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วันที่ 13 มกราคม 2563

รมว.คลังร่ วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 13
และผลักดันความร่ วมมือในการแสวงหาโอกาสและลู่ทางของธุรกิจ SMEs ไทย
ในการเข้ าสู่ ตลาดฮ่ องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน
___________________________________
ดร.อุต ตม สาวนายน รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง ได้ เ ข้ า ร่ ว มกล่ า วปาฐกถาในการ
ประชุ ม Asian Financial Forum (AFF) ครั้ งที่ 13 ที่จัดขึน้ ภายใต้ หัวข้ อ “Redefining Growth: Innovation,
Breakthrough, Inclusiveness” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและนิ ทรรศการ เขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกงซึ่ งการประชุมดังกล่าวจัดโดยรัฐบาลเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงและสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong
Kong Trade Development Council: HKTDC) ซึ่ งเป็ นเวทีการประชุมนานาชาติที่รวมผูบ้ ริ หารระดับสู งจาก
ภาคการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการประชุ มกว่า 3,300 คน
ในการนี้ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง ได้ก ล่า วว่า หัวข้อ การประชุม ครั้ ง นี้ มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดาเนินการในช่วงที่ผ่านมาและกล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย
เพื่อ ผลักดันนวัตกรรมขับเคลื่อนการเติบ โตทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยเน้นประเด็น
สาคัญดังนี้ 1) การผลักดันการลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อสร้ างความเชื่ อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่ างๆ ในภูมิภาคเอเชี ย รวมทั้งการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern EconomicCorridor) การ
ส่ งเสริ มการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFFIF) 2) การใช้ เทคโนโลยีด้าน
การเงินเพื่อ การพัฒ นาอย่ างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้า ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดาเนินโครงการ
National e-Payment และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) และธุรกิจ Start upและ
3)การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ เศรษฐกิจนวัตกรรมโดยการลงทุนในด้ านการศึกษาการวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ การผลักดันกรอบนโยบายทั้งหมดนี้ เชื่อมัน่ ได้ว่าจะช่วยทาให้เศรษฐกิจไทยก้าวสู่ เศรษฐกิจนวัตกรรม
การเติบโตแบบมีส่วนร่ วม และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

-2ในการเยือ นฮ่อ งกงในครั้ ง นี้ รัฐ มนตรี ว า่ การกระทรวงการคลัง ย งั ได้พ บปะหารื อ กับ
นายปี เตอร์ แลม (Mr. Peter K N Lam) ประธานสภาพัฒนาการค้ าฮ่ องกง (HKTDC) ในการขับเคลื่อน
ความร่ ว มมือ ระหว่ า งสองฝ่ ายตามบัน ทึก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการเสริม สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ท างเศรษฐกิจ
ที่ ดร. สมคิด จาตุศรี พิทักษ์ รองนายกรั ฐมนตรี และนางแคร์ รี หล่า ผู้บริ หารสู งสุ ดเขตบริ หารพิเศษฮ่ องกง
ได้ ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเรื่อง SMEs โดยทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงที่จะมีโครงการริเริ่ม
ร่ วมกันเพื่อหาโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจของ SMEs ไทยในการเข้ าสู่ ตลาดฮ่ องกงและสาธารณรั ฐประชาชนจีน
โดยฝ่ ายไทยจะมีสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย
เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบหลักร่ วมกับ HKTDC โดยคาดว่าโครงการริ เริ่ มนี้ จะดาเนิ นการได้ในช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมศกนี้ ซึ่ งการดาเนิ นงานในระยะแรกฝ่ ายฮ่องกงจะส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญมายัง ประเทศ
ไทยเพื่อให้ขอ้ มูลและแนะนาแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการไทยในการเข้าสู่ ตลาดฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชน
จีน และจะนาไปสู่ การจับคู่ทางธุ รกิจในลาดับต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่ มต้นจากภาคธุรกิจเป้ าหมายที่ท้ งั 2 ฝ่ ายมีความ
สนใจร่ วมกัน อาทิ อิเล็กทรอนิ กส์ อาหารและผลไม้แปรรู ป กลุ่มธุ รกิจที่เน้นการออกแบบ การสร้างภาพยนตร์
เป็ นต้น โดยความร่ ว มมือ ดัง กล่า วจะมุ ่ง ให้เ กิด การเชื ่อ มโยงห่ วงโซ่ อุป ทานของอุต สาหกรรมระหว่า งไทย
ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่ า การกระทรวงการคลังได้ มีโอกาสหารือ กับ คณะผู้ แทนภาคการเงิน
การธนาคารในฮ่ องกง (Thai Professional and Friends of Thailand from Financial Sector) โดยได้
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการดาเนิ นการของผูป้ ระกอบการไทย ทั้งนี้
คณะผูแ้ ทนภาคการเงิน การธนาคารสนใจเข้า มาลงทุนและแสดงความเชื่อมัน่ ต่อเศรษฐกิจ ไทย พร้อมที่จ ะ
ให้การสนับสนุ นในนโยบายของภาครัฐในการส่ งเสริ มการลงทุนของผูป้ ระกอบการไทยในต่างประเทศต่อไป
___________________________________________

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ3613และ 3273

