ผลการประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิ จอาเซียน (ASEAN BAC) ครัง้ ที่ 72 และการประชุมกับรัฐมนตรี
เศรษฐกิ จอาเซียน (AEM)
วันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิ ลา ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์

ด้วยสานักเลขาธิการสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียนได้จดั ประชุมสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน
(ASEAN BAC) ครัง้ ที่ 72 และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ในวันที่ 6-7 กันยายน
2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยมี Mr. Joey Concepcion (ประธาน ASEAN BAC
ฟิ ลปิ ปิ นส์) ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม ซึง่ ผูแ้ ทนจาก 3 สถาบันทีเ่ ข้าร่วม ได้แก่
1.รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(คุณอรินทร์ จิรา)
2. เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
(คุณกอบศักดิ ์ ดวงดี)
3. กรรมการนายทะเบียน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร)
ทัง้ นี้การประชุมมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินกิจกรรม 3 รายการได้แก่
1.1 การจัดงาน ASEAN Business Award (วันที่ 6 กันยายน 2560) ซึง่ เป็ นการมอบรางวัล
ให้แก่บริษทั ธุรกิจในอาเซียนซึง่ มีผลงานดีเด่นและมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างความมังคั
่ งให้
่ แก่เศรษฐกิจของภูมภิ าคอาเซียน
โดยรางวัลทีม่ กี ารมอบให้แก่บริษทั ธุรกิจ
แบ่งออกเป็ น 7 ประเภทคือ 1) ASEAN 12 Priority Integration Sector Excellence Awards 2) SME
Excellence Awards 3) Women Entrepreneur of the Year Award 4) Youth Entrepreneur of the
Year Award 5) Special Award (Friends of ASEAN) 6) Inclusive Business Award และ 7) Legacy
Award
1.2 การจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit (วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560)
ซึง่ เป็ นเวทีการสัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ ประจาปี ในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมผูน้ าอาเซียนเพื่อเป็ นเวทีสาหรับ
ภาคเอกชนและผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า แหล่งทุน และธุรกิจ โดยมีการเชิญผูน้ าประเทศ
ต่างๆ และผูน้ าภาคธุรกิจเข้าร่วมการอภิปราย รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการและผูม้ สี ่วนในการกาหนดนโยบาย
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1.3 การจัดประชุม ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) (วันที่ 13
พฤศจิกายน 2560) ซึง่ เป็ นการหารือแนวทางดาเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
(mentor) ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผปู้ ระกอบการ SME
2. ทีป่ ระชุมรับทราบข้อมูลมาตรการทีเ่ ป็ นอุปสรรคทีม่ ใิ ช่ภาษี (NTM NTB) ในอาเซียน ทีน่ าเสนอโดย
ผูแ้ ทนจากองค์กร Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) โดยมีประเด็น
สาคัญคือ มาตรการ NTM มีเพิม่ มากขึน้ ในอาเซียนภายหลังทีม่ าตรการทางภาษีเริม่ ทีจ่ ะลดลง ซึง่
ปั จจุบนั องค์กร ERIA และองค์กร UNCTAD ได้รว่ มกันศึกษาในประเด็นดังกล่าว และมีขอ้ เสนอหลาย
ประการ อาทิ ควรมีการประสานงานและร่วมมือกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องของอาเซียน ควรมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ควรกาหนดให้มหี น่วยงานประสานงานของแต่ละ
ประเทศ (National Focal Point) และควรมีการรวบรวมฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และควรมีการปรับปรุง
ด้านความโปร่งใสของกฎระเบียบทางการค้า
3. ทีป่ ระชุมรับทราบข้อกังวลขององค์กร ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance
Disaster Management (AHA Centre) เกีย่ วกับการแก้ไขปั ญหาด้านการเกิดภัยพิบตั ิ และการสูญเสีย
จากการเกิดภัยพิบตั ิ
4. ทีป่ ระชุมรับทราบบทบาทการดาเนินการขององค์กร ASEAN Bankers Association และความ
คืบหน้าการดาเนินการในประเด็นต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการชาระเงิน การอานวยความสะดวกด้านการ
ชาระเงินผ่านแดน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงิน และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมทาง
การเงิน
5. ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานของ ASEAN BAC ทีจ่ ะนาเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ใน
วันที่ 7 กันยายน 2560 ซึง่ หัวข้อหลักของรายงานคือ Re-energizing AEC towards Prosperity for All
โดยมีประเด็นสาคัญ ได้แก่
5.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ MSME (Empowering MSME) โดยมีปัจจัยสนับสนุ น คือ
1) ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) ซึง่ จะเป็ นเวทีเปิ ดกว้าง
สาหรับการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้ผปู้ ระกอบการโดยอาศัยพีเ่ ลีย้ ง
(mentor)
2) Growth Accelerator Exchange (GAX) ซึง่ จะเป็ นกลไกลสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินของ MSMEs
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3) ASEAN Japan Innovation Network (AJIN) ซึง่ จะเป็ นกลไกลสนับสนุ นการเข้าสู่
ตลาดและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
4) การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุ นการพัฒนา MSMEs
5.2 การส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างครอบคลุม (Promotion Inclusive Business) โดยมี
ปั จจัยสนับสนุ น คือ
1) การอานวยความสะดวกทางการค้า รวมทัง้ eCommerce และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
เพื่อ MSMEs
2) การผลักดันให้มกี ารดาเนินการในเรือ่ ง ASEAN Single Window
3) การให้ความสาคัญกับสาขาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก NTB/NTM (อาทิ สาขาเกษตร-อาหาร การ
ท่องเทีย่ ว และสาธารณสุข)
4) การผ่อนคลายข้อจากัดในการเริม่ ต้นทาธุรกิจ
5) การสนับสนุ นข้อริเริม่ ด้านการเชื่อมโยงทางทะเลและการถ่ายโอนสินค้าในอาเซียน (ASEAN
Multi-modal Trans-shipment)
6) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค (อาทิ การรวมตัวในกรอบ
RCEP)
7) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน การธนาคาร การลงทุน และการประกันภัย
8) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั
6. ทีป่ ระชุมรับทราบสถานะด้านการเงินของ ASEAN BAC ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 1 พฤษภาคม
2560 และการทบทวนงบประมาณเพื่อรองรับการดาเนินการของ ASEAN BAC ในช่วงครึง่ ปี หลังของปี
2560
7. ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าในการดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ ASEAN BAC
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