สสรุป การประชชุม East Asia Business Council แล ะการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ย ว ข้อ ง ครัง้ ที่ 37
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การปประชุม East Asia Busineess Council และการประชชุมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ครัง้ ที่ 37 จัดขึน้ ระหหว่างวันที่
13-14 กุมภาพันธ์ 25560 ณ โรงแแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ประเททศไทย โดยมีมี คุณไพรัช บูรพชัยศรี
(EABC --Thailand) เป็ป็ นประธานในกการประชุมในนปี 2017 โดยเนื้อหาสาระการประชุม สา มารถสรุปได้ดัดงนี้
1. การประชุม Working
W
Grooup for RCEEP โดย EABBC Thailand โดยในทีป่ ระชชุมได้มกี ารเชิชิญคุณธัญ
วิชญ์ เลิศอเนนกสิน นักวิชาการพาณิชย์ชชํํานาญการ จาากกรมเจรจากการค้าระหว่างงประเทศ แจ้งที
ง ป่ ระชุม
เรือ่ งความคืบหน้
บ าการดําเนินินการเจรจา RCEP โดยยมีความคืบหนน้าการเจรจา RCEP ในการค้าด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านสินค้า ด้า้ นการบริการร และด้านการรลงทุน ซึง่ รวมถึงด้านการแแข่งขันและด้าน
า SMEs
ซึง่ การประชุม RCEP TNCC Meeting ครรัง้ ต่อไป จะจัดั ขึน้ ในวันที่ 20
2 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคมม 2560 ณ
เมืองโกเบ ปรระเทศญีป่ ่ นุ
2. การประชุม Working
W
Grouup on E-com
mmerce โดย EABC Philippines and EAABC Japan โดยมีการ
บรรยายจาก ASEAN-KOREA Centree จากประเทศศเกาหลีในหัวข้ขอ “Capacityy Building Workshop
W
for GMS Crross-Border E-commercee โดยมีสาระสสําคัญ ดังนี้ การอํ
ก านวยคววามสะดวกในนด้าน FDI
อีกทัง้ ยังมี ASEAN
A
ICT Masterplan 2017 ทีม่ งหวั
งุ่ งจะสนับสนุ
ส น digital trade ในอาเเซียนผ่าน
ทางการพัฒนาด้
น าน eCom
mmerce และเสริมสร้างควาามตระหนักในนเรือ่ งของ diggital trade นอกจากนี
น
้
ASEAN Straategic Action Plan for SM
ME Developm
ment (2016-20025) ยังสนับสสนุ นให้มกี ารบบูรณาการ
เพือ่ ไปยังห่วงโซ่
ง อาหารโลกกได้ โดยมี eCCommerce เป็ป็ นกลไกในกาารดําเนินการ

3. สรุปการประชุม กรอบ Annual East Asia Investment Forum ในการประชุม ASEAN Plus Three
Economic Ministers Meetings โดยจะมีการหารือกันในหัวข้อ โอกาสสําหรับการแลกเปลีย่ นมุมมอง
ระหว่างรัฐบาลสมาชิก เพือ่ จะพัฒนาระบบการลงทุนแบบทวิภาคี รวมถึงการกําหนดกรอบนโยบายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจ เช่น RCEP AEC เป็ นต้น และการนําเสนอถึงโอกาสในการลงทุนภายในภูมภิ าค
4. การนําเสนอจาก ASEAN-KOREA CENTRE ในหัวข้อ “Practical Contribution to ASEAN MSME
Development” โดยเฉพาะในแผนยุทธศาสตร์อาเซียน สําหรับการพัฒนา SME โดยมีวสิ ยั ทัศน์คอื การ
แข่งขันระดับโลกและนวัตกรรมสําหรับ SMEs โดยมีแผนคือ ภายในปี 2025 อาเซียนต้องสร้างการ
แข่งขันระดับโลก และนวัตกรรม MSMEs รวมถึงการบูรณาการประชาคมอาเซียนและการพัฒนาเชิง
ลึกภายในภูมภิ าค เป้ าหมายคือ การสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพิม่ การเข้าถึง
การเงิน
การเพิม่ การเข้าถึงตลาดและการเป็ นนานาชาติ
การเพิม่ นโยบายและกฎระเบียบทาง
สิง่ แวดล้อม และการสนับสนุ นผูป้ ระกอบการ และการพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุ ษย์
5. สรุปการประชุม East Asia Business Council ครัง้ ที่ 36 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2016 ณ กรุงเวียงจันทน์
ประเทศลาว โดยประธานในการประชุมครัง้ นี้คอื Mr. Hidekazu Oshita EABC Japan โดยสาระสําคัญ
ของการประชุมสรุปได้ดงั นี้
- Working Group for RCEP โดยมี EABC Thailand (คุณไพรัช บูรพชัยศิร)ิ เป็ นประธาน
มีการเสนอให้เจรจาโต๊ะกลมโดย Australian Industry Group โดยทีป่ ระชุมเห็นว่า การ
เจรจาโต๊ะกลมนี้ตอ้ งเพิม่ speakers จากประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึน้ โดยเป็ นการ
หารือในส่วนขององค์ประกอบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ได้แก่ การลงทุน การ
บริการ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับใช้ดว้ ย และนอกจากนี้ยงั ต้องเพิม่ บทบาทของ
MSME ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นเข้าไปในการเจรจาโต๊ะกลมนี้ดว้ ย
- Working Group for E-commerce โดยมี EABC Philippines เป็ นประธาน ซึง่ ผูแ้ ทนจาก
EABC Singapore ได้เน้นยํา้ ว่า การหารือในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ E-Commerce
นัน้ มี forum ด้าน the ASEAN Payment Network ซึง่ กําลังเป็ นตัวผลักดันการ
ขับเคลือ่ นตามมาตรฐานทัวไปของ
่
payment
- Working Group for MSME โดยมี EABC China และ EABC Brunei เป็ นประธาน ใน
การประชุมครัง้ นี้ ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ความร่วมมือกับประเทศอินเดียนัน้ ควรจะ focus
ไปทีก่ ารทําข้อตกลง RECP เป็ นสิง่ สําคัญ และทีป่ ระชุมยังมองว่า การเชือ่ มโยงเว็บไซต์
EABEX และศูนย์อาเซียนพลัสสามให้มกี ารแบ่งปั นข้อมูลกิจกรรมระหว่างกัน
6. การพัฒนา Islamic Infrastructure Investment Platform (I3P) นัน้ เป็ นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และภาคการศึกษา ทีจ่ ะเป็ นส่วนในการขยาย
การลงทุนระหว่างประเทศ โดยสถาบันการเงินอิสลาม (Islamic Financial institutions) โดยเฉพาะการ

ลงทุนในระยะยาว
โครงการการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
ซึง่ รวมถึง
ASEAN+3 APEC และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอื่นๆ
7. รายงานการประชุม ASEAN Plus Three Economic Ministers consultation with EABC จัดขึน้ ใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ Mr. Takeshi Akagi
EABC Japan ได้รายงานว่า ณ ปั จจุบนั EABC นัน้ มุง่ ไปทีค่ วามร่วมมือ RCEP MSME และ
eCommerce ซึง่ มีการรายงานว่า EABC นัน้ จะพิจารณาในการแบ่งปั นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ASEAN Plus Centers และ EABEX รวมถึงการอํานวยความสะดวกด้านการพัฒนา eCommerce
ภายในภูมภิ าค และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ได้เน้นว่า การได้ทราบว่า
MSME นัน้ ใช้ eCommerce ในการดําเนินการอย่างเป็ นปกตินนั ้ เป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจ และยังแนะนําให้
เพิม่ การใช้ eCommerce ไปในภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆอีกด้วย

สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

