ิ
นายกรัฐมนตรีเปดงาน
“เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม”
27 May 2012

่
่
ฝน มธุรส ผู้อำนวยการฝายสือสาร
โทร. +41 (0)79 201 0211 อีเมล์:

fma@weforum.org

English
้ ็
้
เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดขึนเปนครังแรกในประเทศไทย
่
ผู้ร่วมงานกว่า 600 คนจาก 50 ประเทศร่วมระดมความคิดทีกรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม – 1
มิถุนายนนี้
่
ธีมหลักของการประชุม “กำหนดอนาคตของภูมิภาคด้วยการเชือมโยงทุกด้าน”
้ ้ ่
่ ่
ผู้นำทางความคิดจะพูดอะไรกันในการประชุมครังนีทีประเทศไทย
ชม
วีดิโอ ได้ทีนี
กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2555 – ผู้ร่วมงานกว่า 630 คน จาก 50
่
ประเทศทัวโลกเตรียมมุ่งหน้าสู่งาน
“เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม
่
้
ว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก” ซึงจะจัดขึนในประเทศไทย
โดยมีผู้นำทางความคิดกว่า 50
คนจาก 20 ประเทศ รวมถึงผู้นำของประเทศบาห์เรน อินโดนีเซีย ลาว ไทย และเวียดนาม
้
ตอบรับมาร่วมงาน นอกจากนี้นักธุรกิจชันนำของโลกกว่า
450 คน
้
่
ผู้แทนบริษัทชันนำของโลกทีมีการเติบโตสูงเกือบ
60
ราย ผู้นำรุ่นใหม่ 33 คน
และผู้ประกอบการด้านการพัฒนาสังคมอีก 14 รายตลอดจนข้าราชการและนักวิชาการ
่
่
ั
จะมาร่วมกันแลกเปลียนทัศนะและอภิปรายประเด็นสำคัญทีเอเชียตะวันออกเผชิญอยู่ในปจจุบัน
่
นายสุชันต์ พาลาเคอร์ธิ ราโอ ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าฝายเอเชียประจำเวิลด์
อีโคโนมิค
ฟอรัม กล่าวว่า

้
่
็
ดังนันการเชือมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกันจะมีความสำคัญเปนอย่างมากในการผลั
้
กดันการเติบโต ของภูมิภาคนี”
่
ในงานดังกล่าวนางสาวยิงลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้นำจาก5 ประเทศอาเซียนได้ตอบรับ
การเข้าร่วมงานแล้ว ได้แก่ ประธานาธิบดี สุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน แห่งประเทศอินโดนีเซีย
นายกรัฐมนตรีคาลิฟา บิน ซัลมาน อัล คาลิฟา แห่งบาห์เรน นายกรัฐมนตรี ทองสิง ทำมะวง
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายกรัฐมนตรี เหวียน เติน สุง
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า
่ ็
“ประเทศไทยมีความยินดีทีเปนเจ้าภาพในการจัดการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวัน
ออก (World Economic Forum on East Asia)
้ ้ ่
็
ในครังนีซึงไม่เพียงแต่จะเปนโอกาสในการแสดงถึงความก้าวหน้าหน้าและ
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้
ความมีเสถียรภาพของไทยทังทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
็
่
้
แต่ยังเปนโอกาสอันดีทีผู้นำทังจากภาครัฐและเอกชน
่
้
้ ้
จะได้พบปะหารือเพือเสริมสร้างความร่วมมือทังในระดับทวิภาคีและภูมิภาค
ทังนี
ข้อเสนอแนะของการประชุม
่
จะย้ำบทบาททีสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในการผลักดันการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศร
ษฐกิจของ โลก
่
่
ตลอดจนความสามารถในการรับมือกับความท้าทายทีภูมิภาคเอเชียและทัวโลกกำลังเผชิญ”
่
่
ผู้นำทางความคิดจากทัวโลกทีจะมาร่วมการประชุมเวิลด็
อีโคโนมิค ฟอรัม
้ ่21 ทีประเทศไทย
่
ว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกครังที
มีมากมาย อาทิ
นางซูซาน เอ็ม
คอลลินส์ วุฒิสมาชิก (รีพับลิกัน) ประเทศสหรับอเมริกา นายมาร์ซิโอ ฟาวิลลา ลุคคา เดอ เปาลา
่
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายความสามารถในการแข่งขัน
ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก
่
และพันธมิตรแห่งองค์การการท่องเทียวแห่งสหประชาชาติ “UNWTO”
นายมาร์ติน เฟอร์กูสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยาการ พลังงาน
่
และการท่องเทียวแห่งประเทศออสเตรเลีย
นางชาร์ล็อตต์ เพทริ
กอร์นิตสกา
ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (SIDA) นางกลอเรีย
่ ประเทศเม็กซิโก นายทัตสึโอ ฮิราโน
กูเอวารา มันโซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียว
ื
่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฟ้นฟูสิงก่อสร้าง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบทวนมาตรการรับเหตุแผ่นดินไหว
่
ทางภาคตะวันออกของประเทศญีปุ่น
นายไอดริส จาลา
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย นายปาสกาล ลามี
ผู้อำนวยการองค์การค้าโลก (WTO)
นายมุสตาฟา
โมฮัมเหม็ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย
่
นายราจัต เอ็ม แนก ผู้อำนวยการธนาคารเพือการพัฒนา
แห่งเอเชีย ดร.
สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน นายซีซาร์ วี.
ิ
ิ
พูริสสิมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศฟลิปปนส์
นายนาโอยูกิ ชิโนฮารา รองกรรมการผู้จัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และนายคิม ซุง-ฮัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการค้า ประเทศเกาหลีใต้
่
สำหรับประเทศไทย ผู้แทนรัฐบาลไทยทีจะเข้าร่วมงานได้แก่
นายกิตติรัตน์ ณ
ระนอง รองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล
่
ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทียว
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์
่
นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารและ
นายอารักษ์ ชลารนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานร่วมของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการ บมจ.ปตท. นางเฮเลน เกล ประธานและซีอีโอ องค์กรแคร์
(CARE USA) มร. เจอรัลด์ ลอว์เลส ประธาน จูเมราห์กรุ๊ป
ประทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มร. เจอราร์ด เมสทราเยต์ ประธานและซีอีโอ บริษัท
่
GDF SUEZ ประเทศฝรังเศส
มร. มาลวินเดอร์ เอ็ม ซิงห์
ประธานกลุ่มฟอร์ทิสเฮลท์แคร์ ประเทศอินเดีย และ มร. มาซามิ ยามาโมโต ประธานและกรรมการ
่
ฟูจิตสึ ประเทศญีปุ่น
็
ในงานดังกล่าว อสมท. จะเปนแม่ข่ายถ่ายทอดสดการประชุมเวิลด์
อีโคโนมิค ฟอรัม
ว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก 2012

หมายเหตุ
้
่
ข้อมูลทังหมดเกียวกับการจัดงานเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมว่าด้วยภูมิภาคเอ
ี ้ http://wef.ch/EA2012
เชียตะวันออกในปนี
ชมภาพจากงานได้ที่ http://wef.ch/EA2012pix
ชมผู้ร่วมงานตอบคำถามจากสาธารณชนได้ที่ http://wef.ch/askaleader
่
่
ผู้ทีใช้ทวิตเตอร์
กรุณาใช้แฮชแท็ก #WEFASK เพือส่งคำถามให้แก่ผู้นำด้านต่างๆ
่
ทีเข้าร่วมงาน
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ชมการถ่ายทอดสด ได้ที่ http://wef.ch/live
ชมการประชุมได้ทางYouTube ที่ http://wef.ch/youtube
่
ติดตามความเคลือนไหวของเวิลด์
อีโคโนมิค ฟอรัมทาง Twitter ได้ที่ http://wef.ch/twitter
และ http://wef.ch/livetweet
่
กรุณาใช้แฮชแท็ก #WEF สำหรับการทวีตเกียวกับงาน
่
ติดตามการทวีตของผู้ร่วมงานได้จากรายชือ twitter http://twitter.com/davos/wefeastasia
ติดตามอ่านบล็อก Forum Blog ได้ที่ http://wef.ch/blog
ั
รับฟงการประชุมบน
Podcast ได้ที่ http://wef.ch/podcast
่
ติดตามความเคลือนไหวของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมทาง
Facebook ได้ที่ http://wef.ch/facebook
่
ติดตามความเคลือนไหวของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมทาง
Google+ ได้ที่ http://wef.ch/gplus
เช็คอินกับเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัมทาง Foursquare ได้ที่ http://wef.ch/foursquare
้
ตรวจสอบข้อมูลการประชุมครังต่อไป
ได้ที่ http://wef.ch/events
ติดต่อกับเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัมได้ที่ http://wef.ch/connect
ติดตามความคืบหน้าของการประชุมบน iPhone ได้ที่ http://wef.ch/iPhone
บอกรับข่าวประชาสัมพันธ์ของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัมได้ที่ http://wef.ch/news

The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the
state of the world by engaging leaders in partnerships to shape global, regional and industry
agendas.
Incorporated as a foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the World
Economic Forum is impartial and not-for-profit; it is tied to no political, partisan or national interests
(http://www.weforum.org).
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