การปรระชุม สภาธุรรกิ จ เอเชียตะวั
ต น ออกครรัง้ ที่ 38
(38th Easst Asia Bussiness Counncil Meetingg and Relatted Meetingg: EABC)
วัน ที่ 188-21 เมษายยน 2560
ณ Mingdu
M
Lakkeside Hoteel, หนานหนินง, สาธารณรัฐ ประชาชาาจีน

การประชุมสภาธุ
ส รกิจเอเชียตะวันออกกครัง้ ที่ 38 จัดขึน้ ระหหว่างวันที่ 188-21 เมษายยน 2560
ส
ณ Mingdu Lakesidee Hotel, หนนานหนิง, สาาธารณรัฐประะชาชนจีน โดดยมีรองประธธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประะเทศไทย ได้แ้ ก่ คุณสมยศ ตัง้ มีลาภ เเข้าร่วมการปประชุม ซึง่ กาารประชุมมีสาาระสําคัญสรุรุปได้ดงั นี้
คุณไพรัช บูรพชั
ร ยศรี ประธาน EABCC ของประธาานได้กล่าวถ้อยแถลงขอบ
อ
บคุณทีป่ ระชุมที
ม ไ่ ว้วาง
เ ญกับ
ให้ประเททศไทยดํารงงตําแหน่ งประธาน EABCC ครัง้ ที่ 2 และเนื่องจากประชาคคมโลกกําลังเผชิ
ควรมี
ความท้าาทายในการรผนวกรวมดด้า นเศรษฐกิกิจ และการค้้ารูป แบบทวิวิภ าคี ดังนัน้ EABC
บทบาทนนําในการผลักั ดันการสร้างความเชื่อมโโยงธุรกิจในภภูมภิ าค
ผลสรุป กการประชุม คณะทํ
ค
างานน RCEP
ทีป่ ระชุมเน้นการพั
น
ฒนาแแผนงาน Belt and Roadd ซึง่ เน้นการรสร้างความร่ร่วมมือทางกาารค้าโดย
ุ
มาชิก EABC ได้รบั ผลปประโยชน์
ยึดตามเเส้นทางการคค้าตามทีแ่ ผนนงานนี้ระบุ ซึง่ จะทําให้ทกประเทศสม
แบบ winn-win เท่าเทียี มกันทุกภาาคส่วน โดยจจะมีการจัด Belt and Road Forum วันนที่ 14-15 พฤฤษภาคม

ซึง่ จะมีการวางแผนการจัดทําสภาหอการค้าระหว่างประเทศไทยเส้นทางสายไหม (Silk Road Chamber
of International Commerce: SRCIC) และจะเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมกับงานสภาดังกล่าว
รวมถึงจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี อาเซียน-อินเดีย ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560
การเจรจา RCEP คาดว่าจะได้รบั ข้อสรุปภายในปี น้ี ซึง่ มีประเด็นทีส่ าํ คัญได้แก่
-การค้า ขายสิ น ค้า (Trade in Goods) มีแผนงานทีจ่ ะยกเลิกภาษีนําเข้าสินค้าโดยรวมทัง้ หมด
90 เปอร์เซ็นต์ภายใน 15 ปี น้ี และประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์จะได้รบั สิทธิเพิม่ เติมสําในประเด็น
เรือ่ งภาษีนําเข้าสินค้าโดยรวม
-การค้า บริ ก าร (Trade in Service) มีแผนงานเจรจาสําหรับการดําเนินการเคลื่อนย้าย
ประชาชนทัวไป
่
-การลงทุน (Investment) ใช้ขอ้ บังคับ Rachet commitment สําหรับการเปิ ดเสรีดา้ นการลงทุน
รวมถึงได้รบั ข้อสรุปในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (Ecotech) และ SME
มีการนํ าเสนอความคืบหน้าแผนแม่บทระหว่าง RCEP และ OBOR รวมถึงโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง RCEP และ OBOR จะจัดขึน้ โดยสภาธุรกิจจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์รว่ มกับงาน
AMIDEX 2017 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
การอภิปรายหารือระหว่างหุน้ ส่วนธุรกิจระหว่าง EABC และ RCEP ซึ่งจะจัดขึน้ ในเดือน
กรกฎาคม โดยการประชุมดังกล่าวเน้นการสะท้อนผลประโยชน์ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการค้าและ
การลงทุน มาตรฐานและอุปสรรคด้านการค้า การลงทุน และบริการ และมาตรการด้านภาษีและการ
อํานวยความสะดวกทางการค้า
ผลสรุป การประชุม คณะทํางาน E-Commerce
จากการประชุมหารือระหว่าง EABC และรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน +3 EABC
และ JETRO มีความร่วมมือในการจัดทําแบบสํารวจด้าน E-Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทําความร่วมมือระหว่าง ASEAN SME Service Center และ EABEX Portal เป็ นสิง่ ที่
สําคัญมากสําหรับการดําเนินธุรกิจในยุคปั จจุบนั โดยเน้นการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
ทัง้ สองกลุ่ม เพือ่ ตอบสนองผลประโยชน์ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
จะมีการจัดการประชุมเชิงเทคนิค ณ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนเมษายน 2560 ทีผ่ ่านมา ซึ่งจะเน้นการนํ า
ปั ญหาและอุปสรรคการใช้ ASEAN SME Service Center มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
และทีส่ าํ คัญจะมีการจัดทํา MOU กับ EABC สําหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์อย่างเป็ น
ทางการระหว่างสองหน่ วยงานดังกล่าว รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีท่ งั ้ สองฝ่ าย เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างเจ้าหน้าที่ในการผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
EABEX เป็ นเครื่องมือสําคัญในฐานะ New Business Service ทีจ่ ะทําให้ผปู้ ระกอบการกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน อาทิ Online-2Offline platform (O2O) สําหรับการเชื่อมโยงธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ในการเชื่อมโยงกระบวนการ

ผลิตและระบบความพึงพอใจของฐานลูกค้า ซึง่ รวมถึงการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือหุน้ ส่วน
เพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แบบ win-win ของทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริม่ การใช้รปู แบบ
ดังกล่าวในประเทศสิงคโปร์และลาว
ผลสรุป การประชุม คณะทํางาน MSMEs
การประชุม MSMEs โดยมี EABC จีนและบรูไนเป็ นประธาน ในการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนและ ASEAN+3 ร่วมกับ EABC ในเดือนสิงหาคม 2015 ซึง่ สภาธุรกิจเอเชียตะวันออกต้องการที่
จะอภิปรายในส่วนของโอกาสความเป็ นไปได้และแนวทางการร่วมมือกัน โดยจะมุง่ ไปทีก่ ารสนับสนุ นการ
พัฒนา MSMEs ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ในการนี้ สภาธุรกิจเอเชียตะวันออกได้มกี ารสร้างเครือข่าย
กับศูนย์อาเซียน-จีน ศูนย์อาเซียน-ญี่ป่ ุน และศูนย์อาเซียน-เกาหลี โดยมีการรายงานความคืบหน้าใน
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ จีน ญี่ป่ ุนและเกาหลี ซึ่งต่างก็มกี ารจัดทํา Workshop ไปยังประเทศ
ต่างๆเพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ MSMEs ภายในภูมภิ าคอาเซียน
อุป สรรคการพัฒ นา
ภาพรวมของอุปสรรคการพัฒนา E-Commerce ในภูมภิ าคนี้จะเกิดจาก กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ด้า นการค้า ของแต่ ล ะประเทศที่ไ ม่ ส อดคล้ อ งกัน มาตรการกีด กัน ทางการค้า ของแต่ ล ะประเทศ
ความเป็ นคูแ่ ข่งในการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน ระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของแต่ละประเทศทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศจีน ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้สามารถช่วยระบุความต้องการสินค้านํ าเข้าจาก
ประเทศอาเซียนได้ เพื่อลดการขาดดุลการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน ช่วยให้คําแนะนํ าเชิงเทคนิคเพื่อ
พัฒนาการค้าชายแดนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยกระดับสินค้า SME ให้ได้มาตรฐานในระดับตลาดโลก
จากการมีส่วนร่วมของประเทศจีน ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ ทําให้ E-Commerce ในภูมภิ าค
อาเซีย นมีค วามน่ า สนใจมมากขึ้น เนื่ อ งจากมิใ ช่ เ พีย งแค่ ผู้บ ริโ ภคเท่ า นัน้ ที่มีส่ ว นร่ ว ม แต่ ร วมถึง
ผูป้ ระกอบการหรือธุรกิจ SME จาก ASEAN ก็สามารถใช้ E-Commerce ในการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศจีน ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ได้ อย่างไรก็ตามปั จจัยสําคัญทีจ่ ะทําให้พฒ
ั นาการ E-Commerce ใน
ภูมภิ าคอาเซียนประสบความสําเร็จ คือ 1. Regional E-Commerce Platform ทีท่ ุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการค้าและการลงทุนสามารถเข้าถึงได้ 2. Payment Gateway จะต้องสอดรับกับการจ่ายเงินของทุก
สกุลของประเทศสมาชิกในภูมภิ าค ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยทีก่ ระตุน้ การสร้างสภาพแวดล้อมสําหรับการพัฒนา
E-Commerce ได้เป็ นอย่างดี 3. Cross border logistics & Customs Clearance มีสว่ นสําคัญในการ
สนับสนุ นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์จากกลุ่มประเทศจีน ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ส่ปู ระเทศในภูมภิ าคได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทําใช้ระบบ E-Commerce มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ด้วย 4. Internet Connectivity / Broadband เป็ นหนึ่งในปั จจัยทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในการเชื่อมโยงกับทุกภาค
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ E-Commerce และจะทําให้กระบวนการต่างๆของ E-Commerce ดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5. System Integration จะต้องนํา EDI และ API รวมถึงการใช้ Cloud Software จะช่วย
ทําให้การจัดส่งและการค้าไร้พรมแดนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6. Innovative Solution จะปั จจัยทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ดุ ในการพัฒนา E-Commerce ให้ทดั เทียมกับบริบทของเศรษฐกิจและตลาดโลกในยุคปั จจุบนั

สรุปโดย
ฝ่ ายองค์กรระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

