รายงานการประชุม สภาที่ปรึก ษาทางธุร กิ จ อาเซีย น ครัง้ ที่ 65
การประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 65 ( 65th ASEAN Business Advisory Council
Meeting – ASEAN-BAC Meeting ) จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Tan Sri Dato’ Dr. Mohd Munir Abdul Majid (ประธาน
ASEAN-BAC
มาเลเซี ย ) ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานการประชุ ม และมี ป ระธานร่ ว ม
(Co-chair) จํานวน 2 คน คือ Mr. U Win Aung (ประธาน ASEAN-BAC เมียนมาร์) และ Mr.Oudet
Souvannavong (ประธาน ASEAN-BAC ลาว) ซึ่งผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่
คุ ณอริน ทร์ จิรา (ประธาน ASEAN-BAC
ประเทศไทย) และคุณ ไพรัช บูรพชัย ศรี (กรรมการ
ASEAN-BAC ประเทศไทย) โดยการประชุมมีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้
1. เรือ่ งเพือ่ ทราบ
1.1 ทีป่ ระชุมรับทราบปฏิทนิ กิจกรรมของ ASEAN-BAC ประจําปี 2016
1.2 ที่ป ระชุ ม รับ ทราบแผนงานและความก้า วหน้ า การดํา เนิ น งานของคณะทํา งานชุ ดต่ า งๆ
ภายใต้ ASEAN-BAC ได้แก่
1) คณะทํางานด้านผูป้ ระกอบการสตรี (ASEAN-BAC Women Entrepreneurs Working
Group) มีประเด็นสําคัญ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้ ระกอบการสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ การเร่งรัดให้มกี ารประสานงานเชิงนโยบายระหว่างเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
โดยให้ผู้ป ระกอบการสตรีมีบ ทบาทเพิ่มขึ้น การให้ค วามสํา คัญ กับ ผู้ป ระกอบการสตรีไ ทยโดยการ
เผยแพร่ผลสัมฤทธิ ์และความเชีย่ วชาญของสตรีผ่านทางสื่อต่างๆ และหน่ วยงานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง และ
การกําหนดให้มแี ผนงานทีช่ ดั เจนในการแก้ไขปั ญหาของผูป้ ระกอบการสตรี
2) คณะทํางานด้านผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ (ASEAN-BAC Young Entrepreneurs Working
Group) มีประเด็นสําคัญ คือ การจัดตัง้ สมาคมผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ของอาเซียน (ASEAN Young
Entrepreneurs Council - AYEC) การจัดประชุมสามัญประจําปี ของ AYEC เพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนงานปี 2016 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงสิง่ อํานวยความสะดวกด้านการเงินซึง่ เป็ นปั ญหาสําคัญใน
การจัดตัง้ และขยายธุ รกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เ น็ ต ที่มคี วามเร็วสูงเพื่อใช้
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม e-commerce และการจัดตัง้
ธนาคารในอาเซียนเพือ่ ส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
3) คณะทํางานด้าน SME (ASEAN-BAC MSME Entrepreneurs Working Group) มีประเด็น
สําคัญ คือ การรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนา MSME และการแก้ไขปั ญหาด้าน NTM / NTB การ
ริเริม่ ดําเนินการโครงการ Online ASEAN SME Academy การเห็นชอบให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารด้าน SME
โดยมุ่งเน้นบทบาทของ SME ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค การส่งเสริมให้ MNCs
มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับ SME เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์จากโครงข่ายการผลิต (Production networks)
และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global supply chain) การกําหนดให้สภาพแวดล้อมทางนโยบายช่วย

อํานวยความสะดวกด้านการเติบโตของ SME และการส่งเสริมให้ SME ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
2. เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
2.1 ทีป่ ระชุมเห็นชอบการจัดงาน ASEAN Business Awards 2015 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 โดยมีบริษทั ทีร่ บั รางวัลจํานวน 21 บริษทั แบ่งเป็ น บริษทั ภายในอาเซียน 18 บริษทั และบริษทั
ภายนอกอาเซียน 3 บริษทั ทัง้ นี้ รางวัลทีม่ อบให้บริษทั ต่างๆ แบ่งออกได้ดงั นี้
1) รางวัล AEC Priority Integration Sector Excellence Awards (12 บริษทั )
2) รางวัล SME Excellence Awards (4 บริษทั )
3) รางวัล Young Entrepreneur of the Year Award (1 บริษทั )
4) รางวัล Woman of the Year Award (1 บริษทั )
5) รางวัล Friends of the Year Award (3 บริษทั )
2.2 ทีป่ ระชุมเห็นชอบการจัดงาน ASEAN Business & Investment Summit 2015 ภายใต้
หัวข้อหลัก “Business for the people” เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็ นเวทีทเ่ี ปิ ดโอกาสให้
ภาคเอกชนได้มสี ว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และข้อคิดเห็นกับผูน้ ําอาเซียน ผูน้ ําภาคเอกชน
ผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ว่ นสําคัญในการกําหนดนโยบาย สําหรับหัวข้อย่อยทีใ่ ห้ความสําคัญในการจัดงาน
ครัง้ นี้ ได้แก่ การให้บริการทางการเงินและการรวมตัวทางการเงิน MSME และอาเซียนภายหลังปี 2015
2.3 ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นที่จะนํ าเสนอต่อผูน้ ํ าอาเซียนโดยเป็ นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
อาเซียนภายหลังปี 2015 ซึง่ มีประเด็นสําคัญทีน่ ําเสนอ ดังนี้
1) ความสําเร็จของการดําเนินงานของ ASEAN-BAC ในปี 2015 ได้แก่
(1) การจัดตัง้ ASEAN Micro and SME Growth Accelerator Exchange (GAX) เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ SME ในการเติบโต แข่งขันได้ และครองความสามารถทางธุรกิจ โดยจะเป็ น
การอํานวยความสะดวกทางด้าน e-finance, e-payments และ e-logistics เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
e-commerce ในภูมภิ าค
(2) การจัดตัง้ ASEAN Young Entrepreneurs Council (AYEC) เพื่อเป็ นการส่งเสริม
ให้ผปู้ ระกอบการรุน่ ใหม่สามารถมีบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็ นการสร้างเครือข่ายและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี (best practices) ในระหว่างประกอบการรุน่ ใหม่ดว้ ยกันเอง
2) ประเด็นคงค้างทีข่ อผลักดัน ได้แก่
(1) การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการสตรีมี บ ทบาทในเสาหลัก ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
นอกเหนือจากเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
(2) การกําหนดให้มี ASEAN Lane ณ จุดผ่านเข้า-ออกแต่ละประเทศสมาชิก
(3) การกําหนดให้มี ASEAN Business Travel Card เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางของประเทศสมาชิก

(4) การกําหนดให้มี ASEAN food stalls and cafes ในเมืองใหญ่ และจุดผ่านเข้า-ออก
แต่ละประเทศสมาชิก เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์อาเซียนให้แก่ประชาชนและ
ชาวต่างชาติ
(5) การจัดให้มี ASEAN Internship Programme เพื่อส่งเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน
(6) การลดอุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTB/NTM) ใน 4 สาขา ได้แก่ healthcare,
agri-food, retail (esp. e-commerce) และ logistics
3) ความเห็นเกีย่ วกับประชาคมเศษฐกิจอาเซียนภายหลังปี 2015 ในระดับต่างๆ ได้แก่
(1) การปรับปรุงกลไกการหารือของอาเซียน โดยให้ ASEAN-BAC มีบทบาทเข้าร่วม
หารือในระดับต่างๆ
(2) การลดอุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTB/NTM)
(3) การให้บริการด้านการเงินและตลาดทุนเพือ่ สนับสนุ น SME
(4) การใช้ประโยชน์จาก e-commerce ในการประกอบธุรกิจในลักษณะต่างๆ อาทิ
cross-border e-payment, logistics and custom procedures และ internet
(5) การดําเนินการสนับสนุ นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
(6) การนํ ารวมประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบ
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
(7) การสร้างเสริมและคุม้ ครองสิทธิของแรงงานทีมกี ารเคลื่อนย้ายในภูมภิ าค
(8) การสร้างเสริมนโยบายการแข่งขันเป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าค และการกําหนดแนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
(9) การให้ความสําคัญกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในวิสยั ทัศน์ทางด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2015-2025)
4) ทีป่ ระชุมเห็นชอบสถานะทางการเงินของ ASEAN-BAC ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
15 พฤศจิกายน 2558
3. เรือ่ งอื่นๆ
1) ทีป่ ระชุมรับทราบแนวคิดในการจัดประชุม Conference Post-2015 Agenda of AEC
and Lao PDR ในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00-13.30 น. ณ โรงแรม Lao Plaza สปป.ลาว
2) ทีป่ ระชุมรับทราบหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการดําเนินโครงการ ASEAN Foundation
Internship Program โดยเป็ นความร่วมมือระหว่าง ASEAN Foundation กับ ASEAN-BAC โดย
โครงการดังกล่าวจะสนับสนุ นให้นักศึกษาภายใต้โครงการสามารถเข้ารับการฝึ กงานในบริษัทที่เป็ น
สมาชิกของ ASEAN-BAC จํานวนอย่างน้อย 5 บริษทั
3) ทีป่ ระชุมรับทราบการลาออกของ Executive Director of ASEAN-BAC Secretariat
สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมฯ

