รายงานการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิ จอาเซียน ครัง้ ที่ 67
I.

ภาพรวมทัวไป
่
1) สปป.ลาว ในฐานะประธานการประชุมสภาทีป
่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ปี 2559 ได้เป็ นประธานใน
การประชุมฯ ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าผล
ดาเนินงาน ดังนี้
 รับรองรายงานการประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ครัง้ ที่ 66
 สถานะการเงินของ ASEAN-BAC
 คณะทางานภายใต้ ASEAN-BAC
- การประชุมคณะทางานด้านผูป้ ระกอบการสตรี
(ASEAN-BAC Women Entrepreneurs Working Group)
- การประชุมคณะทางานด้านผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
(ASEAN-BAC Young Entrepreneurs Working Group)
- การประชุมคณะทางานด้าน SME (ASEAN-BAC MSME Entrepreneurs Working Group)
 7th Joint Consultation Meeting with ASEAN +1 Business Councils and Associations
- แผนการปฏิบตั กิ ารลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี
- การประชุมหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Retreat) กระทรวงพาณิชย์
และผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซียน
- โครงการการเป็ นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของสปป.ลาว
- ASEAN Business Awards 2016 and ASEAN Business and Investment Summit 2016
 ASEAN-BAC Report 2016
 วาระอื่นๆ
- กาหนดการการประชุม Russia-ASEAN Business Forum
2) ประธานการประชุม ประกอบด้วย
1. Mr.Oudet Souvannavong
ประธานการประชุม (Chair)
(ประธาน ASEAN-BAC สปป.ลาว)
2. Tan Sri Dato’ Dr. Mohd Munir Abdul Majid
ประธานร่วม (Co-chair)
(ประธาน ASEAN-BAC มาเลเซีย)
3. Mr.Jay Yuvallos
ประธานร่วม (Co-chair)
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(ประธาน ASEAN-BAC ฟิ ลปิ ปิ นส์)
ผูแ้ ทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. คุณอรินทร์ จิรา
(ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย)
2. คุณไพรัช บูรพชัยศรี
(กรรมการ ASEAN-BAC ประเทศไทย)
3. คุณกอบศักดิ ์ ดวงดี
(กรรมการ ASEAN-BAC ประเทศไทย)
II.

ความคืบหน้ าและติ ดตามผลการดาเนิ นงาน

1) ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิ จอาเซียน ครัง้ ที่ 66
2) ที่ประชุมเห็นชอบสถานะการเงิ น ณ วันที่ 20 เมษายน 2559 ของสานักเลขาธิการ ASEAN-BAC
3) ที่ประชุมรับทราบผู้แทน ASEAN-BAC (ประเทศบรูไน) คนใหม่ คือ Lisa Dato Paduka Hj
Ibrahim และ Siti Rozaimeriyanty DSLJ HJ ABD Rahman
4) ที่ ประชุมรับ ทราบแผนงานและความก้ า วหน้ าการดาเนิ นงานของคณะท างานชุดต่ างๆ
ภายใต้ ASEAN-BAC ได้แก่
4.1. คณะทางานด้านผูป้ ระกอบการสตรี (ASEAN-BAC Women Entrepreneurs Working
Group) มีประเด็นสาคัญได้แก่
 ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะทางานฯ ได้รายงานผลการประชุม
Women Economic Empowerment เพื่อผลักดันข้อเสนอและนโยบายต่อผูน้ าเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Leaders) ดังนี้ (1) การจัดตัง้ ระบบและกลไกที่เพิม่ การมี
ส่วนร่ว มของสตรีและเยาวชนสู่การเป็ นผู้ประกอบการ (2)
รับรองโครงการที่เน้ น
ความสาเร็จของ MSMEs ทีช่ ่วยส่งเสริมการตระหนักรูข้ องเยาวชน สตรี และ MSMEs
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการและได้รบั ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ และ (3) ส่งเสริมและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการและบุคลากร โดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อผูป้ ระกอบการผ่านช่องทาง ASEAN On-line Academy รวมถึง
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน MSMEs โดยเฉพาะสตรีและเยาวชน
 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลง Terms of Reference (TOR) ของคณะทางานฯ ดังนี้ (1) อานาจ
และองค์กร (2) การสร้างสมาชิก (3) การเพิม่ เติมข้อเสนอและนโยบายต่อผูน้ าเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Leaders)
 ประเด็นเร่งด่วน ปี 2016 ได้แก่ (1) STEM AWARDi โดยมีมาเลเซียเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
(2) การเงิน เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน แผนงานการเงินสาหรับ CLMV โดยมีสงิ คโปร์
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เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก (3) คณะกรรมการ Women Economic Empowerment และ (4)
ข้อเสนอต่อรายงานผูน้ าอาเซียน
4.2. คณะทางานด้านผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ (ASEAN-BAC Young Entrepreneurs Working
Group) มีประเด็นสาคัญได้แก่
 สภาผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ของอาเซียน (ASEAN Young Entrepreneurs Council AYEC) ได้มกี ารหารือถึงวัตถุประสงค์คอื การสร้างเครือข่ายระหว่างผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
ภายในอาเซียน รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกปี
 สมาคมผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ (ASEAN Young Entrepreneurs Association - AYEA)
ได้มีก ารพัฒ นาเว็บ ไซต์ นอกจากนี้ ยัง ได้มีก ารหารือ ก าหนดการจัด ประชุ ม AYEC
Exclusive Dialogue กับ ASEAN-BAC ครัง้ ที่ 2
4.3. คณะทางานด้าน SME (ASEAN-BAC MSME Entrepreneurs Working Group) and ECommerce มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ASEAN-BAC ร่วมกับสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก หารือ
แบบโต๊ะกลมเกีย่ วกับเรื่อง บทบาทและความสาคัญของ E-Commerce ต่อการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย E-commerce มีบทบาทสาคัญทางการค้าระหว่างประเทศ ช่วยอานวยความสะดวก
ด้านการลงทุนของต่างชาติผ่านช่องทาง Intermediary services ช่วยลดช่องว่างและ
อุปสรรค และมีตน้ ทุนต่าทางธุรกิจ จึงเป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนของ MSMEs
 มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษทั ชัน้ นา ได้แก่ Taobao
ReeBonz และ Zalora
 มีการหารือเกีย่ วกับโอกาส ความท้าทาย แนวคิดการปฏิบตั แิ ละนโยบาย ในประเด็นต่างๆ
เช่น Licensing, Payment, Security, Supply chain and Logistics
5) ที่ประชุมรับทราบผลการหารือ 7th Joint Consultation Meeting with ASEAN +1 Business
Councils and Associations ดังนี้
5.1. แผนการปฏิ บตั ิ การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
ทีป่ ระชุมรับทราบแผนงานและขัน้ ตอนการลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี คือ
(1) การรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดลาดับความสาคัญของกลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า
ปลีก การแพทย์ การขนส่ง เกษตรและอาหาร และ E-commerce) (2) การจัดตัง้ คณะทางานใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และ (3) เสนอนโยบายต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
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5.2. การประชุมหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEM Retreat) กระทรวง
พาณิ ชย์ และผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซียน
การประชุมหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM Retreat)
ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินการดังนี้
- โครงการทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จปี 2016 ได้แก่ (1) โครงการ ASEAN Lanes at Airport
Immigration (2) โครงการ Women business in “economic pillar” (3) โครงการ
Removal of NTBs and NTMS in healthcare, agri-food, retail and logistics และ
(4) โครงการ ASEAN Single Window
- โครงการทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2017 ได้แก่ โครงการ ASEAN Business Travel
Card และ โครงการ ASEAN Internship Programme
ทีป่ ระชุมสนับสนุนประเด็นและมาตรการเร่งด่วนปี 2016 (Lao Deliverables 2016) ดังนี้
- ขอบเขตการอานวยความสะดวกทางการค้า
- ขอบเขตกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารของอาเซียน
- ขอบเขตการเงินครอบคลุมทัง้ เชิงกว้างและเชิงลึกของอาเซียน
- สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการประกอบการของ SMEs
- ปฏิญญาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรุงเวียงจันทร์ (Vientiane
Declaration
on
Ecotourism)
- รางวัลการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award)
- ขอบเขตและแนวทางของการพัฒนาและความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนแม่บทของการพัฒนาประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV)
ที่ประชุมเห็นชอบและสนับสนุ น โครงการการเป็ นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของสปป.ลาว
(Legacy Project: Lao ASEAN Transport Hub)
การประชุมหารือกับกระทรวงพาณิชย์และผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซียน
ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มกี ารดาเนินการมาตรการเร่งด่วนดังนี้ (1) โครงการ ASEAN Single
Window/National Single Window เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้า (2) โครงการ ASEAN
Insurance and Reinsurance Industry Platform และ (3) ส่งเสริมและสนับสนุ นบทบาทของ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในด้านการบริการการเงินและตลาดเงินทุนมากยิง่ ขึน้
5.3. โครงการการเป็ นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของสปป.ลาว (Lao Transport Hub
Project)
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ทีป่ ระชุมรับทราบโครงการการเป็ นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของสปป.ลาวโดยสรุป
สาระพอสังเขปได้ดงั นี้
ทีม่ า ปั จจุบนั มูลค่าการค้าระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และอาเซียนมี
มูลค่าสูงเพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าภายใน GMS
ยังมีมลู ค่าทีไ่ ม่มากนัก เนื่องจากมีตน้ ทุนทางด้านการขนส่งสูง มีขอ้ จากัดของการทาธุรกิจขนส่ง
ดังนัน้ จึงได้มกี ารริเริม่ โครงการดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกด้านการ
บริการการขนส่งและการคมนาคมภายในอาเซียนโดยเริม่ จาก GMS รวมถึงการอานวยความ
สะดวกทางการค้าจากจีนสูส่ งิ คโปร์ (One Belt, One Road) นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะ
ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ส่งเสริมให้ผลิตผลในอาเซียน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
กลยุทธ์
มีองค์ประกอบดังนี้ (1) การเป็ นศูนย์กลางของการขนส่ง (2) การ
ให้บริการด้านดิจติ อล (3) มีกฎระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุน (4) ราคาและระบบการชาระเงินที่
เอือ้ ต่อการใช้บริการ และ (5) ส่งเสริมด้านอานวยความสะดวกการค้าชายแดน
5.4. โครงการการเป็ นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของสปป.ลาว
ทีป่ ระชุมรับทราบร่างกาหนดการการจัดประชุม ASEAN Business Awards 2016 and
ASEAN Business and Investment Summit 2016 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2559 ณ กรุง
เวียงจันทร์ สปป.ลาว โดยมีหวั ข้อหลักคือ ASEAN Economic Community Symposium on
Global Megatrends: Impact on the AEC ซึง่ มี 6 Sessions ได้แก่
Session 1: Energy, Infrastructure and Environment Development in ASEANFast Tracking Business Development and Integration
Session 2: Global Megatrends and Regional Integration
Session 3: Sustainable Economic Development
Session 4: The Future of Technology - focusing on the digital economy
Session 5: Boosting the MSMEs’ Engine for Growth - Youth and Women
Entrepreneurship Roles
Session 6: Trade and Transport Facilitation (TTF) and Harmonization of
Standards - Out of the Box Solutions to Move Forward
สาหรับปี 2016 ASEAN Business Awards (ABA) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในอาเซียน โดยสาขาของ
รางวัลมีทงั ้ หมด 4 สาขา ได้แก่ สาขา Young Entrepreneur สาขา Woman Leader สาขา
CLMV Special Award และสาขา Friend of ASEAN
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6) ASEAN-BAC Report 2016
ทีป่ ระชุมรับทราบข้อเสนอแผนการดาเนินงานของ ASEAN-BAC ทีจ่ ะมีการเสนอและผลักดันต่อ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และผูน้ าอาเซียน (ASEAN Leaders) ซึ่งแผนงานทีจ่ ะเสนอ
ได้แก่ (1) เสริมสร้างบทบาทของสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน โดยเน้นการมีสว่ นร่วม สร้างการมีสว่ น
ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจ /องค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ จัดทาโครงสร้างเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าของข้อริเริม่ สาคัญต่างๆ หรือสาขาสาคัญที่เร่งรัดการรวมกลุ่มที่ภาคเอกชนให้ความ
สนใจ เพื่อนาไปสู่การให้ความสนับสนุ นต่อการดาเนินงานและให้ขอ้ คิดเห็นต่อการปรับปรุงให้ดขี น้ึ
(2) มุง่ เน้นการดาเนินงานทีต่ ่อยอดจากมาตรการในปี 2015 ให้มคี วามเข้มข้นและประสิทธิภาพมาก
ขึน้ โดยมีประเด็นทีจ่ ะต้องร่วมกันผลักดัน อาทิ การลดอุปสรรคทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTB/NTM)
ใน 4 สาขา ได้แก่ healthcare, agri-food, retail (esp. e-commerce) และ logistics การกาหนดให้มี
ASEAN Lane ณ จุดผ่านเข้า-ออกแต่ละประเทศสมาชิก และการกาหนดให้มี ASEAN Business
Travel Card เพื่ออานวยความสะดวกด้านการเดินทางของประเทศสมาชิก เป็ นต้น (3) การลาดับ
เหตุการณ์สาคัญของคณะทางานด้านผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่และคณะทางานผูป้ ระกอบการสตรี (4)
โครงการริเริม่ Legacy project และ (5) สนับสนุ น ประเด็นและมาตรการเร่งด่วนปี 2016 (Lao
Deliverables 2016)
7) วาระอื่นๆ
ทีป่ ระชุมรับทราบกาหนดการการประชุม Russia-ASEAN Business Forum โดยจะจัดขึน้
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย
i

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

สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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