รายงานการประชุม สภาธุร กิ จ เอเชีย ตะวัน ออก (East Asia Business Council: EABC) ครัง้ ที่ 36
I.

ภาพรวมทัวไป
่
1) ประเทศญี่ป่ ุน ในฐานะประธานการประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business
Council: EABC) ครัง้ ที่ 36 ได้เป็ นประธานในการประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559 ณ กรุง
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อติดตามความคืบหน้ าผลการ
ประชุม EABC เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก 3 ปี 2016 (ASEAN+3 Economic
Ministers 2016 )
2) ประธานการประชุม ประกอบด้วย
1. Mr. Kazuaki Kama
Chairman of IHI Corporation (EABC-Japan)
2. คุณไพรัช บูรพชัยศรี
รองประธานสภาหอการค้าฯ (EABC-Thailand)
ผูแ้ ทนประเทศไทยที่เข้าร่ว มประชุม ประกอบด้วย
1. คุณสมยศ ตัง้ มีลาภ
2. คุณไพรัช บูรพชัยศรี

II.

ประธานการประชุม (Chair)
รองประธาน

EABC-Thailand Member
EABC-Thailand Member

ความคืบ หน้ าและติ ด ตามผลการดําเนิ น งาน

1) ที่ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม สภาธุร กิ จ เอเชีย ตะวัน ออก ครัง้ ที่ 35
2) ผลการประชุม EABC เพื่อ รายงานต่อ รัฐ มนตรีเศรษฐกิ จ อาเซี ย นบวก 3 ปี 2016 (ASEAN+3
Economic Ministers 2016) โดยมีส าระสําคัญ ดังนี้
ทางคณะทํางาน EABC ได้ให้ความสําคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมันในการรวมกลุ
่
่มทางเศรษฐกิจทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะ MSMEs จึงได้กําหนดแนวทาง “Towards Achieving Comprehensive and
Deeper Economic Integration throughout East Asia” ในการดําเนินงานและการบรรลุเป้ าหมาย
โดยสรุปประเด็นทีจ่ ะรายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก 3 ปี 2016 ได้ดงั นี้
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ประเด็น ที่นําเสนอ
ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ การใช้ป ระโยชน์ จ าก  เรียกร้องให้รฐั บาลนํ าผลการศึกษาจากการสํารวจ
เ กี่ ย ว กั บ RCEP FTA
เกี่ยวกับความพึงพอใจ
Regional
FTA
จากภาคเอกชน
Formation ในภูมภิ าคเอเชีย เพื่อใช้พจิ ารณาใน
การพัฒนาทัง้ แนวกว้างและเชิงลึกต่อโครงร่างการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง  เรียกร้องให้รฐั บาลเผยแพร่ขอ้ มูลความคืบหน้าการ
คณะทํ า งาน EABC
เจรจา RCEP
สํา หรับ ประเด็น เรื่อ ง  เรี ย กร้ อ งให้ ภ าครัฐ เห็ น พ้ อ งกั บ รายงานและ
RCEP
ข้อเสนอแนะจากคณะทํางาน EABC
การเสริมสร้าง
แลกเปลีย่ นข้อมูลและ  เสนอ Marukei Loan Model เพื่อสนับสนุ นด้าน
ความสามารถและ ประสบการณ์
การเข้าถึงแหล่งเงินและการบริหารด้านการจัดการ
ส่งเสริมการ
- Marukei Loan &
 เสนอให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากการวิ เ คราะห์
รวมกลุ่มให้แก่
Credit Risk
ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล Credit Risk เพื่อเป็ น
MSMEs
Database
แนวทางในการรวบรวมฐานข้อมูล Credit Risk
ของ MSME
การอํานวยความ ผลการประชุมโต๊ะ
 กฎระเบียบต่างๆ ควรมีความรวดเร็วและมีตน้ ทุน
สะดวกการพัฒนา กลมระหว่าง
ตํ่าในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง 13 ประเทศ
E-Commerce
ASEAN-BAC และ
- ข้อมูลทีโ่ ปร่งใส
EABC
- การนํา Advance Ruling mechanism ไปใช้
- การยกประเด็นและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
minimum de minimis
- การยกเลิกภาษีและการส่งคืนสินค้า
 การแก้ไขปั ญหา ePayment ควรมีการปรับปรุง
จากรูปแบบเดิมๆ
- การกําหนดแนวทางการสร้างความปลอดภัย
ของการทําธุรกรรมข้ามชาติ
- สามารถใช้ 13 สกุลเงินในการชําระเงิน
- ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของระบบการชําระ
เงิน
- การสร้างกฎระเบียบกลางสําหรับการชําระ
เงิน
 การพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายระบบ
การชําระเงินข้ามแดน
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ประเด็น ที่นําเสนอ
-

-

-

ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
บทลงโทษ
ให้ความรูผ้ บู้ ริโภคในเรือ่ งความเสีย่ ง รวมถึง
ให้แนวทางการช่วยเหลือผูบ้ ริโภคทีโ่ ดน
ฉ้อโกง
ให้อาํ นาจรัฐบาลในการจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิด
จากการฉ้อโกงข้ามชาติและการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความปลอดถึงใน
การทําธุรกรรมทางการเงิน
การอํานวยความสะดวกต่อคณะทํางานใน
การป้ องกันการค้าชายแดนทีผ่ ดิ กฎหมาย

สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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