สรุป การปประชุม สภาทที่ป รึก ษาธุรกิ
ร จ อาเซีย น ครัง้ ที่ 71
71th ASEEAN Busineess Advisory Council Meeting
วัน ที่ 188-21 มิ ถนุ ายยน 2560
ณ SBF Ceenter ประเททศสิ งคโปร์
การปประชุมสภาทีทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน คครัง้ ที่ 71 ( 71th
ASEEAN Busineess Advisorry Council Meeting – ASEANBACC Meeting ) จัดขึน้ ในระหหว่างวันที่ 188-21 มิถุนายน 2560
ณ ปประเทศสิงคโปปร์
ซึง่ ผู้แทนประเทศศไทยทีเ่ ข้าร่วมประชุ
ว
ม ได้ด้แก่
1) คุณอรินทร์ จิรา
ร
ประธธานสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาาเซียนประเททศไทย
และรรองประธานสสภาอุตสาหกกรรมแห่งประะเทศไทย
2) คุณศักดิ ์ณรงคค์ แสงสง่าพงศ์
ง
ย
รองปประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3) คุณ ไพรัช บูรพชั
ร ยศรี
ป่ กษาธุรกิจอาเซี
อ ยนประเเทศไทย
กรรมมการสภาทีปรึ
และรรองประธานกกรรมการหอกการค้าไทย
4) คุณกอบศักดิ ์ ดวงดี
ป่ กษาธุรกิจอาเซี
จ ยนประะเทศไทย
กรรรมการสภาทีปรึ
และะเลขาธิการสมมาคมธนาคารไทย
โดยการปประชุมมีสารระสําคัญสรุปได้
ไ ดังนี้
1. Excluusive dialoguue กับสภาทีปรึ
่ กษาธุรกิจจอาเซียน-ญีปุป่ ่ น
- ในนเดือนเมษายยนทีผ่ ่านมา ASEAN-BAAC และ ASSEAN Busiiness Clubb ได้ลงนามใในบันทึก
ข้อตกกลงความร่วมมือร่วมกับ Japan Exteernal Trade Organizatioon: JETRO และASEANN Japan
Businness Counncil ในการดําเนินการ AASEAN-Japan Innovation Netwoork เพื่อส่งเสริมการ
แลกเเปลี่ยนผูเ้ ชียวชาญในสาข
ย่
ขาที่เกี่ยวข้ออง แลกเปลียนข้
่ย อมูลเศรษฐกิจ เพื่อกการเจริญเติบโตที
บ ่เท่า
เทียมมกัน
- W
Working drafft สําหรับ thheme ideass ของ ASEEAN-BAC JBC Innovvation WG เพื่อการ
เจริญ
ญเติบโตอย่างเท่
ง าเทียมของอาเซียน-ญี่ปี ่ นุ มีสาระสํสาคัญดังต่อไปปนี้

Themes Ideas
1) ส่งเสริมการเพิม่ ผลิต
ภาพ และนวัตกรรมของ
supply chain ด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

For Asean
ในปี 2018 วาระสําคัญของอาเซียนคือ
เศรษฐกิจดิจิท ลั และการอํา นวยความ
สะดวกทางการค้า รวมถึงการส่งเสริม
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ให้ ก ั บ
อุต สาหกรรมในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย น
(Industry 4.0)
2) ส่งเสริม
การผ่อนคลายมาตรการทางการค้าของ
นวัต กรรมด้ ว ยการผ่ อ น กลุ่ ม ประเทศอาเซีย นเป็ น ไปอย่ า งไม่
คลายมาตรการทางการค้า สอดคล้องกัน

For Japan
ญี่ป่ ุนสามารถให้ความช่วยเหลือ
โดยแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บ ัติ ใ น
การผลิต และการเดินพิธี
ศุลกากร เป็ นต้น

ญี่ป่ ุนสามารถให้ความช่วยเหลือ
โดยแลกเปลี่ย นแนวปฏิบ ตั ิข อง
ญีป่ ่ นุ โดยบริษทั ของญีป่ ่ นุ
สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้

2. การบูรณาการระหว่าง ASEAN BAC และ ASEAN MSME Advisory Board
- ในเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมีการประชุมระหว่าง ASEAN-BAC และ MSME Advisory Board ว่า
ด้วยการมีสว่ นร่วมของ ASEAN-BAC ใน Strategic Goals และกิจกรรมของ ASEAN Coordinating
Committee on MSME: ACCMSME
- Strategic Goal มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Strategic Goal
ส่งเสริมผลิตภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพิม่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพิม่ การเข้าถึงตลาดและการทําให้เป็ นสากล
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางนโยบายและการกํากับดูแล
ส่งเสริม entrepeuneurship และการพัฒนาทุน

Country Champion
ไทย และเวียดนาม
มาเลเซีย และลาว
สิงคโปร์ และไทย
อินโดนีเซีย และกัมพูชา
ฟิ ลปิ ปิ นส์ บูรไน และเมียนมาร์

- ACCMSME เป็ นคณะทํางานซึง่ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ MSME ในการบูรณาการของอาเซียน และในอัตราการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจอาเซียน
2) อํานวยความสะดวกในการบังคับใช้ ตรวจสอบ และประเมิน ASEAN Strategic Action Plan
สําหรับ SME Development (2016-2025)
3. ASEAN RORO Network: Batangas-Humen-Da Nang RORO Connectivity
- ภายใต้การเป็ นประธาน Asean ของฟิ ลปิ ปิ นส์ได้มกี ารให้ความสําคัญกับการริเริม่ โครงการ
โครงข่ายการเดินเรือ RORO เพื่อสนับสนุ นการเชื่อมต่อทางทะเลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

รวมถึงประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซียได้มกี ารริเริม่
โครงการที่ Davao-General Santos-Bitung สําหรับการเชื่อมต่อกับประเทศนอกกลุ่มได้มกี ารริเริม่
การเชื่อมต่อระหว่าง ฟิ ลปิ ปิ นส์ (Batangas) -เวียดนาม (Da Nang) -จีน (Humen) โดยโครงการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อค่าใช้จา่ ย และเวลา
- โดย RORO ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จาก East-West Economic Corridor: EWEC ได้สงู สุด
- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ RORO
1) Faster สามารถขนถ่ายสินค้า และเดินทาง ได้เร็วขึน้
2) Cheaper ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขนส่งทางเรือถึงแบบปกติถงึ 20% และถูกกว่าการขนส่งทาง
อากาศกว่า 70-80%
3) Better จากการไม่ตอ้ งใช้ gantry cranes ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่าเรือน้อยลง และมี draft
requirement ทีน่ ้อยกว่า
4) Greener ปล่อย CO2 น้อยกว่าการขนส่งทางอากาศ 90%

