ฉบับที่ 88/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ผลการสั มมนา เรื่ อง “การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่ อความยัง่ ยืนในตลาดทุน
และการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนผ่ านการใช้ เครื่ องมือดิจิทลั ”
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น
_______________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า กระทรวงการคลังร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
ได้จดั การสัมมนาภายใต้กรอบการประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค เรื่ อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อความยัง่ ยืนในตลาดทุนและการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนผ่านการใช้เครื่ องมือดิ จิทลั (Seminar on Developing the
Ecosystem for Sustainable Finance in the Capital Market and Digitalization for Inclusive Finance: Embracing the
Digital Fundraising) (การสั ม มนาฯ) ในวัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่ น โฮเทล แอนด์
คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผลการสัมมนาฯ ใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. การเข้าถึ งแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จ
ดิจิทลั ในมุมมองของผูก้ าหนดนโยบาย โดยวิทยากร ประกอบด้วย นางแพทริ เซี ย มงคลวนิ ช ผูอ้ านวยการสานักงาน
บริ หารหนี้สาธารณะ (ผอ. สบน.) ผูแ้ ทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
มาเลเซี ย และผูแ้ ทนกระทรวงการคลังสิ งคโปร์ ต่างเน้นย้ าถึงความสาคัญของการเชื่ อมโยงการวางแผนงบประมาณ
และแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการ
นี้ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังมาเลเซี ยและผูแ้ ทนกระทรวงการคลังสิ งคโปร์ ได้กล่าวถึ งรู ปแบบการระดมทุนที่ตอบ
โจทย์ดา้ นเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจของตน และ ผอ. สบน. ได้นาเสนอประสบการณ์การออกพันธบัตร
เพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) ที่เป็ นกลไกสาคัญหนึ่ งในการขับเคลื่อนสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและบรรลุ เป้ าหมาย
การลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งการออกพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากหลายหน่วยงาน
ในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการระดมทุนและการใช้เงินทุนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ท ัล จะช่ วยให้ก ารระดมทุ น และการด าเนิ นนโยบายอื่ น ๆ ของรั ฐเข้าถึ งประชาชนและภาคประชาสั ง คมได้
อย่างครอบคลุม และส่ งเสริ มการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในภาคพลังงาน ภาคการผลิต และภาคการคมนาคมขนส่ ง จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกลงถึงร้อยละ 20

-22. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความยัง่ ยืนในตลาดทุน ซึ่ งประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก
ได้แก่
2.1 การพัฒนาสภาพแวดล้ อ มด้ า นการเงิ น เพื่ อ ความยั่ง ยื น ในตลาดทุ น ซึ่ งนางสาวรื่ นวดี
สุ วรรณมงคล เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิ การ ก.ล.ต.) ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง อิน โดนี เ ซี ย ผู แ้ ทนหน่ ว ยงานก ากับ บริ ก ารทางเงิน ญี่ป่ ุ น (Japan Financial Service Agency)
ผู แ้ ทนสถาบัน Sustainable Finance Institute Asia และผูแ้ ทนองค์ก ารความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการจัดท านโยบายและ
มาตรฐานทางการเงิ นเพื่อความยัง่ ยืนได้แลกเปลี่ ยนมุมมองเกี่ ยวกับบทบาทของหน่ วยงานกากับดู แลตลาดทุน โดย
กล่าวถึ งความสาคัญของหลักการด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ทั้งนี้ ผูร้ ่ วมสัมมนาได้นาเสนอ
แนวทางในการจัดลาดับความสาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการเงินเพื่อความยัง่ ยืนในตลาดทุนของสมาชิก
เขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่ งเน้นย้ าให้เห็นบทบาทของหน่วยงานกากับดูแลภาคการเงินในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการระดมทุนเพื่อความยัง่ ยืน โดยยึดหลักการการมีส่วนร่ วม จัดทานโยบายทางการเงินเพื่อความยัง่ ยืนอย่างมีส่วน
ร่ วม พร้อมทั้งแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลด้านความยัง่ ยืน และธรรมาภิบาลของการลงทุน
2.2 กรอบการจัดหมวดหมู่ดา้ นการเงิ นเพื่อความยัง่ ยืนและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเงิ นที่ยงั่ ยืน
สาหรับ เศรษฐกิจเกิ ดใหม่ (Emerging Economies) และกลไกราคาสาหรับการซื้ อขายคาร์ บอน ซึ่ งวิทยากรจาก OECD
และภาคเอกชน ได้เสวนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และบทเรี ยนเกี่ ยวกับการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ก ารจัด
หมวดหมู่ดา้ นการเงิ นเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainable Finance Taxonomy) รวมถึงแนวทางบริ หารความเสี่ ยงที่จะช่ วยให้
กิ จการสามารถเปลี่ ยนผ่านไปสู่ กิจการที่ยงั่ ยืน (Transition Finance) และเปลี่ ยนการลงทุนดั้งเดิ มสู่ การลงทุนที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการใช้เครื่ องมือดิจิทลั ต่าง ๆ ซึ่ งประกอบด้วย 2 หัวข้อย่อย ดังนี้
3.1 นโยบายและกรอบการด าเนิ น นโยบายก ากับ ดู แ ลการเข้า ถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการระดมทุนในตลาดทุนของ SMEs ซึ่ งวิทยากรจากสานักงาน ก.ล.ต. และ ADB ได้นาเสนอ
และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เกี่ ยวกับกรอบนโยบายการกากับดู แลและเครื่ องมื อเทคโนโลยีที่นามาปรั บใช้เพื่ อ
สนับสนุนการระดมทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ งในกรณี ประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. ได้ พฒั นาเครื่ องมือการระดมทุน โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทลั ผ่านระบบหรื อเครื อข่า ยอิ เล็กทรอนิ กส์ (Crowdfunding) เพื่อการระดมทุ นของ
SMEs และธุ รกิจสตาร์ทอัพ โดยในปั จจุบนั มีการระดมทุนผ่านช่องทางดังกล่าวกว่า 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) นอกจากนี้ ยังมีการระดมทุนในรู ปแบบ Initial Coin Offerings (ICOs) หรื อการระดมทุน
เป็ นโทเคนดิจิทลั (Digital Token) ซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยระดมทุนผ่านช่องทางของผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทลั (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

-33.2 ความท้า ทายและโอกาสของการระดมทุ น ผ่ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล วิ ท ยากรจาก
ธนาคารโลก และวิท ยากรจากภาคเอกชนที่ ป ระกอบกิ จการด้า นการระดมทุ นผ่า นการใช้เทคโนโลยีดิจิท ลั ได้
แลกเปลี่ยนบทเรี ยน ประโยชน์ และความท้าทายในการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เพื่อการระดมทุนในตลาดทุน โดย
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้ในการระดมทุนรู ปแบบใหม่ อาทิ Crowdfunding และ
ICOs ได้ช่วยสนับสนุ นให้ SMEs และธุ รกิจสตาร์ ทอัพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ความชัดเจนของกฎระเบียบและนโยบายของหน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงานกากับดู แลบริ การด้านการเงิ นต่าง ๆ จะ
ช่วยสนับสนุนให้การระดมทุนในรู ปแบบดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยต่อภาคธุ รกิจและนักลงทุนมากยิง่ ขึ้น
การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ทาให้สมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปคได้รับทราบถึงแนวทางและความคืบหน้า
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการสร้ า งความยัง่ ยืนในตลาดทุ นและการเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ นทุ นผ่า นการใช้
เครื่ องมือดิจิทลั ต่าง ๆ ซึ่ งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในปี 2565 จะรายงานผลการสัมมนาใน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 –
23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่ น จากนั้นจะสรุ ปผลลัพธ์ จดั ทาเป็ นเอกสารข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย และ
นาเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ต่อไป
__________________________________________________________________________

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3615

