ฉบับที่ 32/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงการคลังพร้ อมเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
(APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29
และการประชุมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ปี 2565
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่ การเงินการคลังยัง่ ยืน”
_____________________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า ในปี 2565 ประเทศไทยดารงตาแหน่ง เจ้า ภาพจัด การประชุ ม เอเปค โดยได้กาหนดหัวข้อ หลัก
“Open. Connect. Balance.” หรื อ “เปิ ดกว้างสร้างสัม พันธ์ เชื่ อมโยงกัน สู ่ ส มดุล ” ซึ่ งจะคานึ งถึ งการสร้าง
ภู มิ ภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิ กในบริ บ ทโลกหลัง การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19)
ที่ เข้มแข็ง เปิ ดกว้าง เชื่ อมโยง และสมดุ ล สนับสนุ นการมี ส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วน ในทุ กมิ ติผ่านแนวคิ ด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว หรื อ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model
ในช่ วงที่ ป ระเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มเอเปคในปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังจะ
จัดการประชุ มภายใต้กรอบการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’
Process: APEC FMP) ทั้งสิ้ น 3 การประชุ ม ได้แก่ 1) การประชุ มระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการ
ธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting: APEC FCBDM) มี ก าหนดจัด
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 ในรู ปแบบการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็ นประธานการประชุ ม 2) การประชุ มเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านการคลังเอเปค (APEC Finance Senior Officials’
Meeting: SFOM) มี กาหนดจัดระหว่างวันที่ 23 – 24 มิ ถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่ น โดยมี ผูอ้ านวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็ นประธานการประชุ ม และ 3) การประชุ ม APEC FMM ครั้งที่ 29 มีกาหนดจัด
ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุ ลาคม 2565 ณ กรุ งเทพฯ โดยมี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นประธานการ
ประชุ ม ทั้งนี้ สถานที่และรู ปแบบของแต่ละการประชุ มจะมีการพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโควิด-19 ต่อไป
ส าหรั บ กรอบ APEC FMP ประจาปี 2565 นั้น กระทรวงการคลังได้ร่วมกับ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ น
ต้น กาหนดประเด็นสาคัญ (Priorities) ที่ตอ้ งการผลักดันให้เกิดความร่ วมมือระหว่างสมาชิ กเขตเศรษฐกิจเอเป
คอย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้แนวคิ ด “ขับเคลื่อ นเศรษฐกิจ ดิจิทัล มุ่ งสู่ ก ารเงินการคลังยั่งยืน” (“Advancing
digitalization, Achieving sustainability”) ได้แก่
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1. การเข้ าถึ งแหล่ งทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Finance) โดยมุ่ ง เน้ น การหา
แนวทางในการจัดหาแหล่ งทุ นส าหรั บ ทุ กภาคส่ วนเพื่ อให้สามารถเข้าถึ งแหล่ งทุ นได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ โดยสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 แนวทาง ได้แก่ (1) การจัดหาแหล่งทุนของภาครัฐ การออกพันธบัตรรัฐบาล และการร่ วมทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน และ (2) การจัดหาแหล่งทุนเพื่อภาคเอกชนโดยจะนาเสนอเรื่ องการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างความยัง่ ยืนสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในตลาดทุน โดยจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เพื่อ
ระดมความคิ ดเห็ นระหว่างสมาชิ ก และการจัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเรื่ องการเข้าถึ งแหล่ งทุ นเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ มุ่ ง สู่ การเป็ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digitalization for Digital
Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหาแนวทางในการนาเทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการดาเนิ น
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ การเชื่ อมโยงการชาระเงิ นในภาคการเงิ น รวมทั้งการระดมทุ นและเข้าถึ งแหล่ ง
เงินทุนของผูป้ ระกอบการในด้านตลาดทุน เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั ร่ วมกันในภูมิภาค โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การของภาครัฐของเอเปค โดย
การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริ การของภาครัฐ
ของเอเปค (2) การหาแนวทางส่ งเสริ มความร่ วมมื อในการเชื่ อมโยงการชาระเงิ นในกลุ่ มเขตเศรษฐกิ จเอเปค
(APEC Payment Connectivity) และ (3) การสนับสนุ นวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึ ง
แหล่งเงินทุน โดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และการส่ งเสริ มภาคธุ รกิจในการระดมทุนผ่านตลาดทุน
โดยจะมีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างสมาชิ กเอเปคเกี่ ยวกับแนวทางการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ในการดาเนินมาตรการทางการคลังและแนวทางการส่ งเสริ มการเข้าถึงตลาดทุนด้วย
จากประเด็นที่ตอ้ งการจะผลักดันภายใต้กรอบ APEC FMP ในปี 2565 ข้างต้น สมาชิ กเขต
เศรษฐกิจเอเปค รวมทั้งประเทศไทยสามารถนาผลการหารื อต่าง ๆ มาปรับเป็ นนโยบายหรื อนาข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ตามบริ บทของแต่ละเขตเศรษฐกิจ และยังเป็ นโอกาสอันดี ที่ประเทศไทยจะนาเสนอ
ผลสาเร็ จในการดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิจการคลังในช่วงที่ผา่ นมา เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการดาเนิ น
มาตรการเพื่อดูแลและเยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ
ความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) เพื่ อระดมทุ นไปใช้ในโครงการเพื่ อการพัฒ นาทางด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สังคม เป็ นต้น ซึ่ งการเป็ นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปี นี้จะช่วยส่ งเสริ มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
และจะมี ส่ วนช่ วยในการเสริ ม สร้ างความเชื่ อ มัน่ ต่ อระบบเศรษฐกิ จไทย ส่ ง เสริ ม การค้า และการลงทุ น
นอกจากนี้ การจัดการประชุ มยังก่อให้เกิ ดกิ จกรรมด้านเศรษฐกิ จและการท่องเที่ยวในท้องถิ่ นต่างๆ ในช่ วง
การเป็ นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทย
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อนึ่ ง การด าเนิ น การตามประเด็ น ที่ ต้อ งการผลัก ดัน ดั ง กล่ า วยัง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการสร้างความเติบโตบนคุ ณภาพชี วิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การ
สร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการเชื่ อมโยงทางดิ จิทลั และการสร้ างโอกาสการเข้าถึ งบริ การทาง
การเงิน เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สมดุลและยัง่ ยืน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนการดาเนิ นการ
ตามประเด็นสาคัญทั้งสองด้านนั้น จะเป็ นประโยชน์กบั ประชาชน โดยการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะเอื้อให้
เกิดการลงทุนและโครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน ในขณะที่การนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในงานด้านการเงินการคลังจะเป็ นการอานวยความสะดวกในการเข้าถึ งแหล่งทุนและ
การเข้าถึงบริ การของภาครัฐ รวมทั้งลดต้นทุนการทาธุ รกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน
ทั้งนี้ การดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุตามข้อเสนอผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมนั้น กระทรวงการคลัง
ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิ กเอเปค องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชน
ในการดาเนิ นการร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิ จ การเงิ นและการคลังเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาค
เอเปคให้มุ่งสู่ การเจริ ญเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืนและครอบคลุมต่อไป
__________________________________________________________________________

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3613/3610
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การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Finance)
1. การจัดหาแหล่งทุนของภาครัฐ การออกพันธบัตรรัฐบาล และการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ประเด็นสาคัญ
2. การจัดหาแหล่งทุนเพื่อภาคเอกชนโดยจะนาเสนอเรือ่ งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างความยั่งยืนสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digitalization for Digital Economy)
ประเด็นสาคัญ

1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐของเอเปค

2. การหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเชื่อมโยงการชาระเงินในกลุ่ม
เขตเศรษฐกิจเอเปค

3. การสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน
โดยใช้ FinTech

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐของเอเปค
การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเอเปค

กาหนดการและรูปแบบการจัดประชุม
APEC
FCBDM

การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค
16 – 17 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

APEC
SFOM
APEC
FMM

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค
23 – 24 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

19 – 21 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

KHONKAN

