
 
ฉบบัท่ี 87/2565                                 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 

 

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

ระหว่างวนัที ่22 – 23 มถุินายน 2565 ณ จงัหวดัขอนแก่น 
__________________________________________________ 

 

นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง   
แถลงวา่ ในระหวา่งวนัท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2565 จะมีการประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการคลงัเอเปค (APEC Senior 
Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จงัหวดัขอนแก่น ในรูปแบบการประชุมในสถานท่ี โดยมีผูอ้  านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัเป็นประธาน ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ จะเขา้ร่วมหารือในประเด็นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นส าคญั 
(Priorities) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยผลักดันให้มีการหารือในช่วงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ได้แก่ 
ประเด็นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Finance) และประเด็นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั (Digitalization for Digital Economy) โดยจะมีการหารือ ดงัน้ี 

1.  การประชุมในวนัที ่22 มิถุนายน 2565 จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 
1.1 การหารือเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   

และความท้าทายต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการแสดงความเห็นต่อการด าเนินนโยบายดา้นการเงิน
และการคลงั เพื่อให้เขตเศรษฐกิจเอเปคน าไปประกอบการวิเคราะห์จดัเตรียมนโยบายท่ีจะตอบสนองต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและรองรับต่อความทา้ทายของเศรษฐกิจในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

1.2 การหารือในประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ งการระดมทุน 
ของภาครัฐ ภาคเอกชนในตลาดทุน และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันา 
ท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(Net-zero Emission) โดยพิจารณาโครงสร้างตลาดทุนท่ีเอ้ือต่อการเขา้ถึงเป้าหมาย
ดงักล่าว เช่น การจดัหมวดหมู่และการก าหนดผลิตภณัฑ์และบริการดา้นการเงินสีเขียว และความเป็นไปไดข้องการ
จดัท าตลาดซ้ือขายคาร์บอน เป็นตน้ 

1.3 การหารือในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ  
การน านวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการด าเนินนโยบายการคลงั ทั้งในส่วนการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 
และการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ การพฒันาการเช่ือมโยงการช าระเงินในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปค  
และการสนบัสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ให้เขา้ถึงแหล่งเงินทุนผา่นช่องทางการระดมทุนดิจิทลั 
ในการน้ี ไทยจะรายงานความคืบหนา้ในการจดัท าเอกสารและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการใชเ้ทคโนโลยี
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ดิจิทลัเพื่อการด าเนินนโยบายการคลงัและการเช่ือมโยงระบบการช าระเงินในภูมิภาคเอเปค เพื่อขอรับความเห็นจาก
ผูแ้ทนเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยเฉพาะในส่วนท่ีสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถด าเนินการร่วมกนัไดโ้ดยเร็ว  

2. การประชุมในวันที่  23 มิ ถุนายน 2565  จะเป็นการหารือเ ก่ียวกับความคืบหน้าของ 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Implementation of Cebu Action Plan: CAP) ซ่ึง เป็นแนวทางหลัก 
ในการสนบัสนุนการรวมกลุ่มดา้นการเงินและการคลงัของเอเปค พร้อมทั้งรับทราบถึงยุทธศาสตร์การน าแผนปฏิบติั
การเซบ ูสู ่ก ารปฏ ิบ ตั ิฉบ บั ใหม ่ (New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan: New CAP)   
ตามแผนปฏิบติัการปุตราจายา ค.ศ. 2040 โดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบั 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี จะมีการรายงานความคืบหน้า 
การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินและการประกนัภยัเพื่อรองรับความเส่ียงจากภยัพิบติั และการเขา้ถึง
บริการดา้นการเงินดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั 

การประชุม APEC SFOM ถือเป็นโอกาสในการหารือและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในดา้นการด าเนิน
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพฒันาด้านการเงิน ซ่ึงไทยจะน าผลลพัธ์จากการหารือไปพฒันาจดัท าเอกสาร 
และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม โดยส าหรับประเทศไทยนั้น คาดวา่ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจะน าไปสู่ 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการขยายตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักล่าว 
รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทลัเพื่อส่งผา่นมาตรการของรัฐ การเช่ือมโยงระบบการช าระเงิน 
และโอนเงินขา้มพรมแดนเพื่อลดตน้ทุนธุรกรรมทางการเงินในการคา้ การลงทุน การท่องเท่ียว และการเคล่ือนยา้ย
แรงงาน และการพฒันาตลาดทุนเพื่อประโยชน์ของ SMEs  

ทั้งน้ี ในวนัที่ 21 มิถุนายน 2565 ก่อนการประชุม APEC SFOM กระทรวงการคลงัจะจดัสัมมนา 
เร่ือง การพฒันาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างความย ัง่ยืนในตลาดทุนและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนผา่นการใช้
เคร่ืองมือดิจิทลัต่าง ๆ และส าหรับผลลพัธ์ของการประชุม APEC SFOM จะน าเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัเอเปค คร้ังท่ี 29 ต่อไปในช่วงเดือนตุลาคม 2565 

อน่ึง การประชุมเจ้าหน้า ท่ีอาวุโสด้านการคลังเอเปคในคร้ังน้ีจะจัดข้ึนท่ีจังหวัดขอนแก่น  
ซ่ึงกระทรวงการคลงัได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในจงัหวดัขอนแก่นส าหรับการเตรียมความพร้อมและการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ซ่ึงการประชุมในรูปแบบพบปะ
กนัในคร้ังน้ีถือเป็นโอกาสหน่ึงในการกระตุน้และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมทั้งเป็นการแสดงศกัยภาพ 
ของเศรษฐกิจชุมชน ทั้งในดา้นการท่องเท่ียวและเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโมเดลเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ท่ีต้องการน าจุดเด่น 
ของไทยในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและอตัลกัษณ์ไทยมาผสมผสานและเผยแพร่ใหเ้ป็นสากล 

 
__________________________________________________________________________ 

 
ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3615 



การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค

(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM)

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

ในรูปแบบการประชุมแบบพบปะ



การประชมุ

ภายใต้กรอบการประชมุรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลังเอเปค

การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค 

16 – 17 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

APEC 
FCBDM

APEC 
SFOM

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค

22 – 23 มิถุนายน 2565  ณ จังหวัดขอนแก่น 

APEC 
FMM

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

19 – 21 ตุลาคม 2565  ณ กรุงเทพมหานคร 

KHONKAN
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ข้อมูลทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

เพื่อประกอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจและจัดเตรียมนโยบายที่เหมาะสม

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Finance)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy)

1.1

1.2

1.3

รายงานความคืบหน้าในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการด าเนินนโยบายการคลังและการเชื่อมโยงระบบการช าระเงินเอเปค

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การระดมทุนของภาครัฐ ภาคเอกชนในตลาดทุน และความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนา New CAP ที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถน าไปปรับใช้

ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

การหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการเซบู (Implementation of Cebu Action Plan: CAP) 

ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการสนับสนุนการรวมกลุ่มด้านการเงินและการคลังเอเปค 

พร้อมทั้งรับทราบถึงยุทธศาสตร์การน าแผนปฏิบัติการเซบูสู่การปฏิบัติฉบับใหม่ 

(New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan: New CAP)

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ประเดน็ส าคญั

รายงานความคืบหน้าการบริหารการเงินและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ และการเข้าถึงบริการด้านการเงินด้วยเครื่องมือดิจิทัล



ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ไดร้ับ

การหารือและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นในด้านการด าเนินนโยบายดา้นเศรษฐกิจ

และการพัฒนาดา้นการเงิน ซึ่งไทยจะน าผลลัพธ์จากการหารือไปพัฒนาจัดท าเอกสาร

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม

การน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ

การประชุมในรูปแบบพบปะกันถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการกระตุ้นและฟืน้ฟเูศรษฐกิจ 

พร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชน 

ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย


