งการปฏิรูปภาคการเงิน การปรับโครงสรางภาคเอกชนใหมี
บรรษัทภิบาลมากขึ้น และการพัฒนาตลาดทุน รวมถึงแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางความแข็งแกรง
ของภาคการเงินของกลุมประเทศอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ยังกลาววากลุมประเทศอาเซียนควรให
ความสําคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อเปนแหลงเงินทุนของภาคธุรกิจแทนการกูเงินจาก
ธนาคารและสถาบันทางการเงิน และยังสามารถเปนแหลงเงินทุนของการลงทุนขนาดใหญของกลุมประเทศ
อาเซียน
2.2.4 การสั ม มนาช ว งที่ 3 การวางแผนและการจั ด หาเงิ น ทุ น สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน เปนชวงการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของกลุมประเทศ
อาเซี ย น และแนวทางในการจั ด หาแหล ง เงิน ทุ น ในการดํา เนิ น โครงการดัง กลาว โดยมีรัฐ มนตรี วา การ
กระทรวงการคลังไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมาเลเซียเปนผูอภิปราย ซึ่งในสวนของประเทศ
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ไทยนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดนําเสนอแผนการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ
ซึ่งแบงเปนการลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เชน ระบบการขนสงมวลชน และการลงทุน
ในโครงสรางทางสังคม เชน การพัฒนาระบบการสารณสุขและระบบการศึกษา โครงการการลงทุนขนาด
ใหญนี้ จะยกระดับความเปนอยูของคนไทยและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย
รัฐบาล ไดมีการวางแผนในการลงทุนโดยจะใชแหลงเงินทุนในประเทศเปนหลัก และจะรักษาวินัยทางการ
คลังโดยควบคุมสัดสวนของหนี้ภาคสาธารณะรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไมใหเกินรอยละ 50
การประชุม ASEAN Finance Ministers’ Investor Seminar ครั้งนี้ประสบความสําเร็จอยาง
มาก โดยมีผูสนใจเขารวมการประชุมประมาณ 600 คน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสถาบันทาง
การเงิน และสถาบันการลงทุนระหวางประเทศ
_________________________

