ฉบับที่ 44/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565

ผลการประชุมปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค
(APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่ การเงินการคลังยั่งยืน”
_________________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า
กระทรวงการคลัง เป็ นเจ้า ภาพจัด การประชุ ม ปลั ด กระทรวงการคลั ง และรองผู ้ว่ า การธนาคารกลางเอเปค
(APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: FCBDM) ระหว่า งวัน ที่ 16 – 17 มี น าคม 2565 ในรู ป แบบ
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน พร้อมด้วยนายรณดล นุ่มนนท์ รองผูว้ ่า
การด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่ วมการประชุมครั้งนี้ ดว้ ย และมีผูแ้ ทนสมาชิกเอเป
คในระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผูว้ ่าการธนาคารกลางและผูแ้ ทนระดับสู งจากสมาชิกเอเปค ผูแ้ ทนจาก
องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่ วมมือ ทางเศรษฐกิ จและการพัฒ นา (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) กองทุ น การเงิ น ระหว่ างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่ ม
ธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็ นต้น และผูแ้ ทนภาคเอกชน
จากสภาที่ปรึ กษาทางธุ รกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) เข้าร่ วมการประชุม ภายใต้แนวคิด
หลัก “ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จดิ จิทัล มุ่ งสู่ การเงินการคลังยัง่ ยืน ” (“Advancing Digitalization, Achieving Sustainability”)
โดยการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มีการหารื อที่สาคัญ ดังนี้
1. แผนงานความร่ วมมือภายใต้กรอบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 2022 (APEC Finance
Ministers’ Process (APEC FMP) Work Plan 2022) ที่ ประชุ มได้ เห็ นชอบ APEC FMP Workplan 2022 โดยแผนงาน
ดังกล่าวให้ความสาคัญกับการฟื้ นฟูภูมิภาคเอเปคในบริ บทโลกหลังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นสังคมดิจิทลั และการเงินอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ที่เน้นการขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ 3 มิติ ได้แก่ การค้าและการ
ลงทุน นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืน
และครอบคลุม และในการประชุมครั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เป็ นต้น เสนอประเด็ น ส าคัญ (Priorities)
ที่ต้อ งการผลักดันให้ เกิ ดความร่ วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิ จเอเปคอย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้แนวคิด หลัก ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

-21.1 การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Finance) ซึ่ งมุ่งเน้นการหาแนวทาง
ในการจัดหาแหล่งทุนสาหรับทุกภาคส่ วนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะ
การจัดหาแหล่งทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของเขตเศรษฐกิจ
1.2 การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ มุ่ ง สู่ การเป็ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digitalization for Digital
Economy) เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ งได้เน้นด้านการเป็ นเศรษฐกิจดิจิทัลร่ วมกันในภูมิภาค โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 3
ด้าน ได้แก่ (1) การใช้เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เพื่ อสร้ างโอกาสในการเข้าถึ งบริ การของภาครั ฐของเอเปค และการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ (2) การหาแนวทางส่ งเสริ มความร่ วมมื อในการเชื่ อ มโยงการชาระเงินในกลุ่ มเขต
เศรษฐกิ จเอเปค (APEC Payment Connectivity) และ (3) การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และการส่งเสริ มภาคธุรกิจในการระดมทุนผ่านตลาดทุน
2. สถานการณ์ เศรษฐกิ จ โลก ภู มิ ภ าค และแนวโน้ ม (Global and Regional Economic Outlook)
ผูแ้ ทนหน่ วยงานสนับสนุ นนโยบายของเอเปค (APEC Policy Support Unit: APEC PSU) ได้นาเสนอผลวิเคราะห์
ทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากปั จจัยการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ปั จจัยด้านข้อจากัดในการเดินทาง และปั ญหาผลกระทบด้านอุปทาน ทั้งนี้ APEC PSU ประมาณการเศรษฐกิจว่า
เศรษฐกิ จโลกในปี 2565 และปี 2566 จะขยายตัวที่ร้อ ยละ 4.4 และ 3.8 ต่อ ปี ตามลาดับ ในขณะที่เศรษฐกิจเอเปค
จะขยายตั ว ที่ ร้ อ ยละ 4.2 และ 3.8 ต่ อปี ตามล าดับ อย่ างไรก็ ดี เศรษฐกิ จโลกยังต้ อ งเผชิ ญ ปั จจัยความเสี่ ยงต่ าง ๆ
เช่ น การกลายพันธุ์ ของไวรัสโควิด -19 อัตราเงินเฟ้ อ การปรับ ตัวสู งขึ้นของอัตราดอกเบี้ ยนโยบาย ระดับหนี้ ที่สู ง
และการปรับตัวสู งขึ้นของราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภค รวมถึงปั ญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่ งอาจเพิ่ม แรง
กดดันต่อปัญหาเงินเฟ้อและความชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานได้
ผูแ้ ทนจาก IMF ได้คาดว่าในปี 2565 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ต่อปี โดยภูมิภาคเอเปค
ในปี 2565 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี สาหรับการแพร่ ระบาดของโควิด -19 ในหลายเขตเศรษฐกิจเริ่ มมีแนวโน้ม
ที่ดีข้ นึ สะท้อนจากยอดผูต้ ิดเชื้อสะสมใหม่เฉลี่ย 7 วันที่มีจานวนลดลง ปริ มาณผูร้ ับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น
อีกทั้งรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของประชากรในชุมชน (COVID-19 Community Mobility Reports) ที่มีแนวโน้มดีข้ ึน
อย่างไรก็ดี สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่เริ่ มมีความไม่แน่นอนมาก
ขึ้น สะท้อนจากสถานการณ์ราคาน้ ามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อในหลายๆ เขตเศรษฐกิจได้ปรับตัว
สูงขึ้น
สาหรับ เศรษฐกิ จไทย ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะผูแ้ ทนไทยได้น าเสนอ
สถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิ จไทยโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ร้อ ยละ 4.0 ต่อปี แม้ว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปั ญหาความไม่แน่นอน
ของด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่มีความเชื่อมัน่ ว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้ นตัวได้จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ปรับตัวดีข้ ึน
นโยบายการคลังที่สนับสนุนเศรษฐกิจต่อเนื่ อง และการท่องเที่ยวจากต่างชาติจะสามารถกลับมาเป็ นปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ งปี หลังซึ่ งจะส่ งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ผูแ้ ทนสมาชิก
เขตเศรษฐกิ จเอเปคอื่น ๆ ได้มี การแลกเปลี่ย นมุม มองสถานการณ์ และทิ ศทางเศรษฐกิ จของเขตเศรษฐกิ จเอเปค
ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของภูมิภาคเอเปค

-3ทั้งนี้ การดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุตามข้อเสนอผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมนั้น กระทรวงการคลังได้รับ
การสนับ สนุน และความร่ ว มมือ จากหน่ว ยงานที ่เ กี่ย วข้อ ง รวมถึง สมาชิก เอเปค องค์ก ารระหว่า งประเทศ
และภาคเอกชนในการดาเนินการร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เพื่อขับเคลื่อน
ภูมิภาคเอเปคให้มุ่งสู่ การเจริ ญเติบโตที่เข้มแข็ง สมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืนและครอบคลุมต่อไป โดยการประชุม FCBDM
จะดาเนิ นต่ อ ไปในวัน ที่ 17 มีน าคม 2565 ซึ่ งเขตเศรษฐกิ จเอเปคจะหารื อ กัน ในประเด็น การเงิน เพื่ อ ความยัง่ ยื น
และเศรษฐกิจดิจิทลั
__________________________________________________________________________
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