
 
ฉบบัท่ี 90/2565                                    วนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 
 

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลงัเอเปค  
(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) 

วนัที ่22 มถุินายน 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวดัขอนแก่น 
_________________________________________________ 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง         
แถลงวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลงัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการคลงั
เอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จงัหวดัขอนแก่น โดยมีผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั เป็นประธานการประชุม และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การระหว่าง
ประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group: 
WBG) ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และหน่วยงานสนบัสนุนนโยบายของเอเปค (APEC Policy 
Support Unit: APEC PSU) เพื่อร่วมหารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจ และประเด็นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน (Sustainable Finance) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digitalization for Digital 
Economy) ภายใตแ้นวคิด “ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั มุ่งสู่การเงินการคลงัย ัง่ยืน” โดยในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 เป็นการ
ประชุมเพื่อหารือประเด็นดา้นเศรษฐกิจและการเขา้ถึงแหล่งทุนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมีสาระส าคญัของผลการประชุม
สรุปได ้ดงัน้ี 

1. ผลการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจ ท่ีประชุมได้หารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็น 
ดา้นเศรษฐกิจ โดยผูแ้ทนจาก IMF ไดร้ายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2565 ว่าจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.6 ต่อปี ซ่ึง
ชะลอลงจากปีก่อนหน้าท่ีขยายตัวร้อยละ 6.1 ต่อปี ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค 
ในปี 2565 คาดวา่จะขยายตวัท่ีร้อยละ 3.3 ต่อปี ท่ีชะลอลงจากปีก่อนหนา้ท่ีขยายตวัร้อยละ 5.9 ต่อปี จากปัจจยัเส่ียงดา้นเงิน
เฟ้อท่ีสูงข้ึน แนวโน้มนโยบายการเงินแบบเขม้งวด ความขดัแยง้ทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก อนัเป็น
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ในช่วงท่ีผ่านมา ทั้งน้ี ผลการคาดการณ์ดังกล่าว
สอดคล้องกบัการวิเคราะห์ของ WBG ADB และ APEC PSU นอกจากน้ี ADB ได้ให้ขอ้เสนอแนะว่าความร่วมมือของ
ภูมิภาคเอเปคในดา้นเศรษฐกิจจะช่วยส่งผลให้เศรษฐกิจของเอเปคสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ในการน้ี นายวโรทยั โกศลพิศิษฐ์กุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการ
คลงั ในฐานะผูแ้ทนไทยไดน้ าเสนอสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทย โดยคาดวา่ในปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัท่ี
ร้อยละ 3.0 - 3.5 ต่อปี โดยขยายตวัเร่งข้ึนจากปีก่อนหน้าท่ีขยายตวัร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการบริโภค
ภายในประเทศท่ีขยายตวั การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียวจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศไทย และ
นโยบายการคลังท่ีสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ งในด้านการบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพต่อ
กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมการลงทุนในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค 
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2. ผลการหารือในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ท่ีประชุมได้รับทราบ 
ความคืบหน้าของผลการสัมมนาเร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความย ัง่ยืนในตลาดทุน ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  
21 มิถุนายน 2565 ณ จงัหวดัขอนแก่น โดยผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
ได้รายงานสรุปประเด็นท่ีส าคัญด้านการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในมุมมองของผูก้  าหนดนโยบาย  
และการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างความย ัง่ยนืในตลาดทุน 

นอกจากน้ี ADB และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) ได้น าเสนอประสบการณ์ด้านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัเป้า
หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero 
Emission) ทั้งน้ี องคก์รระหวา่งประเทศดงักล่าวไดมี้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน อาทิ การจดัท ามาตรฐานใน
การรายงานความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risks) และการพฒันามาตรฐานและเกณฑก์ารจดั
หมวดหมู่ดา้นการเงินเพื่อความย ัง่ยืน (Sustainable Finance Taxonomy) ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินนโยบายของแต่ละ
สมาชิกเขตเศรษฐกิจ 

 ในการน้ี นายวโรทยัฯ ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ไดก้ล่าวถึง
การด าเนินงานของกระทรวงการคลงัท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึง
กระทรวงการคลงัไดจ้ดัท ากรอบการพฒันาดา้นการเงินเพื่อความย ัง่ยนื และไดมี้การออกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยนื เพื่อเป็น
ช่องทางหน่ึงในการระดมทุนโครงการเพื่อเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ด้วย ทั้ งน้ี 
กระทรวงการคลงัไดด้ าเนินการออกพนัธบตัรดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งบริหารจดัการให้ตลาดพนัธบตัรมีสภาพ
คล่องท่ีเหมาะสม โดยปัจจุบนัมีวงเงินคงคา้งของพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยนืรวม 2.12 แสนลา้นบาท 

 

ทั้งน้ี ในช่วงเยน็ของวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 ท่ีประชุมจะมีการหารือในประเด็นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั อาทิ การน านวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการด าเนินนโยบายการคลงั ทั้งในส่วน
การใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ้การพฒันาการเช่ือมโยงการช าระเงินใน
กลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค และการสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนผา่นช่อง
ทางการระดมทุนดิจิทลั 

 

การประชุม APEC SFOM ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคได้หารือและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น รวมถึงรับทราบแนวโนม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความคืบหนา้ในการด าเนินการดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแนวทางในการพฒันาการด าเนินนโยบายท่ีเอ้ือต่อการไปสู่เป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี การประชุม APEC SFOM จะด าเนินต่อไปในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 

 

__________________________________________________________________________ 
 

ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3615 


