ฉบับที่ 191/2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
(APEC Finance Minister’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 28
______________________________________________

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายอาคมเติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ได้เข้าร่ วมการ
ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2564 ด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนาย
Grant Robertson รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังนิวซี แลนด์ เป็ นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูแ้ ทน
ระดับสู งจากสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ผูแ้ ทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank) เป็ นต้น และผูแ้ ทนภาคเอกชนจากสภาที่ปรึ กษาทางธุ รกิจเอเปค (APEC Business Advisory
Council: ABAC) เข้าร่ วมการประชุม ซึ่ งหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุมเอเปคประจาปี 2564 คือ “Join, Work,
Grow. Together.” โดยมีการหารื อที่สาคัญดังนี้
1.การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่ มฟื้ นตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ น
ผลจากการดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขผลกระทบ จากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และระดับการฉี ดวัคซี นที่เพิม่ ขึ้น โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะขยายตัวที่ร้อยละ 5.9 อย่างไรก็ดี
สาหรับภูมิภาคเอเปคนั้น ยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในหลายมิติ อาทิ ระดับการฟื้ นตัวของแต่ละเขต
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันจากผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงการดาเนินนโยบายเพื่อรับมือในลักษณะที่แตกต่างกัน
สภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน เป็ นต้น
2. ในการประชุมAPEC FMM ครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารื อใน 2 ประเด็นหลัก(Priorities) ประกอบด้วย
2.1 การรับมือกับโควิด-19 เพื่อการฟื้ นตัวอย่างยัง่ ยืนและครอบคลุม (Responding to COVID-19
for a Sustainable and Inclusive Recovery) ที่ประชุมสนับสนุนให้ดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง และการปฏิรูปเชิง
โครงสร้าง รวมถึงสนับสนุนความร่ วมมือพหุ ภาคี เพื่อรับมือกับผลกระทบของโควิด-19 และก้าวไปสู่ การฟื้ น
ตัวอย่างสมดุล ยัง่ ยืน และทันท่วงทีให้ครอบคลุมทุกมิติและทุกภาคส่ วน
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ทั้งนี้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับ
มาตรการในการรับมือกับโควิด-19 ว่า รัฐบาลได้มีการดาเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อควบคุมการแพร่ ระบาดของ
โควิด -19ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการใช้มาตรการการเงินการคลัง อาทิ โครงการให้เงินช่วยเหลือ
เยียวยามาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าโครงการค้ าประกันสิ นเชื่อ มาตรการพักชาระหนี้ การดาเนินมาตรการ
สนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจผ่าน
การใช้จ่ายภายในประเทศนอกจากนี้ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงถึงแนวทางการฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ว่าประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการรักษาความสมดุลระหว่างการกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะ
สั้นและการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศในระยะยาว ควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิง่ ขึ้น ส่ งเสริ มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสี เขียว
(Bio-Circular-Green Economy) อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมถึงการเติบโต
อย่างทัว่ ถึง เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและเท่าเทียมกันยิง่ ขึ้น สาหรับในระยะปานกลางถึงระยะยาวนั้นการดาเนิน
นโยบายการคลังจะมีความท้าทายยิง่ ขึ้นในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการปฏิรูปภาษีซ่ ึ งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความยัง่ ยืนทางการคลังในระยะยาว
2.2 การใช้นโยบายการคลังและการบริ หารงบประมาณเพื่อรับมือกับความท้าทาย (The Use of
Fiscal and Budget Management to Address OngoingChallenges)ที่ประชุมได้เน้นย้าถึงบทบาทของการดาเนิน
นโยบายการคลังและการบริ หารงบประมาณในการรับมือกับความท้าทายจากโควิด-19 เนื่องจากมีส่วนช่วยในการ
รักษาระดับการจ้างงาน รักษาระดับการบริ โภค ส่ งเสริ มให้สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะ และช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตระหนักถึงความสาคัญของความโปร่ งใสทางการคลัง ความโปร่ งใสด้านหนี้
สาธารณะ ความมีประสิ ทธิ ภาพของการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมาชิกเอเปคควรพิจารณาดาเนินนโยบายการคลังอย่างเหมาะสมเพื่อรับมือกับความท้าทายในด้านต่าง ๆ
ควบคู่กบั การฟื้ นฟูเศรษฐกิจและเสริ มสร้างเสถียรภาพทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
อนึ่ง รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินนโยบาย
การคลังเพื่อรับมือกับโควิด-19 โดยได้เน้นย้าว่า ประเทศไทยในช่วงก่อนที่จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโควิด-19 ภาคการคลังของไทยมีความเข้มแข็ง มัน่ คง และมีเสถียรภาพ ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถรองรับการดาเนินนโยบายการคลังในภาวะวิกฤติได้ สาหรับภาคการคลังของไทยในปัจจุบนั ยังมีความ
มัน่ คงและมีเสถียรภาพ โดยรัฐบาลยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดาเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ได้ อีกทั้ง แนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางการคลังจะดาเนินการผ่านหลัก
3Rs ประกอบด้วย 1. Reform หรื อการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ 2. Reshape หรื อการปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณ และ 3. Resilience หรื อการบริ หารหนี้สาธารณะอย่างมีภูมิคุม้ กันและสามารถรองรับต่อเหตุการณ์ไม่
คาดคิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ความมัน่ คงและยัง่ ยืนควบคู่กนั ผ่านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น ในส่ วนของ
กระทรวงการคลังได้มีการใช้มาตรการภาษีและการคลังเพื่อร่ วมผลักดันการก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจคาร์ บอนต่า รวมถึง
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การออกพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainability Bond) เมื่อเดือนสิ งหาคม 2563 ซึ่ งสอดคล้องกับเป้ าหมายการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติและการแก้ไขปั ญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
3. ที่ประชุม APEC FMM ได้พิจารณารับรอง แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการเซบู
ฉบับใหม่ (New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan) ซึ่ งเป็ นการจัดทายุทธศาสตร์ ฉบับใหม่โดย
ได้นาเอาปั จจัยแวดล้อมใหม่ที่สาคัญ ได้แก่ 1
)วิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ซึ่ งมุ่งเน้นปั จจัยขับเคลื่อน
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ การค้าและการลงทุน นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากดิจิทลั
และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืน และครอบคลุมและ 2 )สถานการณ์ของโควิด-19
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวด้วย
4. นอกจากนี้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้ใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณกระทรวงการคลัง
นิวซี แลนด์ในการทาหน้าที่ประธานเอเปคในปี นี้ ซึ่ งสามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่ นท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 สามารถสานต่อความร่ วมมือภายใต้กรอบรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’
Process: APEC FMP) ได้อย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยยินดีที่จะสานต่อประเด็นริ เริ่ มของนิวซี แลนด์ในการเป็ น
เจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 โดยกรอบ APEC FMP ในปี หน้านั้นจะให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิภาคเอเปค
ในบริ บทโลกหลังโควิด-19 ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นสังคมดิจิทลั และการเงินอย่างยัง่ ยืน
ซึ่ งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040ด้วย
ทั้งนี้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประเทศไทยจะเปิ ดประเทศ
สาหรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และแจ้งกาหนดการประชุมภายใต้กรอบ APEC FMP ในปี 2565
ดังนี้ 1) การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผูว้ า่ การธนาคารกลางเอเปค ( APEC Finance and Central
Bank Deputies' Meeting: APEC FCBDM) มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 2) การประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Senior Officials’Meeting: SFOM)มีกาหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 และ 3) การประชุม APEC FMM มีกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565
พร้อมทั้งหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการประชุมภายใต้กรอบ APEC FMP ในปี หน้าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเอเปค
และองค์กรระหว่างประเทศในการดาเนินงานร่ วมกันเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเปคให้มุ่งสู่ การเจริ ญเติบโต
ที่เข้มแข็ง สมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืนและครอบคลุมต่อไป
__________________________________________________________________________
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