รายงานการประชุม สภาที่ปรึก ษาธุร กิ จ อาเซีย น (ASEAN-BAC) ครัง้ ที่ 68
และการประชุม กับ รัฐ มนตรีเศรษฐกิ จ อาเซีย น (AEM)
I.

ภาพรวมทัวไป
่
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะประธานการประชุมสภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจอาเซียน ปี 2559 ได้เป็ นประธานในการประชุมฯ
ในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพือ่ ติดตามความคืบหน้าผลการประชุมฯ เพือ่ รายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)
1) 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)
(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)
(กรรมการ ASEAN-BAC ประเทศไทย)
3. คุณกอบศักดิ ์ ดวงดี
4. คุณอโศก อุปัทยา
(สภาธุรกิจอาเซียน - อินเดีย ประเทศไทย)
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II.

ความคืบ หน้ าและติ ด ตามผลการดําเนิ น งาน

1) ที่ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม สภาที่ปรึก ษาทางธุร กิ จ อาเซีย น ครัง้ ที่ 67
2) ผลการประชุม ASEAN-BAC เพื่อ รายงานต่อ รัฐ มนตรีเศรษฐกิ จ อาเซีย น (AEM) โดยมีส าระสําคัญ ดังนี้

ข้อ เสนอแนะหล กั

ประเด็น ที่นําเสนอ
ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
ให้อาํ นาจ MSMEs ในการปฏิบตั แิ ละให้  อํานวยความสะดวก e-commerce
การสนับสนุ นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  สนับสนุ นนวัตกรรมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น loan, equity crowd
มากยิง่ ขึน้
funding, micro-financing
 สนับสนุ นการศึกษาและเสริมสร้างขีดความสามารถ เช่น โครงการ ASEAN
Internship และ สนับสนุน ASEAN SME Academy
 ปรับระดับ De-minimis threshold ให้เพิม่ สูงขึน้
 ส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ ระกอบการใหม่ ผูป้ ระกอบการสตรี
ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ

 ควรเร่งดําเนินการ ASEAN/National Single Windows (paperless Customs
processing)
 การลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (สนับสนุ น ATR/NTR และ
โครงการ ASSIST)
 ผลักดันการจัดตัง้ ASEAN financial ecosystem
 การปรับประสานมาตรฐานและหนังสือรับรอง
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ประเด็น ที่นําเสนอ
ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
การอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย  การกําหนดให้มี ASEAN Business Travel Card เพือ่ อํานวยความสะดวกด้าน
ข้อ เสนอแนะหล กั
แรงงานฝีมอื ในอาเซียน
การเดินทางของประเทศสมาชิก
เรียกร้องให้ AEM สนับสนุ นเสริมสร้าง  โดยเน้ น สร้า งการมีส่ ว นร่ ว มกับ สภาที่ป รึก ษาธุ ร กิจ /องค์ ก รธุ ร กิจ อย่ า งมี
บทบาทของสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อจัดตัง้ คณะทํางาน ASEAN BAC Technical เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ NTBs/NTMs/TBTs
สนับสนุ นเสริมสร้างบทบาทของสภาที่  สร้างการมีส่วนร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจ/องค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของสภาที่ป รึก ษา
ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
มากขึน้ จัดทําโครงสร้างเพือ่ ติดตามความคืบหน้าของข้อริเริม่ สําคัญต่างๆ หรือ
ธุร กิ จ อาเซีย น
สาขาสําคัญทีเ่ ร่งรัดการรวมกลุ่มทีภ่ าคเอกชนให้ความสนใจ เพื่อนําไปสูก่ ารให้
ความสนับสนุนต่อการดําเนินงานและให้ขอ้ คิดเห็นต่อการปรับปรุงให้ดขี น้ึ
 การประสานงานและร่วมมือกับ ASEAN Secretariat เพิม่ มากขึน้
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ข้อ เสนอจากสภาธุร กิ จ ที่เป็ น คู่เจรจาของ ASEAN-BAC
ข้อ เสนอจากสภาธุร กิ จ ที่เป็ น คู่
ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
เจรจาของ ASEAN-BAC
สภาธุร กิ จ อาเซีย น-อีย ู
 ข้อตกลง ASEAN Transport - เรียกร้องให้มกี ารลดข้อจํากัดสําหรับ foreign vehicles และ inland customs clearance
 การค้าการบริการ - เรียกร้องให้มกี ารกําหนดโปรแกรมและระยะเวลาในการดําเนินการสําหรับการขจัดอุปสรรค foreign
equity constraints โดยเฉพาะสาขา insurance, transport/logistics, telecommunications และ financial services
 การอํานวยความหนังสือรับรองถิน่ กําเนิด โดยเฉพาะการเพิม่ threshold สําหรับ waiver จาก USD 200 to USD 2,000
เพือ่ กระตุน้ SMEs
 การรวมตัวภาคการเงิน การเข้าถึงบริการทางการเงิน และเสถียรภาพทางการเงิน - การจัดตัง้ ASEAN Payment
Council เพือ่ ส่งเสริมและบริหารจัดการมาตรฐานการชําระเงิน
 สนับสนุนบทบาทของ MSMEs
 การกําจัด double taxation
สภาธุร กิ จ อาเซีย น-นิ ว ซีแ ลนด์  เร่งขจัดและลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี
สภาธุร กิ จ อาเซีย น-แคนาดา  การผ่อนคลายข้อกําหนด/กฎหมายสําหรับการลงทุน
สภาธุร กิ จ อาเซีย น-ญี่ป นุ่
 ให้เริม่ ใช้ ASEAN Business Travel Card เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน
สภาธุร กิ จ อาเซีย น-อเมริ ก า
 การสนับสนุนข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การฝึกอบรมเพือ่ จัดทําหนังสือคูม่ อื การทําธุรกิจของอาเซียน
สภาธุร กิ จ อาเซีย น-อิ น เดีย
 เสนอให้มกี ารอํานวยความสะดวกการให้วซี ่าสําหรับนักลงทุนและนักท่องเทีย่ ว
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ข้อ เสนอจากกลุ่ม อุต สาหกรรมรายสาขา
ข้อ เสนอจากกลุ่ม
อุต สาหกรรมรายสาขา
สาขาค้าปลีก (retail)
สาขาขนส่ง (logistics)
สาขา Healthcare
สาขา Agro-Food

ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน






การปรับปรุงขัน้ ตอนการขนส่ง เพือ่ อํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจ
การสนับสนุนการพัฒนา e-commerce
พัฒนาและอํานวยความสะดวกทาง e-commerce ให้เพิม่ ขึน้
การอํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับแพทย์ภายในภูมภิ าคอาเซียน
เร่งขจัดและลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี เช่น Nutrition Labelling, Contaminant Levels, Authorisation of
new food additives/flavours

ข้อ เสนอจากของคณะทํางานชุด ต่างๆ ภายใต้ ASEAN-BAC
ข้อ เสนอจากของคณะทํางาน
ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
ชุด ต่างๆ ภายใต้ ASEAN-BAC
คณะทํางานด้าน
 ผลักดันการจัดตัง้ ฐานข้อมูล SME ภายในภูมภิ าค
ผูป้ ระกอบการสตรี (ASEAN-  การจัดตัง้ ระบบและกลไกทีเ่ พิม่ การมีสว่ นร่วมของสตรีและเยาวชนสูก่ ารเป็ นผูป้ ระกอบการ
BAC Women Entrepreneurs  รับรองโครงการทีเ่ น้นความสําเร็จของ MSMEs ทีช่ ่วยส่งเสริมการตระหนักรูข้ องเยาวชน สตรี และ MSMEs เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการและได้รบั ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Working Group)
 ส่งเสริมและสนับสนุ นผู้ประกอบการและบุคลากร โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อผู้ประกอบการผ่านช่องทาง
ASEAN On-line Academy รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน MSMEs โดยเฉพาะสตรีและเยาวชน
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ข้อ เสนอจากของคณะทํางานชุด ต่างๆ ภายใต้ ASEAN-BAC
ข้อ เสนอจากของคณะทํางาน
ชุด ต่างๆ ภายใต้ ASEAN-BAC
คณะทํางานด้าน
ผูป้ ระกอบการรุ่น ใหม่
(ASEAN-BAC Young
Entrepreneurs Working
Group - AYEC)
คณะทํางานด้าน SME
(ASEAN-BAC MSME
Entrepreneurs Working
Group)
คณะทํางานด้าน ECommerce (ASEAN-BAC ECommerce Working Group)

ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
 AYEC จะเสนอ Master Plan ทีส่ อดคล้องกับ AEC Blueprint 2025 ต่อ AEM ในปี 2017 โดยให้ความสําคัญกับโอกาส
การเข้าถึงสิง่ อํานวยความสะดวกด้านการเงิน ซึ่งเป็ นปั ญหาสําคัญในการจัดตัง้ และขยายธุรกิจ การจัดตัง้ ธนาคารใน
อาเซียนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ รวมถึงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
e-commerce และ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตทีม่ คี วามเร็วสูงเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ
 การศึกษาและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ASEAN SME Academy
 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน - โดยคณะทํางาน ASEAN BAC และ ACCMSME ได้รเิ ริม่ จัดทําหนังสือคู่มอื การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนสําหรับ SME
 การเข้าถึงตลาด – การพัฒนา E-commerce เพือ่ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อมขององค์กร (CSR)
 อาเซียนจําเป็ นทีจ่ ะต้องยกระดับไปสู่ ASEAN wide digital integration
 สร้าง ASEAN e-Commerce Champions และ เครือข่ายดิจติ อล เพื่อช่วยให้ ASEAN e-Commerce ecosystem มีความ
เข้มแข็งและก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้
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ข้อ เสนอจาก The Legacy project
The Legacy project
ข้อ เสนอแนะจากภาคเอกชน
1. Malaysia Legacy Project
 พัฒนาเครือข่ายและหุน้ ส่วนให้เพิม่ มากขึน้ โดยขณะนี้
มีผปู้ ระกอบการ eCommerce มากกว่า 10,000 ราย
ASEAN Micro and SME Growth Accelerator Exchange (GAX) เพือ่ อํานวยความสะดวก
ให้แก่ SME เพือ่ สามารถแข่งขันได้ และครองความสามารถทางธุรกิจ โดยจะเป็ นการอํานวย
ความสะดวกทางด้าน e-finance, e-payments และ e-logistics เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
e-commerce ในภูมภิ าค
2. Laos Connect
 ขออนุ มตั ิการจัดตัง้ คณะทํางาน Public
Private
Partnership และ การเข้าพบผูน้ ําอาเซียนคณะทํางาน
ทีม่ า ปั จจุบนั มูลค่าการค้าระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) และอาเซียนมีมูลค่าสูง
ASEAN Transport
เพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าภายใน GMS ยังมีมลู ค่า
ทีไ่ ม่มากนัก เนื่องจากมีตน้ ทุนทางด้านการขนส่งสูง มีขอ้ จํากัดของการทําธุรกิจขนส่ง ดังนัน้ จึง
ได้มกี ารริเริม่ โครงการดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการบริการการ
ขนส่งและการคมนาคมภายในอาเซียนโดยเริม่ จาก GMS รวมถึงการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าจากจีนสู่สงิ คโปร์ (One Belt, One Road) นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะช่วยลด
ต้นทุนด้านการขนส่ง ส่งเสริมให้ผลิตผลในอาเซียน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
กลยุทธ์ มีองค์ประกอบดังนี้ (1) การเป็ นศูนย์กลางของการขนส่ง (2) การให้บริการด้าน
ดิจติ อล (3) มีกฎระเบียบทีเ่ อือ้ ต่อการลงทุน (4) ราคาและระบบการชําระเงินทีเ่ อือ้ ต่อการใช้
บริการ และ (5) ส่งเสริมด้านอํานวยความสะดวกการค้าชายแดน
สรุปโดย ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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