ฉบับที่ 48/2565

วันที่ 17 มีนาคม 2565

กระทรวงการคลังเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลัง
และรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting)
ระหว่ างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 ในรู ปแบบการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
“ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่ การเงินการคลังยัง่ ยืน”
___________________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า
การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผูว้ ่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank
Deputies’ Meeting: FCBDM) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ซึ่ งเป็ นวันที่ 2 ของการประชุม โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง
ทาหน้าที่เป็ นประธาน ซึ่ งที่ประชุมได้มีการหารื อในประเด็นสาคัญ (Priorities) ของกรอบการประชุ มรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Minister’s Process: APEC FMP) ไทยต้องการผลักดันให้เกิดความร่ วมมือ
ระหว่างสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั มุ่งสู่ การเงินการคลังยัง่ ยืน”
(Advancing Digitalization, Achieving Sustainability) ได้แก่
1. การเข้าถึ งแหล่ งทุ นเพื่ อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Finance) ที่ประชุ มได้แลกเปลี่ ย น
ความเห็นเกี่ ยวกับแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสาหรั บทุกภาคส่ วนเพื่อให้สามารถเข้าถึ ง
แหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยในส่ วนของภาครัฐนั้น สมาชิ กเขตเศรษฐกิจเอเปคมีความเห็นว่าการระดม
ทุนผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลมีบทบาทสาคัญต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนการใช้เครื่ องมือทางด้านการเงินและการ
คลังที่จะนาไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายลดการผลิ ตก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ตามความตกลงปารี ส (Paris Agreement)
และอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (UN Climate Change Conference
of the Parties: COP26) เพื่อบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ซึ่ งสมาชิ กเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างนาเสนอเครื่ องมือดังกล่าว เช่ น การทาประกันที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
หมุนเวียน (Green Insurance) การออกพันธบัตรสี เขียว (Green Bond) และการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (Green Taxes) เป็ น
ต้น ในส่ วนของไทยได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนามาใช้ในการดาเนิ นโครงการต่า ง ๆ ที่ มุ่งเน้นการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม บรรเทาปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการออกพันธบัตร
เพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) เพื่อนาไปใช้ในโครงการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการออก
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

-2นอกจากนี้ การร่ วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนยังคงเป็ นทางเลือกสาคัญในการดาเนินโครงการ
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสมาชิกเอเปค และในส่ วนของการระดมทุนของภาคเอกชนนั้น สมาชิ กเขตเศรษฐกิจเอเปค
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ของตลาดทุ นทั้ง ระบบ เพื่ อให้ส อดรั บ กับ การฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ที่ประชุ มได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Finance Senior
Officials) หารื อในรายละเอียดเพื่อกาหนดแนวทางความร่ วมมือระหว่างสมาชิกในการส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปคในเดือนตุลาคม 2565
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digitalization for Digital Economy)
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการนาเทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการดาเนินนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ การเชื่ อมโยงการชาระเงิ นในภาคการเงิ น รวมทั้งการระดมทุ นและเข้าถึ งแหล่ ง
เงิ นทุน ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ในด้านตลาดทุ น เช่ น
Crowdfunding และ Initial Coin Offering เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จดิ จิทลั ของภูมิภาคเอเปค ทั้งนี้ ผูอ้ านวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผูแ้ ทนไทยได้นาเสนอความสาเร็ จในการนาเทคโนโลยีมาใช้ดาเนินมาตรการ
สนับสนุนเศรษฐกิจและช่วยเหลือเยียวยาแก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ผ่านการใช้แอป
พลิเคชัน “เป๋ าตัง” และ “ถุงเงิน” เช่ น โครงการเราชนะ โดยมีแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” เป็ นช่ องทางหนึ่ งในการรับ
วงเงิ นช่วยเหลือ โครงการคนละครึ่ ง ที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” และร้ านค้ารายย่อย
สามารถรั บชาระเงิ นผ่านแอปพลิ เคชัน “ถุงเงิ น” เป็ นต้น การดาเนิ นมาตรการข้างต้นถื อเป็ นจุ ดเริ่ มต้นในการ
ขับเคลื่อนไทยเข้าสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั และกระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิ จระดับฐานราก รวมถึงสนับสนุ น
การเติบโตอย่างครอบคลุมต่อไป
ในโอกาสนี้ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผูว้ ่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ได้เสนอให้ส มาชิ ก เอเปคแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และร่ วมกันจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาการช าระเงิ น
และการโอนเงิ นระหว่างประเทศ โดยให้เป็ นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมภายใต้กรอบการประชุม APEC FMP
ประจาปี 2565 ซึ่ งข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อเขตเศรษฐกิจเอเปคในการส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงการโอน
เงินหรื อการชาระเงิน เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทาธุ รกรรมได้อย่างรวดเร็ ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่
ถูกลง รวมทั้งช่วยสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน
สมาชิ ก เขตเศรษฐกิ จ เอเปคต่ า งเห็ น พ้อ งกับ ข้อ เสนอของไทยในการส่ ง เสริ มการช าระเงิ น
และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross Border Payment and Remittance) และเห็นว่านอกจากการส่ งเสริ มเครื อข่าย
แล้ว ควรให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัย (Cyber security) ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูล (Data privacy) และการ
เพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการจัดเก็ บ ภาษี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั ทั้ง นี้ สมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปคยังได้นาเสนอแนว
ทางการดาเนิ นนโยบายผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุ นเศรษฐกิ จในช่ วงการระบาดของโควิด-19 และให้
ความส าคัญ กับ ประเด็ น การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ดิ จิ ท ัล (Digital Transformation) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
ให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

-3นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารเซบู
(Implementation of Cebu Action Plan: CAP) จากผูแ้ ทนกระทรวงการคลังนิ วซี แลนด์ โดยแผนปฏิบตั ิการเซบู
ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ (1) การส่ งเสริ มการรวมกลุ่มทางการเงิน (2) การเร่ งรัดการปฏิรูปและเพิ่มความโปร่ งใส
ทางการคลัง (3) การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางการเงิน และ (4) การเร่ งรัดการลงทุนและการระดมทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งที่ประชุ มรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปคในปี 2564 ได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์
การนาแผนปฏิบตั ิการเซบูสู่การปฏิบตั ิฉบับใหม่ (The New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan:
New CAP) โดยการพัฒนาร่ างแผนยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่อยูบ่ นพื้นฐานของแผนปฏิบตั ิการปุตราจายา ค.ศ. 2040 และการ
ฟื้ นฟู จ ากสถานการณ์ โ ควิด -19 ทั้ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ม อบหมายให้เ จ้า หน้า ที่ อ าวุ โ สด้า นการคลัง เอเปคหารื อ
ในรายละเอียดต่อไป
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามประเด็นสาคัญ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และการใช้เ ทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ท ัล นี้ จะเป็ นประโยชน์ ก ับ ประชาชน โดยการเงิ น
เพื่ อการพัฒนาที่ ย งั่ ยืนจะเอื้ อให้ เกิ ด การลงทุ นและโครงการที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้อ มและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
ของประชาชน พร้อมกันนี้ การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในงานด้านการเงินการคลังจะเป็ นการอานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการเข้าถึงบริ การของภาครัฐ รวมทั้งลดต้นทุนการทาธุ รกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน
ซึ่งหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิ กเอเปคและองค์กรระหว่างประเทศในการดาเนิ นงานร่ วมกัน
เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นภู มิ ภ าคเอเปคให้ มุ่ ง สู่ ก ารเจริ ญเติ บ โตที่ เ ข้ม แข็ ง สมดุ ล มั่น คง ยัง่ ยื น และครอบคลุ ม ต่ อ ไป
อนึ่ ง การประชุ มภายใต้กรอบ APEC FMP ที่ มีกาหนดจัดขึ้นเป็ นลาดับต่อไป คือการประชุ มเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการคลังเอเปค (APEC Finance Senior Officials’ Meeting: SFOM) ซึ่ งมีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24
มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น
__________________________________________________________________________
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