เรือ่ ง
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 1/2559
วัน / เวลา
วันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2559 เวลา 13.00-15.30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1109 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
…......................................................................…......................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1.
คุณชนิตร
2.
Mr.HANG
3.
คุณดวงใจ
4.
คุณวรทัศน์
5.
ม.ล.ลือศักดิ์
6.
คุณวิยะดา
7.
ดร.การดี
8.
คุณนฤมล
9.
คุณจิตติมา
10. คุณกรณิศ
11. คุณชารีฟ

ชาญชัยณรงค์
Sochivin
จันทร
ตันติมงคลสุข
จักรพันธุ ์
วัฑฒนาธร
เลียวไพโรจน์
รินเรืองสิน
หงศ์ลดารมภ์
พุ่มวิเศษ
ยิ้มใย

12.

รุจริ ยศ

คุณ มายเดียร์

ประธาน
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ ายพาณิชย์
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูแ้ ทนคุณอภิรดีฯ กรรมการเหรัญญิก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 4/2558
มติท่ปี ระชุม

1.แก้ไขข้อมูล ม.ล.ลือศักดิ์ จักพันธุ ์ จากรองประธานกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.เอส
แอนด์พซี นิ ดิเคท เป็ นกรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
2.รับรอง

วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 สรุปการต้อนรับและรับฟังปาฐกถาพิเศษสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกมั พูชา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2558 ณ โรงแรมดุสติ ธานี

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา และคณะกรรมการสภาธุ รกิจฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับ
สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกมั พูชา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ
โรงแรมดุสติ ธานี ซึ่งมีนกั ธุรกิจไทยและกัมพูชาเข้าร่วมงานทัง้ สิ้นกว่า 300 คนจากหลากหลายสาขา โดยในงานนี้สมเด็จ
ฯ ฮุน เซน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษโดยมีสาระสาคัญได้แก่ กัมพูชาพร้อมจะเป็ นศู นย์กลางการผลิตในอาเซียน โดย
เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตขึ้นทุกๆ ปี และกัมพูชามีนโยบายสนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทัง้ การเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่ม GMS รัฐบาลกัมพูชาได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนของทัง้ สองประเทศมีความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยรัฐบาลกัมพูชายินดีอานวยความสะดวกให้แก่นกั ธุรกิจไทย
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้ ภายในงานได้มกี ารแสดงนิทรรศการของ 5 บริษทั ชัน้ นาของประเทศไทย ได้แก่ ปูนซิเมนต์ไทย ไทย
เบฟเวอเรจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ Loxley และ สหพัฒนพิบูลย์
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

3.2 การลงนาม Agreement on Cooperation ระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ทาเนี ยบรัฐบาล
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุ รกิจ
ไทย-กัมพูชากับสภาธุ รกิจกัมพูชา-ไทย ในวันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล ต่อหน้า
นายกรัฐมนตรีทงั้ สองประเทศ โดย Neak Oknha Kith Meng ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุ รกิจกัมพูชา-ไทย เป็ นผูล้ ง
นามในฝ่ ายกัมพูชา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มสี าระสาคัญเกี่ยวกับการสานความสัมพันธ์ การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การบริการ อุตสาหกรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชาและ
ประเทศไทย การจัดโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การรักษาความสัมพันธ์กบั รัฐบาลทัง้ สองประเทศ
การอานวยความสะดวกเพื่อการเยี่ยมเยือนระหว่างกัน โดยจะจัดให้มกี ารหารือร่วมกันอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี ทัง้ นี้
บันทึกข้อตกลงกาหนดระยะเวลา 3 ปี ซึง่ ต่ออายุอตั โนมัติ และสามารถยกเลิกได้ฝ่ายเดียวโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้า 3 เดือน
ความเห็นที่ประชุม
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ควรนาประเด็นจากการประชุม JCR ครัง้ ที่ 2 มาช่วยผลักดันและดาเนินการดังนี้
1) การเพิม่ ปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศ 3 เท่า ภายในระยะเวลา 5ปี
2) การเชื่อมรถไฟกรุงเทพ-พนมเปญ ภายในระยะเวลา 6 เดือน
3) การก่อสร้างสะพานทีด่ ่านสะตึงบท เชื่อมทางหลวงหมายเลข 5 ให้เสร็จภายใน 1 ปี
4) ปัญหาการเก็บภาษีซอ้ นของกัมพูชา
5) การจัดทา Single Window
6) ความร่วมมือการเดินเรือประมงขนาดเล็กชายฝัง่ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

มติท่ปี ระชุม

1.รับทราบ
2.หยิบยกประเด็นการเพิ่มมูลค่าการค้า 3 เท่า เป็ นภาระงานหลักของสภาธุ รกิจฯ
ในการหยิบหกหารือกับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย
3.ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามประเด็นจากการประชุม JCR เพื่อจัดทาเป็ นระเบียบ
วาระการประชุมร่วมกับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย

3.3 รายรับ-รายจ่าย สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

สถานะรายรับ-รายจ่ายสภาธุรกิจฯ ณ ธันวาคม 2559
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ

142,252.39 บาท
99,521.80 บาท
42,730.59 บาท

ความเห็นที่ประชุม
เสนอให้มกี ารตัง้ หลักเกณฑ์ในการอนุ มตั ิการเบิกจ่ายของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เพื่อให้มมี าตรฐานและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานต่างๆ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. งบเบิกจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ประธานอนุมตั ิ
2. งบเบิกจ่าย 20,001-50,000 บาท ประธานอนุมตั ิ โดยผ่านเลขาธิการ
3. งบเบิกจ่าย 50,000 บาทขึ้นไป ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การร่วมงาน Top Thai Brands ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงพนมเปญ
ความเห็นที่ประชุม
1. ขอให้ปรับตารางกาหนดการเดินทางเป็ นวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกาหนดการคร่าวๆ ดังนี้
- วันที่ 2 ก.พ.59 บ่าย : สารวจตลาดและศูนย์การค้าในกรุงพนมเปญ
- วันที่ 3 ก.พ.59
9.30 น. : ประชุมร่วมสภาธุรกิจฯ ณ Himawari Hotel
บ่าย : เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กมั พูชา
เย็น : เข้าร่วมงาน Top Thai Brands
- วันที่ 4 ก.พ.59 เช้า : เดินทางกลับกรุงเทพฯ

2. ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีคณะทัง้ จากภารัฐและภาคเอกชนเดินทางหลายคณะอาทิ คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ คณะนักธุรกิจจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจานวน 40 คน คณะจากนิดา้ 26 คน
มติท่ปี ระชุม
1. เห็นชอบตามข้อเสนอ
2. ขอให้ฝ่ายเลขาจัดทาร่างกาหนดการเดินทางใหม่และออกหนังสือเชิญสมาชิก
เข้าร่วมงานด่วนทีส่ ุด
4.2 แผนการดาเนิ นงานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ในปี 2559
ความเห็นที่ประชุม
1. การจัดการประชุมร่วมสภาธุรกิจฯ ทุกๆ 3 เดือน
2. การจัดคณะศึกษาดูงานด่านชายแดนไทย-กัมพูชา
3. เน้นประเด็นการเพิม่ มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา 3 เท่า ภายใน 5 ปี
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 5 : เรื่องอืน่ ๆ
- การประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์ www.businessregistration.moc.gov.kh สาหรับการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อ
จดทะเบียนธุรกิจในกัมพูชา
มติท่ปี ระชุม

ขอให้ฝ่ายเลขาดาเนินการประชาสัมพันธ์ลงใน web site ของสภาธุรกิจฯ

ปิ ดการประชุมเวลา 15.30 น.
**************************************************************
ชารีฟ ยิ้มใย / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

