ร
รายงานการป
ประชุม สภา ที่ป รึก ษาทาางธุร กิ จ อาเซีซีย น ครัง้ ที่ 666
I.

ภาพพรวมทัวไป
่
1)
สปป.ลาว ในฐานะปประธานการรประชุมสภาททีป่ รึกษา
ย ปี 2559 ได้
ไ เป็ นประธาานในการประะชุมฯ ใน
ทางธุรกิจอาเซียน
ม นธ์ 25559 ณ กรุงเวีวียงจันทร์ สาาธารณรัฐ
วันนที่ 3 - 5 กุมภาพั
ปรระชาธิปไตยปประชาชนลาาว (สปป.ลา ว) เพื่อติดตามความ
คืบบหน้าผลดําเนินินงาน ดังนี้

ปฏิทนิ กิจกรรมของง ASEAN-BAAC ประจําปี
า 2559
และ สถานะการรเงินของ ASSEAN-BAC

ASEAN-BAAC
คณะทํางานภายใต้
า
 การปรระชุ ม คณะททํ า งานด้ า น ผู้ ป ระกอบกการสตรี
(ASSEAN-BAC Women Entrepreneurs Working Group)
 การปรระชุ ม คณะทํางานด้า นผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่
(ASSEAN-BAC Young Entrrepreneurs W
Working Grooup)
 การประชุมคณะทํางาานด้าน SMEE (ASEAN-BBAC MSME Entrepreneuurs Workingg Group)
 สภาธุรกิจคูเ่ จรจาของ ASSEAN-BAC
 การประชุม ASEAN BAC Exclussive Dialoguue กับสภาธุรกิ
ร จสหภาพยุยุโรป - อาเซียน
 การประชุม ASEAN BAC Exclussive Dialoguue กับสภาธุรกิ
ร จสหรัฐฯ - อาเซียน
 2nd Workshoop on Post-2015
 แผนงานประะชาคมเศรษฐฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025)
 ASEAN-BAC Report to Leaders 20015
ง วนปี 20166 (Lao Deliveerables 2016)
 ประเด็นและมาตรการเร่งด่
2) ประะธานการปรระชุม ประกออบด้วย
1. Mr.Oudet Souvannavon
S
ng
(ประธาน ASSEAN-BAC สปป.ลาว)
2. Tan Sri Datto’ Dr. Mohdd Munir Abddul Majid
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ประะธานการประะชุม (Chair)
ประะธานร่วม (Coo-chair)

(ประธาน ASEAN-BAC มาเลเซีย)
3. Mr.Jay Yuvallos
ประธานร่วม (Co-chair)
(ประธาน ASEAN-BAC ฟิ ลปิ ปิ นส์)
ผูแ้ ทนประเทศไทยที่เข้าร่ว มประชุม ประกอบด้วย
1. คุณอรินทร์ จิรา
(ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย)
2. คุณไพรัช บูรพชัยศรี
(กรรมการ ASEAN-BAC ประเทศไทย)
II. เรื่อ งเพื่อ ทราบ
1) ที่ป ระชุม รับทราบปฏิ ทิน กิ จ กรรมของ ASEAN-BAC ประจําปี 2559 ดังนี้
การประชุม
ระยะเวลาที่ด าํ เนิ น การ
สถานที่
การประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 66 วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ กรุงเวียงจันทร์
สปป.ลาว
การประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 67 วันที่ 27 - 29 เมษายน ประเทศสิงคโปร์
การประชุมประจําปี ของสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน วันที่ 30 เมษายน
(ASEAN-BAC Annual General Meeting: AGM)
การประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน - รัสเซีย วันที่ 19-20 พฤษภาคม
การประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 68 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม
และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
การประชุมหารือร่วมกับผูน้ ําอาเซียน
วันที่ 6 - 8 กันยายน
การประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 69 วันที่ 5 - 6 ธันวาคม

ยะโฮร์บาห์รู
ประเทศมาเลเซีย
เมืองโซชิ
ประเทศรัสเซีย
กรุงเวียงจันทร์
สปป.ลาว
กรุงเวียงจันทร์
สปป.ลาว
กรุงมะนิลา
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

2) ที่ป ระชุม เห็น ชอบสถานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบประมาณปี 2559 ของสํานัก
เลขาธิการ ASEAN-BAC
3) ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบแผนงานและความก้ า วหน้ า การดํา เนิ นงานของคณะทํา งานชุด ต่ า งๆ
ภายใต้ ASEAN-BAC ได้แก่
3.1. คณะทํา งานด้า นผูป้ ระกอบการสตรี (ASEAN-BAC Women Entrepreneurs Working
Group) มีประเด็นสําคัญ คือ ทีป่ ระชุมรับทราบแผนงานการดําเนินงาน โดยมุง่ เน้นการส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมและมีบทบาทเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ระกอบการสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ ย งั ให้ค วามสํา คัญ กับ ผู้ป ระกอบการสตรีโ ดยการเผยแพร่ผ ลสัม ฤทธิแ์ ละความ
เชี่ยวชาญของสตรีผ่านทางสื่อต่ างๆ และหน่ วยงานต่ างๆที่เ กี่ยวข้อง และการกําหนดให้มี
แผนงานทีช่ ดั เจนในการแก้ไขปั ญหาของผูป้ ระกอบการสตรี เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การ
ส่งเสริมและเพิม่ โอกาสให้สตรีได้เข้าถึงอุตสาหกรรม STEM1 มากยิง่ ขึน้ เพื่อบูรณาการเข้า
ด้วยกันในการดําเนินชีวติ และการทํางาน
3.2. คณะทํา งานด้า นผูป้ ระกอบการรุ่น ใหม่ (ASEAN-BAC Young Entrepreneurs Working
Group) มีประเด็นสําคัญ คือ สมาคมผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ของอาเซียน (ASEAN Young
Entrepreneurs Council - AYEC) ได้มกี ารหารือถึงแผนงานปี 2016 โดยให้ความสําคัญกับ
โอกาสการเข้าถึงสิง่ อํานวยความสะดวกด้านการเงิน ซึง่ เป็ นปั ญหาสําคัญในการจัดตัง้ และขยาย
ธุรกิจ การจัดตัง้ ธนาคารในอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่
รวมถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม e-commerce และ การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตทีม่ คี วามเร็วสูงเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
3.3. คณะทํา งานด้า น SME (ASEAN-BAC MSME Entrepreneurs Working Group) มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้
- ทีป่ ระชุมได้มกี ารหารือคํานิยามของ SME เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา เนื่องจาก SME
ประสบปั ญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การใช้ประโยชน์และการเข้าถึงเทคโนโลยี รวมถึง
การบริหารจัดการ ทัง้ นี้ ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทยมีความเห็นว่าความหมายของ
SME กับ MSME ไม่มคี วามแตกต่างกัน จึงไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องนิยามความหมายของ
SME ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทีป่ ระชุมไม่สามารถสรุปมติการประชุมได้ ดังนัน้ คณะทํางานฯ
จึงขอทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ นําเสนอในการประชุมครัง้ ต่อไป
- ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบการจัดตัง้ และการให้บริการของ ASEAN Micro and SME Growth
Accelerator Exchange (GAX) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ SME ในการเติบโต แข่งขัน
ได้ และครองความสามารถทางธุ รกิจ โดยจะเป็ น การอํา นวยความสะดวกทางด้า น efinance, e-payments และ e-logistics เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน e-commerce ใน
ภูมภิ าค ทัง้ นี้ ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทยมีความเห็นว่า ได้มกี ารดําเนินงานใน
ประเทศมาเลเซียเท่านัน้ จึงขอให้คณะทํางานศึกษารายละเอียดด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
และความเป็ นไปได้ในการขยายให้ครอบคลุมทัง้ อาเซียน

1

STEM ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics)

4) ที่ป ระชุม รับทราบผลการหารือ กับ สภาธุร กิ จ ที่เป็ น คู่เจรจาของ ASEAN-BAC ดังนี้
4.1. การหารือ กับ สภาธุร กิ จ อาเซีย น-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Councils)
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ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าผลดําเนินการตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ โดยทัง้ สอง
ฝ่ ายจะทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นรูปธรรมและ
ยังยื
่ น รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ จากจุดแข็งและข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศ ซึ่งแผนงานที่
กําหนดขึน้ ได้แก่
1.) การสนับสนุ นข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพือ่ จัดทําหนังสือคูม่ อื การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของอาเซียน (ASEAN BAC’s Guidebook on access to finance)
2.) การทํางานร่วมกันทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาหนังสือคูม่ อื การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สําหรับ MSMEs และ
3.) ประเด็นด้านมาตรการกีดกันทางการค้าทีใ่ ช่ภาษีศุลกากร
4.2. การหารือ กับ สภาธุร กิ จ สหรัฐ ฯ - อาเซีย น (US-ASEAN Business Councils)
- ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าผลดําเนินการตามแผนงานทีไ่ ด้กําหนดไว้ โดยทัง้ สองฝ่ าย
จะทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นรูปธรรมและ
ยังยื
่ น รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศ ซึง่ แผนงานที่
กําหนดขึน้ ได้แก่
1.) การสนับสนุนข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การฝึกอบรมเพือ่ จัดทําหนังสือคูม่ อื การ
ทําธุรกิจของอาเซียน
2.) การใช้ประโยชน์จาก e-commerce และ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้าน
อินเทอร์เน็ตทีม่ คี วามเร็วสูง พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
3.) ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะด้านพลังงาน
- สหรัฐอเมริกาได้มหี นังสือเรียนเชิญประธาน ASEAN BAC แต่ละประเทศ เข้าร่วมงาน
สัมมนา “the 2016 Asia’s Biggest Secret – The ASEAN Economic Community
Conference” ภายใต้หวั ข้อ “Asia's Best Kept Secret: The ASEAN Economic
Community” ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา โดยมีนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็ นประธาน
ในการเปิ ดงานสัมมนาดังกล่าว
5) 2nd Workshop on Post-2015
หัวข้อหลักในการสัมมนา Post-2015 Agenda of the AEC: การลดช่องว่างการพัฒนา
(narrowing the development gap)
 ข้อริเริม่ เพื่อการรวมตัวของอาเซียน (the Initiative for ASEAN Integration - IAI) คือการ
ดําเนินงานทีน่ ําไปสูก่ ารลดช่องว่างการพัฒนา (narrowing the development gap - NDG) โดย
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การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เพื่อเพิม่
ความสามารถในการดําเนินการตามความตกลงต่างๆ ของภูมภิ าค
 การดําเนินการลดช่องว่างการพัฒนาภายหลังปี 2015 มุง่ เน้นเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
- รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
- เสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกใหม่ให้เข้มแข็งเพื่อดําเนินการตามพันธกรณีในการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
- ลดภาระทีเ่ กิดขึน้ อันเป็ นผลจากกฎระเบียบทางธุรกิจในการจัดตัง้ และดําเนินการของบริษทั
ต่างๆ
- เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและการจ้างงาน และขยายการเข้าถึงบริการ
ด้านการเงิน
- เพิม่ ผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่ โดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่
- มุง่ เน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)
- ระบุผใู้ ห้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาในการสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินแก่ MSMEs
โดยมุ่งเน้นสาขาทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ จะช่วยให้ MSMEs เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มลู ค่าใน
ระดับภูมภิ าคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
- ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทยเสนอข้อคิดเห็นว่า ภาครัฐควรรับฟั งปั ญหาและความ
คิดเห็น รวมถึงทํางานร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มากขึน้ เนื่องจากภาคเอกชน
และภาคประชาชนสามารถสะท้อนปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ อย่างแท้จริงได้ ซึ่งจะทําให้
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
III.

เรื่อ งเพื่อ พิ จ ารณา

1) แผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น 2025 (AEC Blueprint 2025)
 อาเซียนตระหนักถึงการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าคเป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่อง มีพลวัต
เนื่องจากเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ใน
บริบทดังกล่าว อาเซียนจึงได้รเิ ริม่ จัดทําการศึกษา 2 ฉบับสําหรับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ
2025 โดยการจัดทําวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว ได้นําข้อเสนอแนะของผลการศึกษา 2 ฉบับ ทีจ่ ดั ทําโดย
สถาบันวิจยั ทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for
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ASEAN and East Asia - ERIA) และ สถาบันการต่างประเทศ เอส ราชารัตนัม และ สถาบัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา (Rajaratnam School of International Studies - RSIS and
Institute of Southeast Asian Studies - ISEAS) รวมทัง้ ข้อมูลจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ มา
พิจารณาร่วมด้วย โดยมาตรการต่างๆ จะต้องนํ าไปสู่การสร้างอาเซียนที่มคี วามเชื่อมโยง มี
ความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม รวมตัวกันในระดับสูงขึน้ และแข่งขันได้
 วิสยั ทัศน์ภาพรวมทีร่ ะบุไว้ในแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ยังคงมีความ
เกี่ยวเนื่องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 โดยแผนงานฉบับนี้ จะเป็ นการต่อ
ยอดจากแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 โดยประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ
ทีม่ คี วามเชื่อมโยงและเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ได้แก่ (1) เศรษฐกิจทีม่ กี ารรวมตัวและเชื่อมโยงกัน
ในระดับสูง (2) ภูมภิ าคอาเซียนทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต (3)
ความเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขาทีเ่ พิม่ ขึน้ (4) ภูมภิ าคอาเซียนทีม่ คี วามสามารถในการ
ปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน ให้ความสําคัญกับประชาชน และมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และ
(5) อาเซียนทีเ่ ป็ นส่วนสําคัญของประชาคมโลก
 สิง่ สําคัญทีต่ อ้ งดําเนินการลําดับแรก คือ การดําเนินมาตรการทีย่ งั คงค้างอยูภ่ ายใต้แผนงานการ
จัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2016 สําหรับพันธกรณีของ
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ทีอ่ ยู่ระหว่างการดําเนินการตาม
แผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 จนถึงปี 2018 ได้ถูกนํ ามารวมไว้ภายใต้
แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ด้วย
 ในทศวรรษถัดไป อาเซียนจะเพิม่ การมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และรายย่อย (micro, small and medium enterprises - MSMEs) ไว้ในความ
พยายามเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ อาเซียนจะนํ าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้เป็ น
เครื่องมือในการนกระดับการส่งเสริมการค้า และการลงทุน รวมทัง้ จัดทําเวทีภาคธุรกิจผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสเี ขียว
การเสริ ม สร้างความเข้ม แข็งแก่บทบาทของภาคเอกชน
- บทบาทของภาคเอกชนในการรวมตัวของอาเซียนมีความสําคัญในฐานะการเป็ นผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียทีส่ าํ คัญของกระบวนการรวมตัวดังกล่าว ในสภาพแวดล้อมของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2015 อาเซียนตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนทีม่ าก
ยิง่ ขึน้ และการมีส่วนร่วมอย่างเป็ นระบบมากขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้ าหมาย
ต่ า งๆ ของอาเซีย น ข้อ มู ล จากภาคเอกชนและความเป็ นหุ้น ส่ ว นกับ ภาคเอกชน เป็ น
สิง่ จําเป็ นต่อการกําหนดยุทธศาสตร์และข้อริเริม่ ต่างๆ ของภูมภิ าค รวมถึงการบ่งชีอ้ ุปสรรค
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ต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคที่ลกึ ซึ้งมากขึน้ อาเซียนจึงต้องดําเนินการเพื่อให้
ภาคธุ รกิจและองค์กรระดับ ชุมชนเข้ามามีส่ว นร่วมอย่างมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการดําเนินงานของอาเซียนได้ง่ายขึน้ และ
รับฟั งความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายในเวลาทีเ่ หมาะสม
- ปั จจุบนั สภาทีป่ รึกษาอาเซียน (ASEAN-BAC) มีฐานะเป็ นองค์กรสูงสุดของภาคเอกชน ซึง่
ประกอบด้วย สภาธุรกิจอาเซียนกับคู่เจรจา 9 กลุ่ม และองค์กรธุรกิจ 66 กลุ่ม ที่
ประสานงานกับองค์กรรายสาขาของอาเซียน สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมีบทบาทนํ าใน
การประสานข้อมูลจากสภาธุรกิจและองค์กรต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กรราย
สาขาของอาเซียน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันของภาคเอกชน จะช่วยทําให้การมี
ส่ว นร่ว มในกิจ กรรมของอาเซีย นมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น รวมถึง สนับ สนุ น การบรรลุ
เป้ าหมายของอาเซียน โดยมาตรการเชิงยุทธศาสตร์มี ดังนี้
ดําเนิ น กระบวนการปรึก ษาหารือ ที่เกี่ย วข้อ งกับ ภาคเอกชนอย่างเปิ ดกว้า งมากขึน้
แนวทาง
จัด ทํ า แนวทางเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ภาคเอกชน โดยแนวทางดังกล่าวอาจรวมถึงเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจ
อาทิ การแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิม่ ทีใ่ ห้แก่อาเซียน การใช้ประโยชน์จากความสามารถ
พิเศษ กลไกการมีสว่ นร่วมของ MSMEs
องค์กรต่างๆ ของอาเซียน
จัดตัง้ กระบวนการหารือของแต่ละองค์กรรายสาขากับ
ผูน้ ําภาคธุรกิจ (สมาคมธุรกิจ และสภาทีป่ รึกษาธุรกิจ) รวมทัง้ ผูแ้ ทนสภาทีป่ รึกษาธุรกิจ
อาเซียน เพือ่ สนับสนุ นการดําเนินงานตามข้อริเริม่ ต่างๆ ภายใต้แผนงานรายสาขา
กลุ่มองค์กรธุรกิจต่างๆ
กลุ่ ม ภาคเอกชนริเ ริ่ม จัด กลุ่ ม รายสาขาเพื่อ หารือ
ประเด็นเฉพาะต่างๆ จัดงานระหว่างพันธมิตรในประเด็นทีส่ าํ คัญ อาทิ การอํานวยความ
สะดวกทางการค้า การบริการ การลงทุน การเชื่อมโยงระหว่างกัน อาหาร รวมทัง้
MSMEs
เพื่อหยิบยกประเด็นดังกล่าว และให้ขอ้ มูลสําคัญเกี่ยวกับแนวโน้ มและ
ประเด็นใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
เวทีเครือข่ายออนไลน์
ภาคเอกชนจําเป็ นต้องจัดตัง้ เวทีหารือภายใต้กลุ่มของ
ตนเอง เพื่อ สร้า งเครือ ข่า ยระหว่ า งกัน เนื่ อ งจากมีอ งค์ก รที่แ ตกต่ า งและประเด็น ที่
หลากหลายเป็ นจํานวนมาก
เสริ ม สร้างบทบาทของสภาที่ปรึก ษาธุร กิ จ อาเซีย น
องค์ประกอบ การมีสมาชิกภาพจะสะท้อนการเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็งกับผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียทางธุรกิจ
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การมีสว่ นร่วม สร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มกับ สภาที่ ป รึ ก ษาธุ ร กิ จ /องค์ ก รธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ จัดทําโครงสร้างเพื่อติดตามความคืบหน้าของข้อริเริม่ สําคัญต่างๆ
หรือสาขาสําคัญที่เร่งรัดการรวมกลุ่ม ซึ่งภาคเอกชนให้ความสนใจ เพื่อนํ าไปสู่การให้
ความสนับสนุนต่อการดําเนินงานและให้ขอ้ คิดเห็นต่อการปรับปรุงให้ดขี น้ึ
การประสานงานระหว่างสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนกับสํานักเลขาธิการอาเซียน การ
เพิม่ ประสิทธิภาพการประสานงานกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน โดยการให้ขอ้ มูลที่
ทันสมัยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมํ่าเสมอ การให้รายงานการหารือ
ร่วมกับภาคเอกชน และการนํ าข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเข้าสู่การ
พิจารณาในกระบวนการหารือกับองค์กรรายสาขาต่างๆ
2) ASEAN-BAC Report to Leaders 2015
ที่ป ระชุ ม เห็น ชอบประเด็น ที่จ ะนํ า เสนอต่ อ ผู้นํ า อาเซีย นโดยเป็ น ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ อาเซีย น
ภายหลังปี 2015 ซึง่ มีประเด็นสําคัญ คือมุง่ เน้นการดําเนินงานทีต่ ่อยอดจากมาตรการในปี 2015 ให้มี
ความเข้มข้นและประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีประเด็นทีจ่ ะต้องร่วมกันผลักดัน ได้แก่
- การกําหนดให้มี ASEAN Lane ณ จุดผ่านเข้า-ออกแต่ละประเทศสมาชิก
- การกําหนดให้มี ASEAN Business Travel Card เพือ่ อํานวยความสะดวกด้านการเดินทางของ
ประเทศสมาชิก
- การกําหนดให้มี ASEAN food stalls and cafes ในเมืองใหญ่ และจุดผ่านเข้า-ออก แต่ละ
ประเทศสมาชิกเพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์อาเซียนให้แก่ประชาชนและชาวต่างชาติ
- การจัดให้มี ASEAN Internship Programme เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน
- การลดอุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTB/NTM) ใน 4 สาขา ได้แก่ healthcare, agri-food,
retail (esp. e-commerce) และ logistics
สิง่ สําคัญทีต่ อ้ งดําเนินการภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี 2015 ในระดับต่างๆ ได้แก่
- การปรับปรุงกลไกการหารือของอาเซียน โดยให้ ASEAN-BAC มีบทบาทเข้าร่วมหารือในระดับ
ต่างๆการลดอุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTB/NTM)
- การให้บริการด้านการเงินและตลาดทุนเพือ่ สนับสนุน SME
- การใช้ประโยชน์จาก e-commerce ในการประกอบธุรกิจในลักษณะต่างๆ อาทิ cross-border
e-payment, logistics and custom procedures และ internet
- การดําเนินการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
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- การนํารวมประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบการสร้างเสริมและคุม้ ครองสิทธิของแรงงานทีมกี ารเคลื่อนย้ายในภูมภิ าค
- การสร้างเสริมนโยบายการแข่งขันเป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
และการกําหนดแนวทางการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
- การให้ความสําคัญกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในวิสยั ทัศน์ทางด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (2015-2025)
- การใช้ประโยชน์จาก ASEAN Value Chains
- การเชื่อมโยงโครงสร้างพืน้ ฐานทางนํ้า
3) ประเด็น และมาตรการเร่งด่ว นปี 2016 (Lao Deliverables 2016)
ทีป่ ระชุมรับทราบและเห็นชอบประเด็นและมาตรการเร่งด่วนปี 2016 (Lao Deliverables 2016) ดังนี้
- ขอบเขตการอํานวยความสะดวกทางการค้า
- ขอบเขตกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
- ขอบเขตการเงินครอบคลุมทัง้ เชิงกว้างและเชิงลึกของอาเซียน
- สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการประกอบการของ SMEs
- ปฏิญญาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศกรุงเวียงจันทร์ (Vientiane Declaration on Ecotourism)
- รางวัลการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award)
- ขอบเขตและแนวทางของการพัฒนาและความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนแม่บทของการพัฒนาประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV)
สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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