เรือ่ ง
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 4/2558
วัน / เวลา
วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.
สถานที่
ห้องประชุม ศูนย์ C-ASEAN อาคารไซเบอร์ทาวเวอร์
…......................................................................…......................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1.
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์
2.
Mr.HANG Sochivin
3.
ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์
4.
คุณดวงใจ จันทร
5.
คุณอภิรดี สินสุขเพิม่ พูน
6.
คุณชนินทร์ ศรีกรกุล
7.
คุณกี้หลิน แคทรีนท์ โซห์
8.
9.

คุณเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
คุณชารีฟ ยิ้มใย

10.

คุณทิติ วงศ์ประเสริฐ

11.

คุณ มายเดียร์ รุจริ ยศ

ประธาน
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ ายพาณิชย์
ทีป่ รึกษา
รองประธาน
กรรมการเหรัญญิก
กรรมการ
หัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์ตวั แทนและบริการธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
ประธานสมาคมฯ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 3/2558
มติท่ปี ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
3.1 แต่งตัง้ กรรมการและที่ปรึกษาของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา (เพิม่ เติม)
เสนอแต่งตัง้ ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์ และดร.กานดี เลียวไพโรจน์ เป็ นกรรมการเพิม่ เติม

มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 สัมมนาการค้าการลงทุน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ความเห็นที่ประชุม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กมั พูชาสะดวกระหว่างวันที่ 14, 18, 21 กันยายน 2558 ขอให้สภาธุ รกิจ
ไทย-กัมพูชาเลือ กวันที่สะดวกในการจัดการประชุม และควรเชิญรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิ ชย์ของไทย และ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
2. ควรเชิญเลขาธิการ The Council for the Development of Cambodia อธิบดีกรมศุลกากรของกัมพูชา
ประธานหอการค้ากัมพูชามาเป็ นบรรยายในการสัมมนา
3. เสนอให้มกี ารลงนามบันทึกความเข้าใจจะหว่างคู่ธุรกิจไทย-กัมพูชา โดยให้รฐั มนตรีฯ ทัง้ สองประเทศเป็ น
พยานในการลงนาม
4. เสนอให้มคี ลีนิคธุ รกิจสาหรับผูป้ ระกอบการไทยที่สนใจและมีขอ้ ซักถามในการไปลงทุนที่กมั พูชาจากนัก
ธุรกิจไทยทีม่ ปี ระสบการณ์และประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในกัมพูชา
มติท่ปี ระชุม

1. เห็นชอบตามข้อเสนอ
2. การกาหนดวันจัดงานเสวนาขอให้ประสานงานกับศูนย์ C-ASEAN เบื้องต้น
ก่อนว่าสะดวกวันไหน
3. ขอให้ฝ่ายเลขาจัดทาร่างกาหนดการเสวนาและงบประมาณที่ตอ้ งใช้นาเสนอต่อ
ประธานฯ พิจารณาต่อไป

4.2 การจัดสัมมนาร่วมกับช่อง 3
อ.เกษมสันต์ วีระกุล ยินดีร่วมจัดงานสัมมนากับสภาธุ รกิจฯ แต่ทงั้ นี้ มีค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาซึ่งจะ
หารือกันต่อไป
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

4.3 การจัดคณะศึกษาเส้นทางกัมพูชา (พนมเปญ) – เวียดนามใต้ (โฮจิมินห์) ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม
2558
ความเห็นที่ประชุม
1. ขอให้มกี ารเข้าพบกับผูจ้ ดั การโรงงานคนไทยใน Phnom Penh Special Economic Zone
2. ผูต้ อบรับเข้าร่วมเดินทาง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 จานวน 18 คน โดยประธานฯ จะเชิญผูส้ อ่ื ข่าวจาก

Bangkok post เข้าร่วมทริปด้วย
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

4.4 รายรับ-รายจ่าย สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
รายรับมากกว่ารายจ่าย
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 5 : เรื่องอืน่ ๆ
1. กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาธุ รกิจฯ ครัง้ ที่ 5/2558 ในวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ C-ASEAN
2. ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานทีใ่ นการประชุมของศูนย์ C-ASEAN ในการประชุม
ของสภาธุรกิจฯ
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

ปิ ดการประชุมเวลา 12.00 น.
**************************************************************
ชารีฟ ยิ้มใย / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

