ฉบับที่ 91/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ผลการประชุ มเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านการคลังเอเปค
(APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่ น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่ น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่ น
______________________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
คลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผอู ้ านวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลังเป็ นประธานการประชุม และมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม ประกอบด้วย สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและองค์การ
ระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยในช่วงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน
2565 ที่ประชุ มได้หารื อในประเด็นการเข้าถึ งแหล่ งเงิ นทุ นเพื่ อการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน (Sustainable Finance) ซึ่ งได้มีการ
สรุ ปผลและแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารื อในประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อมุ่งสู่ การ
เป็ นเศรษฐกิ จดิ จิ ท ัล (Digitalization for Digital Economy) ในช่ วงเย็นของวันที่ 22 มิ ถุ นายน 2565 และประเด็ นการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเซบูสู่การปฏิบตั ิฉบับใหม่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่ งการหารื อในสองประเด็นหลังมี
สาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผลการหารื อในประเด็ นการใช้เทคโนโลยีดิจิท ลั เพื่ อมุ่ งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จดิ จิท ลั ที่ ประชุ มได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดาเนิ นนโยบายการคลังโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งในส่ วนของการใช้
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิ จและการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็ บรายได้ ที่ ควรเป็ นเครื่ องมื อที่ เป็ นมิ ตรต่ อผู ้ใช้
(User-Friendly) และเอื้ อต่ อการน าข้อมู ลมาใช้ประโยชน์ ในการออกแบบนโยบายต่ อไปได้ นอกจากนี้ การพัฒนา
การเชื่ อมโยงการช าระเงิ นข้ามพรมแดนควรคานึ งถึ งประเด็ นต่าง ๆ เช่ น การคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล ความมัน่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ กฎหมายและกฎระเบียบภายใน การกาหนดและการชาระราคาที่เหมาะสม การระงับข้อพิพาท เป็ น
ต้น และการสนับสนุ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยที่
ประชุ มเห็ นควรให้พิจารณาถึงการสร้ างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs พร้อมกับการปกป้ องนัก
ลงทุนในตลาดดังกล่าวด้วย ในการนี้ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังไทย และ OECD ได้นาเสนอความคืบหน้าการจัดทาเอกสาร
เชิ ง นโยบายที่ ไ ด้ จ ั ด ท าร่ วมกั น เรื่ อง Digitalization of Fiscal Measures and Policy Innovations during the COVID-19
Pandemic ซึ่ งได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในแต่ละเขตเศรษฐกิ จ
ในช่ วงการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิด-19 ที่ ดาเนิ นการผ่านช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และในส่ วนของไทย ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลังได้นาเสนอมาตรการช่ วยเหลื อประชาชนช่ วงโควิด-19 เช่ น โครงการเพิ่ มก าลังซื้ อให้แก่ ผูม้ ี บ ตั ร

-2สวัสดิการแห่ งรัฐ โครงการคนละครึ่ ง โครงการเราชนะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน การลงทะเบียนรอบใหม่ของผูถ้ ื อบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และซื้ อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋ าตัง เป็ นต้น
ในการนี้ นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง ในฐานะผูแ้ ทนประเทศไทย ได้นาเสนอการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในด้านภาษีของไทย โดยภาครัฐได้พฒั นา
นวัตกรรมด้านการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการยื่นภาษีให้มีความสะดวก รวดเร็ ว และเข้าถึงได้ง่าย โดยที่ผู ้
ยื่ นภาษี ส ามารถจัดท าได้จากระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ ไทยเป็ นเขตเศรษฐกิ จแรกของโลกที่ มี ก ารคื น
ภาษี มู ลค่ าเพิ่ มให้นักท่ องเที่ ยวผ่านแอปพลิ เคชัน (VAT Refund for Tourists App) โดยการนาเทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain) มาปรับใช้
ในโอกาสนี้ ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร
ทางเลื อ กเชิ ง นโยบายในการเชื่ อ มโยงระบบการช าระเงิ น ข้า มพรมแดน (APEC Policy Options for Developing
Cross-border Payments and Remittances) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับเขตเศรษฐกิจในเอเปคที่ตอ้ งการเชื่ อมโยงการโอนเงิน
และการชาระเงินระหว่างกันโดยสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับปรุ งร่ างเอกสารตาม
ข้อแนะนาของเขตเศรษฐกิ จต่าง ๆ และอยูร่ ะหว่างเวียนขอความเห็นจากสมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปค ก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปครับรองในเดือนตุลาคม 2565 ต่อไป
2. การด าเนิ นการตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารเซบู สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ฉ บับ ใหม่ ที่ ประชุ มได้หารื อและรั บ ทราบ
ความคืบหน้าของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเซบูสู่การปฏิบตั ิฉบับใหม่ (New Strategy for Implementation of the
Cebu Action Plan: New CAP) ที่ ได้รับรองในการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้ งที่ 28 ในการนี้
ผูแ้ ทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนิ นการตามแผน New CAP ของเขตเศรษฐกิ จ
ตน เช่น ผูแ้ ทนสหรัฐอเมริ กาได้รายงานความคืบหน้าของโครงการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่ งเขตเศรษฐกิ จ
จะดาเนิ นการร่ วมกันต่อไป และผูแ้ ทนญี่ปุ่นได้รายงานความคืบหน้าด้านการบริ หารความเสี่ ยงและการประกันภัยเพื่อ
รองรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ เป็ นต้น ซึ่ งสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคสามารถนาไปเป็ นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ การประชุม APEC SFOM ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น สะท้อนความมุ่งมัน่
ของสมาชิ กเขตเศรษฐกิ จเอเปคในการพัฒนาด้านเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนและการใช้เทคโนโลยี
ดิ จิทลั เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จดิ จิทลั และถือเป็ นโอกาสอันดี ในการพบปะหารื อและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมของแต่ละสมาชิ กเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่ งกระทรวงการคลังได้นาเสนอการ
ดาเนิ นงานที่ มุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงศักยภาพของไทยใน
การพัฒนาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการมุ่งไปสู่ การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั
อนึ่ ง ข้อ สรุ ป และผลลัพ ธ์ ข องการประชุ ม APEC SFOM จะน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง เอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้ งที่ 29 ในช่ วงเดื อนตุ ล าคม 2565
ที่จะจัดขึ้นในกรุ งเทพมหานครต่อไป
__________________________________________________________________________
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