เรือ่ ง
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 5/2558
วัน / เวลา
วันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1101 ศูนย์ C-ASEAN อาคารไซเบอร์ทาวเวอร์
…......................................................................…......................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1.
คุณทัฬห์ สิรโิ ภคี
2.
Mr.HANG Sochivin
3.
คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
4.
ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์
5.
คุณชนินทร์ ศรีกรกุล
6.
คุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุ กูล
7.
คุณกี้หลิน แคทรีนท์ โซห์
8.
9.

คุณสุชาติ เดชจักรเสมา
คุณชารีฟ ยิ้มใย

10.

คุณ มายเดียร์ รุจริ ยศ

รองประธาน
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ ายพาณิชย์
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์ตวั แทนและบริการธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย
ผูป้ ระกอบการ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
เนื่องด้วย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอย่าง
เร่งด่วน คุณวรทัศน์ ตันติมงคงสุข กรรมการเลขาธิการ จึงทาหน้าทีป่ ระธานในการประชุมครัง้ นี้
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 4/2558
มติท่ปี ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 ผลการจัดคณะนักธุรกิจไทยเยือนประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นาคณะการนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนกัมพูชาและ

เวียดนาม จานวนทัง้ สิ้น 20 คน ภายใต้ธุรกิจ อาทิเช่น S&P Syndicate, Panpee Group, Ocean K Furniture,
Bangkok Bank, TMB Bank เป็ นต้น โดยได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนของกัมพูชาและเวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ท่าเรือนา้ ลึกของทัง้ สองประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงพนมเปญ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมนิ ห์
ความเห็นที่ประชุม
1. การจัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนกัมพูชาครัง้ ต่อไป อาจจัดเยือนส่วนตอนบนของกัมพูชา ซึง่ เป็ นแหล่ง
เพาะปลูก มีการทาเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย และเดินทางเข้าเวียดนามตอนกลางเพื่อไปศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของเวียดนาม
2. ท่าเรือโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนามมีศกั ยภาพสูง จีนและกัมพูชาใช้ประโยชน์จากท่าเรือนี้มาก
3. เส้นทาง Southern Economic Corridor มีประชากรที่ถนนเส้นนี้ ผ่ าน 70-80 ล้านคน ซึ่ง มีอ ตั ราการ
เจริญเติบโตสูง มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง โดยเฉพาะในกัมพูชา และปัจจุบนั นี้แรงงานในกัมพูชามีจานวนน้อย ต้อง
นาเข้าแรงงานจากเวียดนามากขึ้น
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

3.2 การแต่งตัง้ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา (เพิม่ เติม)
ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์ รองประธานกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.เอสแอนด์พซี นิ ดิเคท และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์
กรรมการผูจ้ ดั การ C-ASEAN ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็ นกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เรียบร้อยแล้ว
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 สัมมนาการค้าการลงทุน ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ความเห็นที่ประชุม
1. เลือ่ นกาหนดจัดงานเป็ นช่วงปลายปี 2558 เนื่องจากช่วงเดือนกันยายนมีการประชุมหลายคณะ การจัดคณะ
ผูแ้ ทนการค้าไทยของสภาหอการค้าฯ เดินทางเยือนประเทศต่างๆ รวมทัง้ การจัดงานสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าฯ
ด้วย
2. ให้มกี ารจัด Business Matching ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน โดยให้นกั ธุ รกิจจากกัมพูชาขึ้นเวที
นาเสนอธุรกิจของตนเอง
3. ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับศูนย์ C-ASEAN ในการจัดเตรียมทีจ่ อดรถสาหรับผูเ้ ข้าร่วมงานเสวนา
4. ให้ทกี ารจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา บริเวณหน้างาน

มติท่ปี ระชุม

1. เห็นชอบตามข้อเสนอ
2. กาหนดจัดงานช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยให้สถานเอกอัครราชทูต
กัมพูชา ประจาประเทศไทย ประสานงานกับรัฐมนตรีพาณิ ชย์กมั พูชาว่าสะดวก
ในช่วงใด
3. ขอให้ฝ่ายเลขาประสานงานกับศู นย์ C-ASEAN เรื่องค่ าใช้จ่ายและแผนผัง
บริเวณสาหรับการจัดงานสัมมนาฯ

4.2 การจัดสัมมนาร่วมกับช่อง 3
ความเห็นที่ประชุม
1. งานสัมมนาในครัง้ นี้สามารถเพิม่ จานวนสมาชิกได้ เนื่องจากมีการเผยแพร่ออกไปตามสือ่ ต่างๆ ของช่อง 3
2. เสนอให้จดั ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน
2558 ในงานด้วย
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบและให้คุณวรทัศน์ฯ ประสานกับ อ.เกษมสันต์ คุณชนิตรฯ และคุ ณ
ดวงใจฯ ในการกาหนดวันและเวลาการจัดงานสัมมนา

4.3 รายรับ-รายจ่าย สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
รายรับมากกว่ารายจ่าย
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 5 : เรื่องอืน่ ๆ
หากสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจาประเทศไทย กาหนดจัดงานเฉลิมฉลองงานวันชาติกมั พูชา ขอให้แจ้ง
ให้กบั คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา รับทราบด้วย
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

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

