ฉบับที่ 87/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

กระทรวงการคลังเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสด้ านการคลังเอเปค
(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)
ระหว่ างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น
__________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 จะมีการประชุ มเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior
Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น ในรู ปแบบการประชุ มในสถานที่ โดยมีผูอ้ านวยการ
สานักงานเศรษฐกิ จการคลังเป็ นประธาน ซึ่ งในการประชุ มครั้ งนี้ สมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปค และองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ จะเข้าร่ วมหารื อในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก รวมถึงประเด็นสาคัญ
(Priorities) ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ ประเทศไทยผลักดันให้มี การหารื อในช่ วงการเป็ นเจ้าภาพการประชุ มเอเปค ได้แก่
ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Finance) และประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
มุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digitalization for Digital Economy) โดยจะมีการหารื อ ดังนี้
1. การประชุ มในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จะแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่
1.1 การหารื อเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในภู มิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิ ก
และความท้ าทายต่ อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก รวมถึงการแสดงความเห็ นต่อการดาเนิ นนโยบายด้านการเงิ น
และการคลัง เพื่อให้เขตเศรษฐกิ จเอเปคนาไปประกอบการวิเคราะห์ จดั เตรี ยมนโยบายที่ จะตอบสนองต่ อสภาวะ
เศรษฐกิจและรองรับต่อความท้าทายของเศรษฐกิจในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.2 การหารื อในประเด็ น การเข้ าถึ งแหล่ งเงิ นทุ นเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น ทั้งการระดมทุ น
ของภาครั ฐ ภาคเอกชนในตลาดทุ น และความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐและเอกชน เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายความเป็ นกลางทางคาร์ บอน (Carbon Neutrality) และการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกเป็ นศู นย์ (Net-zero Emission) โดยพิจารณาโครงสร้ างตลาดทุ นที่ เอื้ อต่อการเข้าถึ งเป้ าหมาย
ดังกล่าว เช่น การจัดหมวดหมู่และการกาหนดผลิตภัณฑ์และบริ การด้านการเงินสี เขียว และความเป็ นไปได้ของการ
จัดทาตลาดซื้ อขายคาร์ บอน เป็ นต้น
1.3 การหารื อ ในประเด็ น การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ มุ่ งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล อาทิ
การนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการดาเนิ นนโยบายการคลัง ทั้งในส่ วนการใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ
และการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็ บรายได้ การพัฒนาการเชื่ อมโยงการช าระเงิ นในกลุ่ มเขตเศรษฐกิ จเอเปค
และการสนับสนุ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางการระดมทุนดิจิทลั
ในการนี้ ไทยจะรายงานความคืบหน้าในการจัดทาเอกสารและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการใช้เทคโนโลยี

-2ดิจิทลั เพื่อการดาเนิ นนโยบายการคลังและการเชื่ อมโยงระบบการชาระเงินในภูมิภาคเอเปค เพื่อขอรับความเห็ นจาก
ผูแ้ ทนเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยเฉพาะในส่ วนที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถดาเนิ นการร่ วมกันได้โดยเร็ ว
2. การประชุ ม ในวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2565 จะเป็ นการหารื อเกี่ ย วกั บ ความคื บ หน้ า ของ
การด าเนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารเซบู (Implementation of Cebu Action Plan: CAP) ซึ่ งเป็ นแนวทางหลัก
ในการสนับสนุ นการรวมกลุ่มด้านการเงินและการคลังของเอเปค พร้อมทั้งรับทราบถึงยุทธศาสตร์ การนาแผนปฏิ บตั ิ
การเซ บู สู ่ ก ารปฏิ บ ตั ิฉ บ บั ใหม่ (New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan: New CAP)
ตามแผนปฏิบตั ิการปุตราจายา ค.ศ. 2040 โดยสมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปคสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้า
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการเงินและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ และการเข้าถึง
บริ การด้านการเงินด้วยเครื่ องมือดิจิทลั
การประชุ ม APEC SFOM ถือเป็ นโอกาสในการหารื อและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการดาเนิ น
นโยบายด้านเศรษฐกิ จและการพัฒนาด้านการเงิ น ซึ่ งไทยจะนาผลลัพธ์ จากการหารื อไปพัฒนาจัดท าเอกสาร
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็ นรู ปธรรม โดยสาหรับประเทศไทยนั้น คาดว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนาไปสู่
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการขยายตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ มดิจิทลั เพื่อส่ งผ่านมาตรการของรัฐ การเชื่ อมโยงระบบการชาระเงิ น
และโอนเงิ นข้ามพรมแดนเพื่อลดต้นทุนธุ รกรรมทางการเงิ นในการค้า การลงทุ น การท่องเที่ ยว และการเคลื่ อนย้าย
แรงงาน และการพัฒนาตลาดทุนเพื่อประโยชน์ของ SMEs
ทั้งนี้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ก่อนการประชุ ม APEC SFOM กระทรวงการคลังจะจัดสัมมนา
เรื่ อง การพัฒนาระบบนิ เวศที่เอื้ อต่อการสร้า งความยัง่ ยืนในตลาดทุนและการเข้า ถึงแหล่ง เงินทุนผ่า นการใช้
เครื่ องมือดิจิทลั ต่าง ๆ และสาหรับผลลัพธ์ของการประชุม APEC SFOM จะนาเสนอต่อที่ประชุ มรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 ต่อไปในช่วงเดือนตุลาคม 2565
อนึ่ ง การประชุ ม เจ้า หน้ า ที่ อ าวุ โ สด้า นการคลัง เอเปคในครั้ งนี้ จะจัด ขึ้ นที่ จ ัง หวัด ขอนแก่ น
ซึ่ งกระทรวงการคลังได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่ นและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ในจังหวัดขอนแก่นสาหรับการเตรี ยมความพร้อมและการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งการประชุมในรู ปแบบพบปะ
กันในครั้งนี้ถือเป็ นโอกาสหนึ่งในการกระตุน้ และฟื้ นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมทั้งเป็ นการแสดงศักยภาพ
ของเศรษฐกิจชุ มชน ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ซึ่ งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิ จ
ชี วภาพ เศรษฐกิ จหมุ นเวีย น และเศรษฐกิ จสี เขี ยว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ที่ ต้องการนาจุ ดเด่ น
ของไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและอัตลักษณ์ไทยมาผสมผสานและเผยแพร่ ให้เป็ นสากล
__________________________________________________________________________

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3615

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค
(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น
ในรูปแบบการประชุมแบบพบปะ

การประชุม
ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเอเปค

APEC
FCBDM

การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค

16 – 17 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

APEC
SFOM
APEC
FMM

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค
22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29
19 – 21 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร

KHONKAN
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การประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ิ

1.1

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)

1.2
1.3

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสูก
่ ารเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ข้อมูลทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพื่อประกอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจและจัดเตรียมนโยบายที่เหมาะสม

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การระดมทุนของภาครัฐ ภาคเอกชนในตลาดทุน และความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานความคืบหน้าในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการดาเนินนโยบายการคลังและการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินเอเปค

2

การประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ประเด็นสาคัญ

การหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเซบู (Implementation of Cebu Action Plan: CAP)
ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการสนับสนุนการรวมกลุ่มด้านการเงินและการคลังเอเปค
พร้อมทั้งรับทราบถึงยุทธศาสตร์การนาแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่
(New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan: New CAP)

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
การพัฒนา New CAP ที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถนาไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

รายงานความคืบหน้าการบริหารการเงินและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ และการเข้าถึงบริการด้านการเงินด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาด้านการเงิน ซึ่งไทยจะนาผลลัพธ์จากการหารือไปพัฒนาจัดทาเอกสาร
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม

การนาข้อเสนอแนะที่ได้รับไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ

การประชุมในรูปแบบพบปะกันถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการกระตุ้นและฟืน
้ ฟูเศรษฐกิจ
พร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชน
ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

