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กระทรวงการคลงัเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 
(APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) 
ระหว่างวันที่ 19–20 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________ 
 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
แถลงว่า ในระหว่างวนัท่ี 19–20 ตุลาคม 2565 จะมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  (APEC 
Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ กรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 250 ท่าน จาก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
การประชุม ดงัน้ี 

1. การประชุม  APEC FMM อย่างไม่ เป็นทางการ  (Retreat) ในวนั ที ่ 19  ต ุล าคม  2565 
โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจะไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและหารือเก่ียวกบั
ภาพรวมของเศรษฐกิจหลงัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคต่อการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายส าคญัท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั การ
ลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2. การประชุม APEC FMM ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 มีประเด็นหารือส าคญั ไดแ้ก่ 
2.1 การหารือเกี่ ยวกับสถานการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจการเงิน ความท้าทาย 

ต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการด าเนินนโยบายของเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยผูแ้ทนจากองค์การ
ระหวา่งประเทศจะเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 
Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: 
ADB) และหน่วยงานสนบัสนุนดา้นโยบายเอเปค (APEC Policy Support Unit) 

2.2 การหารือในประเด็นส าคัญที่ไทยผลักดันในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ื อการพัฒนาที่ ยั่ ง ยืนและการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัล เพ่ือ มุ่งสู่การเป็น เศรษฐกิจดิ จิทัล 
โดยท่ีประชุมจะไดพ้ิจารณารับรองเอกสารขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นขา้งตน้ เช่น การเงินเพื่อการพฒันา 
ท่ีย ัง่ยืน การสนับสนุนแหล่งเงินทุนทางการคลงั การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในงานด้านการคลงัการเช่ือมโยงระบบ 
การโอนและการช าระเงิน เป็นต้น ในการน้ี ไทยจะน าเสนอรายงานผลลัพธ์จากการสัมมนาเร่ืองการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความย ัง่ยนืในตลาดทุน และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนผา่นการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลั ท่ีไดห้ารือไป
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 ณ จงัหวดัขอนแก่น ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 
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2.3  การหารือประเด็นสืบเน่ืองภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 
ไดแ้ก่ ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการเซบู (Implementation of Cebu Action Plan: CAP)ซ่ึงเป็น
แนวทางหลกัในการสนบัสนุนการรวมกลุ่มดา้นการเงินและการคลงัของเอเปค พร้อมทั้งรับรองยุทธศาสตร์การน า
แผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบติัฉบับใหม่ (New Strategy for Implementation of the CAP: New CAP) รวมทั้งจะมีการ
พิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมระดบัรัฐมนตรี (Joint Ministerial Statement) คร้ังท่ี 29 ดว้ย 

นอกจากน้ี ในช่วงกลางวนัของวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 จะมีการประชุม APEC Business Advisory 
Council’s Executive Dialogues with APEC Finance Ministers ซ่ึ ง เป็นการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคหรือผูแ้ทน และผูแ้ทนจากภาคเอกชนเอเปค โดยจะมีการหารือใน
ประเด็นการเขา้ถึงการเงินดิจิทลัอยา่งครอบคลุมยิ่งข้ึน รวมถึงขอ้เสนอแนะในดา้นการเพิ่มความร่วมมือกบัภาคเอกชน
ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายใตก้รอบการประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเอเปค 

ทั้งน้ี ในส่วนของกระทรวงการคลงัคาดว่าจะสามารถน าขอ้หารือต่าง ๆ ที่ไดรั้บจากการประชุม 
APEC FMM มาจดัท าเป็นแนวทางที่ส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์และสภาพแวดลอ้มดา้นการเงินที่เอ้ือต่อ 
การพฒันาที่ย ัง่ยืน รวมถึงการด าเนินการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินและการคลงัไดต้่อไป 
ในอนาคต เช่น การออกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยืนที่แพร่หลายมากข้ึน การน าเคร่ืองมือดิจิทลัมาใช้ในการส่งผ่าน
มาตรการของรัฐอยา่งครอบคลุมยิ่งข้ึน การเพิ่มการเช่ือมโยงระบบการช าระเงินขา้มพรมแดนระหวา่งเขตเศรษฐกิจ 
คู่คา้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
กระทรวงการคลงัไดเ้ตรียมงานการจดัประชุมคร้ังน้ีในด้านต่าง ๆ เช่น สถานท่ีจดัประชุม การเล้ียงรับรอง การอ านวย
ความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดเตรียมกิจกรรม 
นอกสถานท่ีส าหรับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและผูเ้ขา้ร่วมการประชุม เป็นตน้ โดยทั้งหมดไดด้ าเนินการเป็น 
ท่ีเรียบร้อยและพร้อมรับรองการจดัการประชุมในวนัท่ี19 – 20 ตุลาคมน้ีซ่ึงการจดัประชุมดงักล่าวเป็นโอกาสหน่ึง 
ในการกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการน าเสนอศกัยภาพของไทยในการด าเนิน
นโยบายการเงิน การคลงั และการจดัประชุมระหวา่งประเทศ 

ส าหรับการประชุม APEC FMM คร้ังต่อไป สหรัฐอเมริกาจะท าหนา้ท่ีเป็นเจา้ภาพ โดยคาดวา่จะจดัข้ึน
ในเดือนตุลาคม 2566 

 
__________________________________________________________________________  

 
 
กองนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3615  

 


