ฉบับที่ 15/2557
เรือ่ ง สรุปการสัมมนาวิชาการ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 46 ป ธปท. สภอ.
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) จัดสัมมนาวิชาการ หัวขอ
“โคงสุดทายสู AEC … อีสานกับ CLMV จะปรับตัวอยางไร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ป แหงการกอตั้ง
ธปท. สภอ. เมื่อวันจันทรที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน ราชาออคิด โดย นายเพิ่มสุข สุทธินุน ผูชวยผูวาการ สายระบบขอสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย
ใหเกียรติมาเปนประธานเปดงานสัมมนา มีผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ประมาณ 600 คน
ในการสัมมนามีการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โคงสุดทายสู AEC … อีสานกับ CLMV จะปรับตัวอยางไร”
โดย นายพิษณุ จันทรวิทัน เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน สปป. ลาว ซึ่งไดสรุปวา ปจจุบันประชาชนยังมี
ความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับ AEC หลายประการ ทําใหเกิดความตื่นตระหนกวาเมื่อเขาสู AEC ในปลายป 2558
ไทยจะไมสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได ซึ่งแทจริงแลวการรวมกลุม AEC ไมไดมีจุดประสงคเพื่อแขงขัน
กันเองภายในภูมิภาค แตเปนความรวมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภูมิภาคอาเซียนโดยรวม
ซึ่งไทยจะตองเรียนรู ทําความเขาใจสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ นโยบาย และกฎระเบียบของประเทศใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะกลุม CLMV ที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหไทยไดประโยชนจากการเขารวม AEC
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ อาเซียนควรใหความสําคัญกับอีก 2 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ การเมือง ความมั่นคง
และสังคม วัฒนธรรม เพื่อใหภูมิภาคมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งจะชวยใหการรวมกลุมดานเศรษฐกิจหรือ
AEC เปนไปอยางราบรื่น
สําหรับการเสวนาเรื่อง “โคงสุดทายสู AEC … อีสานกับ CLMV จะปรับตัวอยางไร” มีวิทยากรเขารวม
การเสวนา 4 ทาน ประกอบดวย นายเกริกไกร จีระแพทย ประธานกรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
นางจีรนันท วงษมงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) ประจํากรุงพนมเปญ และผูอํานวยการ สํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ กรุงพนมเปญ Mr. Moe Myint Kyaw Managing Director, Myanmar
Makro Industry Co., Ltd. และ นายกุลเชฏฐ ธาราจันทร ผูอํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไทย
จํากัด (มหาชน) โดยมี ดร. พิชิต ภัทรวิมลพร ผูอํานวยการอาวุโส ธปท. สภอ. เปนผูดําเนินรายการ สาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
 การเขารว ม AEC เปนสิ่ง ที่ห ลีก เลี่ย งไมได เพราะโลกปจจุบันมีก ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
การรวมกลุม AEC เปนการดึง ศัก ยภาพของแตละประเทศออกมา ซึ่ง จะชวยเกื้อหนุนกันและกัน
(Synergy) และเพิ่มอํานาจตอรองในเวทีโลก อยางไรก็ตาม การกาวเขาสู AEC ในปลายป 2558
เปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น เนื่องจากปจจุบันยังมีขอจํากัดเรื่องการเคลื่อนยายแรงงาน การลงทุน และ
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศอยูมาก ขณะเดียวกันดานการคา แมประเทศสวนใหญจะปรับลด
ภาษีนําเขาเปนรอยละศูนยแลว แตในทางปฏิบัติยัง คงมีก ารใชม าตรการกีดกันการคาที่ไ มใชภาษี
(Non-tariff barrier) นอกจากนี้ นโยบายของประเทศสมาชิกหลายดานยัง ไมสอดคลองกัน และ
การเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานระหวางกันยังไมเพียงพอ ซึ่งหากสามารถแกไขประเด็นเหลานี้ได
AEC จะพัฒนาไปอยางรวดเร็ว

- 2 ปจจุบันผูป ระกอบการไทยมีความจําเปนตองออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะในกลุม
CLMV มากขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง
อีกทั้งสินคาไทยไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในประเทศเพื่อนบานอยูแลว โดยผูประกอบการอาจเริ่ม
จากเขาไปสํารวจตลาดในประเทศเพื่อนบาน ศึก ษากฎระเบีย บตาง ๆ ทําความเขาใจสัง คม และ
วัฒนธรรม เพื่อนํามาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบของสินคาและบริการใหมีความเหมาะสมกับประเทศ
ที่จะไปลงทุน จากนั้นจึงเริ่มทดลองสงสินคาไปจําหนาย หรือเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศเพื่อนบาน
หากไดรับการตอบรับดีจึงคอยเขาไปลงทุน ซึ่งวิธีการเหลานี้จะชวยลดความเสี่ยงใหผูประกอบการได
 อุป สรรคสํ าคั ญ ของการลงทุน ในกลุม ประเทศ CLMV คือ เรื่ อ งกฎระเบี ย บที่ ยัง ไมชั ดเจนและ
เปลี่ยนแปลงบอย เนื่องจาก CLMV ไดเปลี่ยนมาใชระบบเศรษฐกิจแบบเสรีภายหลังไทย จึงตองคอย ๆ
ปรับกฎระเบียบใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบนั ผูป ระกอบการไทย
ที่ตองการไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน จึงควรลงทุน ในลักษณะรวมทุนกับผูประกอบการทองถิ่น
เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว ทั้งนี้ ผูประกอบการไทยสามารถขอรายชื่อผูประกอบการทองถิน่
และคําแนะนําจากสํานักงานสง เสริมการคาในตางประเทศ ธนาคารพาณิชย และสมาคมธุรกิจไทย
ที่ประจําอยูในประเทศเพื่อนบาน
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