รายงาานการประชุชุม สภาที่ป รึกษาทางธุ
ก
ร กิ จ อาเซีย น ครัง้ ที่ 69 แลละการประชุชุม อื่น ๆ ที่เกียวข้
่ อง
(69th ASEAAN Busines s Council and
a Relatedd Meetings)
ระหว่างวัน ที่ 24-26 มกกราคม 25600
ณ กรุงมะนินิ ล า ประเทศศฟิ ลิ ป ปิ นส์
การประชชุมสภาที่ปรึกษาทางธุ
ก
รกิ จอาเซียน ครั
ค ง้ ที่ 69
และการปประชุมอื่นๆที
ทีเ่ กีย่ วข้อง (69th ASEAN-BAC
Meeting and Relatedd Meetings)) จัดขึน้ ในวันที
น ่ 24-26
มกราคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ปรระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดย
ผู้แ ทนขอองสภาอุ ต สาาหกรรมแห่งงประเทศไททย ได้แ ก่
รองประธธานสภาอุตสาหกรรมแห
ส
ห่งประเทศไทย (คุณ
อริน ทร์ จิร า) และ กรรมการสภ
ก
ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไไทย (คุ ณ เพ
พชรรัต น์ เออกแสงกุ ล ) เข้า ร่ ว ม
ประชุม โดดยมี Mr. Josse Ma ASEAAN-BAC Phhilippines
เป็ นประธธานในการปรระชุม ซึง่ การรประชุมมีสาระสํ
า าคัญ
สรุปได้ ดังั นี้
1. สรุ
ส ป ผลการ ประชุม Thee
ASEAAN-BAC
Planningg and Prepaaration for 22017 Retreaat
ทีป่ ระชุมได้สรุรปการประชุม The ASEAN-BAC
Planning and Prepaaration for 22017 Retreat ซึง่ จัด
ขึน้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
า 2016 ณ กรุงมะนิลา โดยมีการพ
พูดคุยกันในเรื่องของการพพัฒนา MSM
MEs และ
การบรรเทาความทุกข์
ก ยาก รวมถึถึงการเสนอใหห้มกี ารบูรณาการการเชือมโยงผ่
านแดดนทัง้ ทางบกกและการ
่อ
พื่อเชื่อมโครงงการต่างๆทีที่เกิดขึน้ ของ สปป.ลาวแลละฟิ ลปิ ปิ นส์ และมีการรประกาศ
เชื่อมโยงทางทะเลเพื
F Alias นอกจากนี้ททางฟิ ลปิ ปิ นส์ยงั มีแผน
สมาชิกใใหม่ของสภาธธุรกิจมาเลเซีซียคือ Mr.Daatuk Abdul Farid
ในการจัดั เสวนาโต๊ะกลมในการปร
ก
ระชุมทุกครัง้ ของสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาาเซียนด้วย
การจัดทําแผผนยุทธศาสตตร์ 5 ปี (5-Yeear Plan) สําหรั
า บกิจกรรมต่างๆของ ASEAN-BAC โดยที่
ประชุมมมองว่าการจัดทํ
ด าแผนยุทธศาสตร์
ธ
5 ปี จจะทําให้เกิดความต่
ค
อเนื่องและมุ
ง
ง่ ไปยังงประเด็นต่างๆได้
ง มาก
ขึน้ กว่าเดิม และแผนนยุทธศาสตร์ 5 ปี น้ีตอ้ งสสอดคล้องกับพิ
พมพ์เขียวขออง AEC (AEEC Blueprinnt 2025)

และรายงานจากผู้นํ า ของสปป.ลาวและฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยแผนนี้ ต้ อ งมีก ารระบุ ถึง ระยะเวลาที่ต ัง้ เป้ า
ความสําเร็จไว้ดว้ ย
สําหรับประเด็นเรื่อง e-commerce ความท้าทายทีก่ ําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คอื การได้รบั การ
สนับสนุ นในเรื่องโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึ่งสิง่ ที่ต้องตระหนักคือการได้รบั การสนับสนุ นทางการเงินในการ
เดินหน้าโครงการ นอกจากนี้ทป่ี ระชุมยังมองว่าการมี platform ที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุ น
ทางการเงินและย่อมทําให้เกิดการลงทุนจากประชาชนด้วยเช่นกัน
IAI Working Plan lll ความสามารถทางการเงิน MSMEs ของ CLMV (การฝึ กอบรมให้กบั
ภาคเอกชน) กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อย่างน้อยต้องมี focal point
หนึ่งจุดสําหรับพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ใน IAI Working Plan lll และการประสานงานระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศของแต่ละชาติ
2. การเดิ น หน้ า การก่อ ตัง้ ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) และ ABA
2017
ในปี ท่ผี ่านมา ASEAN-BAC ได้มกี ารทําข้อผูกพันกับสถาบัน องค์กร และภาครัฐต่างๆ โดย
จุดประสงค์คอื การรวมการประชุมต่างๆของอาเซียนเข้าด้วยด้วยกัน ซึ่งปั จจุบนั การประชุม ASEANBAC ได้มกี ารรวบรวมการประชุมทีส่ าํ คัญได้แก่ SEOM และ AEM Retreat เป็ นต้น สําหรับในปี 2017
ASEAN-BAC ได้มกี ารวางแผนทีจ่ ะเพิม่ การประชุม ได้แก่ Committee ทัง้ หมด และ AEM Roadshow
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 SEOM ได้เห็นด้วยกับข้อผูกพันกับ ASEAN-BAC ในเรือ่ งต่างๆเพิม่ ขึน้ อีก
ด้วย
สําหรับปี 2017 ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) จะถูกจัดตัง้ ขึน้ ในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2017 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ABIS ปี 2017 จะเกิดขึน้ พร้อมกับ ASEAN
Summit ครัง้ ที่ 29 ซึง่ จะจัดขึน้ ในเมือง Clark ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ การประชุม Summit จะจัด platform
สําหรับ business community เพื่อทีจ่ ะผูกพันกับผูน้ ํา ASEAN ผูน้ ําทางธุรกิจ ผูป้ ระกอบการและผู้
ตัดสินใจ ABIS จะเป็ นการประชุมสําหรับภาคเอกชนของ ASEAN โดยจะอภิปรายและพัฒนาการ
แก้ปัญหาเพื่อกดดันประเด็นต่างๆทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบกับการดึงดูดการลงทุนภายในภูมภิ าคอาเซียน
และศักยภาพของธุรกิจ
3. Developing ASEAN-BAC’s 9-Year Strategic Plan Framework (2017-2025)

Developing ASEAN-BAC’s 9-Year Strategic Plan Framework (2017-2025) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานของ AEC Blueprint 2025, แผนยุทธศาสตร์สาํ หรับ MSMEs และรายงาน ASEAN BAC โดยมี
4 sectors หลัก ได้แก่ อาหารการเกษตร โลจิสติกส์ สาธารณสุข และ retail มีประเด็นหลักได้แก่ Ecommerce, การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการขจัด NTBs และ NTMs, บทบาทของสตรี
ทางด้านธุรกิจและผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่, แรงงานข้ามชาติและการทํางานที่เหมาะสม, การพัฒนา
ประเทศ CLMV และการเชื่อมโยงระหว่างภูมภิ าค ซึง่ สิง่ ทีเ่ ป็ นตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ ได้แก่ สภาที่
ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) และสมาคมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ JETRO, EABC, US-ASEAN,
EU-ASEAN เป็ นต้น ซึง่ รวมถึงโครงการต่างๆทีย่ งั คงทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็ น RORO (ASEAN
Marine Connectivity) หรือ Laos connect เป็ นต้น ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์หลักในอีก 3 ปี ขา้ งหน้า
ของ ASEAN-BAC คือ ASEAN Single Window, ASEAN Business Travel Card, 2015
Governments commitments, RCEP และ 11 Professional MRAs นอกจากนี้ยงั ทํางานอย่างใกล้ชดิ
กับ ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 และ ASEAN Secretariat
4. Joint Business Council’s Membership (JBC)
ASEAN-BAC ได้มกี ารจัดการประชุม JBC ครัง้ ที่ 1 ในปี 2013 สาธารณรัฐบรูไนฯ เพื่อรวมการ
ประชุม ASEAN BIS และ AEM ซึ่งในทีป่ ระชุมเห็นด้วยในข้อตกลงในการจัดตัง้ ความร่วมมือซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในปั จจุบนั ASEAN-BAC วางแผนจะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมครัง้ ที่ 9 ใน
วันที่ 26 มกราคม 2017
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุ นสมาชิกของ AEC และผูถ้ อื ผลประโยชน์รว่ มกัน
2. สร้างความเข้มแข็งซึง่ focused ทีส่ งั คมเศรษฐกิจของ AEC
3. จัดการความท้าทายและโอกาสของธุรกิจในอาเซียน
4. เสนอและพัฒนาความร่วมมือร่วมกันเพื่อที่จะให้คําปรึกษารวมถึงการสนับสนุ นรัฐบาล
อาเซียนและเลขาธิการอาเซียน
โดยมีการทํางานทัง้ หมด 4 คณะ ได้แก่ คณะประธาน คณะผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญ และเจ้าหน้าที่
สนับสนุ นเป็ นกลไกในการดําเนินงาน

5. รายงานการประชุม Joint Consultation ครัง้ ที่ 9 กับ ASEAN+1 Business Council
และสมาคมต่างๆ ในวัน ที่ 26 มกราคม 2017 ณ กรุงมะนิ ล า ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
การประชุม The Prepared Foodstuff Products Working Group (PFPWG) ครัง้ ที่ 23 ในวันที่
10 พฤศจิกายน 2016 ณ กรุงจาการ์ตา้ มีสาระสําคัญคือ ASEAN Food and Beverage Alliance
(AFBA) จะยังคงทํางานร่วมกับ PFPWG ให้เกิดความร่วมมือของฉลากโภชนาการ โดยจะสนับสนุ น
มาตรฐานอาหารในอาเซียน โดยเฉพาะมาตรฐานทัวไปของอาเซี
่
ยนในเรื่องฉลากอาหารก่อนการบรรจุ
ภัณฑ์ (ASEAN General Standard for the Labelling of Pre-packaged Food :ACFCR)
East Asia Business Council (EABC) Business Stakeholder Workshop ระหว่างวันที่ 4-6
ธันวาคม 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย การ workshop แบ่งออกเป็ น 5 ช่วง ได้แก่
1) การเข้าถึงสินค้าและตลาด ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มกี ารอภิปรายถึงผลกระทบทางด้านลบของ nontariff barriers และการแก้ไขปั ญหาสําหรับการเจรจาระหว่างการเจรจาทีจ่ ะเกิดขึน้ นี้ 2) การบริการและ
การลงทุน 3) SMEs 4) e-Commerce และ 5) ข้อผูกพัน G2B
6. AFBA’s Future Engagement with the ASEAN Task Force’s Joint Consultation
Council (ATF-JCC)
เมื่อเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา AFBA ได้มกี ารนําเสนอ ASEAN Task Force’s Joint Consultative
Council โดยมองหาโอกาสในการอภิปรายถึงความท้าทายของ non-tariff measures (NTMs) ซึง่ ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดื่มในอาเซียน รวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ATF-JCC จะมีการจัดการประชุมครัง้ ที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2017 ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือใหม่และ ToR โดยมุ่งการอภิปรายในประเด็นเรื่องการจัดการภายใน เช่น การไม่มี
ภาคเอกชนได้รบั เชิญในการร่วมประชุม เป็ นต้น
5. รายงานด้า นการเงิ น (Financial Report)
จํานวนเงินที่ใช้ในปี 2016 ทัง้ สิน้ คือจํานวน 82,368.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ปั จจุบนั ยอดเงิน
คงเหลืออยู่ท่ี 136,182.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับงบประมาณทัง้ หมดทีอ่ นุ มตั ใิ นปี 2016 คือจํานวน
137,410.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้ไปทัง้ หมด 97,860.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจํานวนเงินทีใ่ ช้ในปี 2016
คิดเป็ น 16%
สรุปโดย ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

