รายงานการประชุม สภาธุร กิ จ เอเชีย ตะวัน ออก (East Asia Business Council: EABC) ครัง้ ที่ 35
I.

ภาพรวมทัวไป
่
1) ประเทศญีป่ ่ นุ ในฐานะประธานการประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business
Council: EABC) ครัง้ ที่ 35 ได้เป็ นประธานในการประชุมฯ ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559
ณ ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ ติดตามความคืบหน้าผลดําเนินงาน ดังนี้
 ความคืบหน้าของปฏิทนิ การประชุมสภาธุรกิจ EABC ประจําปี 2559
 คณะทํางานภายใต้ EABC
- การประชุมคณะทํางาน RCEP
คุณไพรัช บูรพชัยศรี (ผูแ้ ทนประเทศไทย) เป็ นประธาน
- การประชุมคณะทํางาน SMEs
ผูแ้ ทนประเทศจีนและประเทศบรูไนเป็ นประธาน
- การประชุมคณะทํางาน e-Commerce
ผูแ้ ทนประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นประธาน
 ผลการประชุม EABC Dialogue with the SEOM+3
2) ประธานการประชุม ประกอบด้วย
1. Mr. Kazuaki Kama
Chairman of IHI Corporation (EABC-Japan)
2. คุณไพรัช บูรพชัยศรี
รองประธานสภาหอการค้าฯ (EABC-Thailand)
ผูแ้ ทนประเทศไทยที่เข้าร่ว มประชุม ประกอบด้วย
1. คุณอรินทร์ จิรา
2. คุณไพรัช บูรพชัยศรี
3. คุณกอบศักดิ ์ ดวงดี
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ประธานการประชุม (Chair)
รองประธาน

EABC-Thailand Member
EABC-Thailand Member
EABC-Thailand Member

II.

ความคืบ หน้ าและติ ด ตามผลการดําเนิ น งาน

1) ที่ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม สภาธุร กิ จ เอเชีย ตะวัน ออก ครัง้ ที่ 34
2) ความคืบ หน้ าของปฏิ ทิน การประชุม สภาธุร กิ จ EABC ประจําปี 2559 ดังนี้
การประชุม
ระยะเวลาที่ด าํ เนิ น การ สถานที่
34th EABC Meeting and Related Meetings 14-15 มกราคม
กรุงโตเกียว
ประเทศญีป่ ่ นุ
EABC Dialogue with SEOM+3
7 เมษายน
ประเทศมาเลเซีย
EABC Dialogue with RCEP Ministers
25 - 26 เมษายน
ประเทศออสเตรเลีย
Working Group for RCEP Meeting
25 - 26 เมษายน
ประเทศออสเตรเลีย
35th EABC Meeting and Related Meetings 27 - 28 เมษายน
ประเทศสิงคโปร์
36th EABC Meeting and Related Meetings 1-7 สิงหาคม
กรุงเวียงจันทร์
สปป.ลาว
EABC Dialogue with AEM+3
1-7 สิงหาคม
กรุงเวียงจันทร์
สปป.ลาว
37th EABC Meeting and Related Meetings 6-8 กันยายน
สปป.ลาว
(tbc)
EABC Interface with ASEAN Plus Three 6-8 กันยายน
สปป.ลาว
Leaders (tbc)
EABC Dialogue with ASEAN+3 Finance 29 - 30 พฤศจิกายน
เฉิงตู มณฑลเสฉวน
and Central Bank Deputies' Meeting (tbc)
ประเทศจีน
3) ที่ป ระชุม รับ ทราบผูแ้ ทน ASEAN-BAC (ประเทศบรูไน) คนใหม่ คือ Siti Rozaimeriyanty DSLJ
HJ ABD Rahman และ ผูแ้ ทน ASEAN-BAC (ประเทศอิ น โดนี เซีย ) คนใหม่ คือ Soebronto
Laras

หน้า 2 จาก 4

4) Working Group for RCEP โดยมีค ณ
ุ ไพรัช บูร พชัย ศรี เป็ น ประธาน
 ความตกลง RCEP คาดว่าจะลงนามได้ภายในปี 2559
 EABC-Thailand และ EABC-Japan เป็ น Focal Point ในการสํารวจเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Regional FTA Formation ในภูมภิ าคเอเชีย โดยแบบสํารวจดังกล่าวได้รวมประเด็นการใช้
ประโยชน์จาก e-Commerce ด้วย ซึง่ ผลสรุปจะเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารรายงาน EABC ที่
จะนําเสนอต่อผูน้ ําประเทศ ASEAN+3 เดือนกันยายน 2559
 ผลการสํารวจ สรุปได้ดงั นี้
 ผลสํารวจจากกลุ่มตัว อย่างทัง้ หมด 309
บริษัท โดยมีบ ริษัทรายใหญ่ (Large
enterprises - LE) คิดเป็ นร้อยละ 39.5 และ MSMEs ร้อยละ 63.4 (ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 63.4 และ ภาคบริการร้อยละ 36.6)
 ประเด็นสําคัญด้านการค้าสินค้า (Trade in Goods) ได้แก่ (1) ควรมีการพัฒนาให้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลง่ายขึน้ เชื่อถือได้ และมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ
(2) ควรมีการพัฒนาให้
กฎระเบียบทัวไปสามารถนํ
่
าไปใช้ได้จริง (3) ให้มกี ารเปิ ดเสรีในระดับสูงขึน้ (4) ลด
ความซับซ้อนของกฎระเบียบต่างๆ เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์จาก FTA ได้งา่ ยขึน้ และ (5)
ประเด็นด้านแหล่งกําเนิดสินค้า อยากให้มกี ารสะสมในภูมภิ าคมากขึน้ รวมถึงมีความ
สอดคล้องมากยิง่ ขึน้
 ประเด็นด้านอื่นๆ (ด้านการลงทุน) ได้แก่ (1) ควรมีการพัฒนาให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลง่าย
ขึน้ เชื่อถือได้ และมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ รวมถึงมีความโปร่งใส (2) ควรมีการใช้ประโยชน์
จาก E-commerce ให้มากขึน้ โดยเฉพาะ MSMEs (3) ภาครัฐของแต่ละประเทศควรมี
การบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้เข้มงวดขึน้ และ (4) ส่งเสริมภาค
ธุรกิจ รวมถึงให้ภาคเอกชนมีบทบาท และภาครัฐกับภาคเอกชนควรมีการทํางาน
ร่วมกันมากยิง่ ขึน้
5) Working Group for SMEs โดยมีผแู้ ทนประเทศจีน และประเทศบรูไนเป็ น ประธาน
 มีการหารือเกีย่ วกับความเป็ นไปได้ถงึ การทํางานร่วมกันของ EABC กับ ASEAN plus
three Centers เพือ่ ปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
 โดยความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ (1) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา MSMEs ใน East
Asia (2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้าง MSMEs ใน East Asia และ (3) การ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
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6) Working Group on e-Commerce โดยมีผแู้ ทนประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เป็ น ประธาน
 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 EABC ร่วมกับ ASEAN-BAC หารือแบบโต๊ะกลมเกีย่ วกับ
เรือ่ ง บทบาทและความสําคัญของ E-Commerce ต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย E-commerce มีบทบาทสําคัญทางการค้าระหว่างประเทศ ช่วยอํานวยความสะดวก
ด้านการลงทุนของต่างชาติผ่านช่องทาง Intermediary services ช่วยลดช่องว่างและ
อุปสรรค และมีตน้ ทุนตํ่าทางธุรกิจ จึงเป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนของ MSMEs
 มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษัทชัน้ นํ า ได้แก่ Taobao
ReeBonz และ Zalora
 มีการหารือเกี่ยวกับโอกาส ความท้าทาย แนวคิดการปฏิบตั แิ ละนโยบาย ในประเด็นต่างๆ
เช่น Licensing, Payment, Security, Supply chain and Logistics
7) ผลการประชุม EABC Dialogue with the SEOM+3
 เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2559 ได้มกี ารประชุม EABC Dialogue with the SEOM+3 โดยมี
ประเด็นสําคัญดังนี้
 ประเด็นเร่งด่วน ปี 2016 เช่น ความคืบหน้าของรายงานความคืบหน้าการเจรจา RCEP
เพือ่ เสนอต่อคณะทํางานการเจรจา RCEP และ ความร่วมมือด้าน E-commerce
ระหว่าง EABC และ ABAC
 EABC รายงานผลการสํารวจเกีย่ วกับความพึงพอใจ Regional FTA Formation ใน
ภูมภิ าคเอเชีย (รวมประเด็นการใช้ประโยชน์จาก e-Commerce) ซึง่ มีประเด็นสําคัญคือ
แหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ประเด็นด้าน ROOs มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก รวมถึง
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ โดยเฉพาะ MSMEs สําหรับการสํารวจในกลุ่ม
ประเทศ CLMV นัน้ คณะทํางานกําลังศึกษาความเป็ นไปได้ในการสํารวจ เพือ่ ส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ประโยชน์จาก FTA มากยิง่ ขึน้
 EABC แจ้งว่า Marukei Loan เป็ นโครงการทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ทงั ้ สองฝ่ าย อย่างไรก็ตาม
การนําไปปฏิบตั ใิ ช้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ ทัง้ นี้ มีเงือ่ นไขสําหรับ
คุณสมบัตขิ อง MSMEs ทีเ่ หมาะสมจะได้รบั เงินทุนจาก Japan Finance Corporation
อย่างชัดเจน ซึง่ จะให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้ ตํ่าพร้อมให้คาํ ปรึกษา
สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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