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วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ผลการประชุมเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านการคลังเอเปค
(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
_________________________________________________

นายพรชัย ฐี ร ะเวช ผู อ้ านวยการส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลัง
เอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผอู ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จ
การคลัง เป็ นประธานการประชุ ม และมีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ประกอบด้วย สมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปคและองค์การระหว่าง
ประเทศ อาทิ กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group:
WBG) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และหน่วยงานสนับสนุ นนโยบายของเอเปค (APEC Policy
Support Unit: APEC PSU) เพื่อร่ วมหารื อในประเด็นด้านเศรษฐกิ จ และประเด็นการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุ นเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Finance) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิท ลั เพื่ อมุ่ งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จดิ จิท ลั (Digitalization for Digital
Economy) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จดิ จิทลั มุ่งสู่ การเงิ นการคลังยัง่ ยืน” โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็ นการ
ประชุมเพื่อหารื อประเด็นด้านเศรษฐกิ จและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ งมีสาระสาคัญของผลการประชุ ม
สรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการหารื อประเด็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ป ระชุ ม ได้ห ารื อและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ประเด็ น
ด้านเศรษฐกิ จ โดยผูแ้ ทนจาก IMF ได้รายงานการคาดการณ์ เศรษฐกิ จโลกในปี 2565 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ต่อปี ซึ่ ง
ชะลอลงจากปี ก่ อนหน้ าที่ ขยายตัวร้ อยละ 6.1 ต่ อปี ในส่ วนของภาพรวมเศรษฐกิ จของสมาชิ ก เขตเศรษฐกิ จเอเปค
ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ต่อปี ที่ชะลอลงจากปี ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.9 ต่อปี จากปั จจัยเสี่ ยงด้านเงิน
เฟ้ อที่สูงขึ้น แนวโน้มนโยบายการเงิ นแบบเข้มงวด ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และปั ญหาห่ วงโซ่ อุปทานโลก อันเป็ น
ผลกระทบต่อเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโควิด-19 ในช่ วงที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ผลการคาดการณ์ ดังกล่ าว
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ ของ WBG ADB และ APEC PSU นอกจากนี้ ADB ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าความร่ วมมื อของ
ภูมิภาคเอเปคในด้านเศรษฐกิจจะช่วยส่ งผลให้เศรษฐกิจของเอเปคสามารถฟื้ นตัวได้อย่างยัง่ ยืน
ในการนี้ นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิ จการ
คลัง ในฐานะผูแ้ ทนไทยได้นาเสนอสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าในปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่
ร้อยละ 3.0 - 3.5 ต่อปี โดยขยายตัวเร่ งขึ้นจากปี ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้ อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากการบริ โภค
ภายในประเทศที่ขยายตัว การฟื้ นตัวของภาคการท่องเที่ ยวจากการผ่อนคลายมาตรการการเดิ นทางเข้าประเทศไทย และ
นโยบายการคลัง ที่ ส นับ สนุ น การเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ทั้ง ในด้า นการบรรเทาผลกระทบด้า นค่ า ครองชี พ ต่ อ
กลุ่มเป้ าหมาย การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจชุมชน และการส่ งเสริ มการลงทุนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

-22. ผลการหารื อ ในประเด็ น การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบ
ความคืบหน้าของผลการสัมมนาเรื่ อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อความยัง่ ยืนในตลาดทุ น ที่ จดั ขึ้ นเมื่ อ วัน ที่
21 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ได้ร ายงานสรุ ป ประเด็ น ที่ ส าคัญ ด้า นการเข้า ถึ ง แหล่ ง ทุ น เพื่ อ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ในมุ ม มองของผู ก้ าหนดนโยบาย
และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความยัง่ ยืนในตลาดทุน
นอกจากนี้ ADB และองค์การความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development: OECD) ได้นาเสนอประสบการณ์ ด้านการสนับสนุ นโครงการต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับเป้ า
หมายความเป็ นกลางทางคาร์ บ อน (Carbon Neutrality) และการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ เ ป็ นศู น ย์ (Net-zero
Emission) ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวได้มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน อาทิ การจัดทามาตรฐานใน
การรายงานความเสี่ ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risks) และการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัด
หมวดหมู่ดา้ นการเงิ นเพื่อความยัง่ ยืน (Sustainable Finance Taxonomy) ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นนโยบายของแต่ละ
สมาชิกเขตเศรษฐกิจ
ในการนี้ นายวโรทัยฯ ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กล่าวถึง
การดาเนินงานของกระทรวงการคลังที่มุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการ
สนับ สนุ นสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการด าเนิ นโครงการที่ เป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้อ มและเป็ นประโยชน์ ต่ อสั ง คม ซึ่ ง
กระทรวงการคลังได้จดั ทากรอบการพัฒนาด้านการเงินเพื่อความยัง่ ยืน และได้มีการออกพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืน เพื่อเป็ น
ช่ องทางหนึ่ งในการระดมทุ นโครงการเพื่ อเยียวยาและฟื้ นฟู เศรษฐกิ จจากผลกระทบของวิกฤตโควิด -19 ด้วย ทั้งนี้
กระทรวงการคลังได้ดาเนินการออกพันธบัตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งบริ หารจัดการให้ตลาดพันธบัตรมีสภาพ
คล่องที่เหมาะสม โดยปั จจุบนั มีวงเงินคงค้างของพันธบัตรเพื่อความยัง่ ยืนรวม 2.12 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมจะมีการหารื อในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั อาทิ การนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการดาเนิ นนโยบายการคลัง ทั้งในส่ วน
การใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ การพัฒนาการเชื่ อมโยงการชาระเงินใน
กลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค และการสนับสนุ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่ อง
ทางการระดมทุนดิจิทลั
การประชุ ม APEC SFOM ถื อเป็ นโอกาสอันดี ที่ สมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปคได้หารื อและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมถึงรับทราบแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความคืบหน้าในการดาเนิ นการด้านการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุ น
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแนวทางในการพัฒนาการดาเนิ นนโยบายที่เอื้อต่อการไปสู่ เป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้ การประชุม APEC SFOM จะดาเนินต่อไปในวันที่ 23 มิถุนายน 2565
__________________________________________________________________________

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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