เรือ่ ง
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 2/2559
วัน / เวลา
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1601 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
…......................................................................…......................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณชนิตร
2. H.E.Mrs.Eat
3. Mr.HANG
4. คุณดวงใจ
5. คุณทัฬห์
6. คุณคมสัน
7. คุณวรทัศน์
8. คุณอภิรดี
9. ม.ล.ลือศักดิ์
10. คุณเกรียงศักดิ์
11. คุณนที
12. คุณสุชาติ
13. คุณจักรพันธ์
14. คุณภูรสิ ทิ ธ์
15. คุณชารีฟ
16. คุณมายเดียร์
17. คุณปิ ยพร

ชาญชัยณรงค์
Sophea
Sochivin
จันทร
สิรโิ ภคี
เหล่าศิลปเจริญ
ตันติมงคลสุข
สินสุขเพิม่ พูน
จักรพันธุ ์
เธียรนุกูล
เจียรพันธุ ์
เตชจักรเสนา
พงศ์นพรัตน์
แจ้งศิรพิ นั ธ์
ยิ้มใย
รุจริ ยศ
ศรีไชยรัตน์

ประธาน
เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจาประเทศไทย
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ ายพาณิชย์
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษทั ยูแอล จากัด
บริษทั โลจิสติกส์ วัน จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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

รับรอง

วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 สรุปการร่วมงาน Top Thai Brand ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา
คุ ณชนิ ตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา และคุ ณนิ ยม ไวยรัชพานิ ช รองประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นาคณะนักธุ รกิจไทยจานวน 20 คน ซึ่งประกอบธุ รกิจในสาขาต่างๆ ดังนี้ ก่อสร้างและ
วัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ บริการ เคมีภณั ฑ์ เครื่องหนัง พลังงานไฟฟ้ า ขนส่ง การพิมพ์ การเงิน และธนาคาร เดินทาง
เยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
ร่วมงาน Cambodia-Thailand Public Private Sector Networking Forum เข้าร่วมเปิ ดงาน Top Thai Brands
2016 และศึกษาโอกาสลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยการประชุมร่วมระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาและ
สภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย ได้มปี ระเด็นสาคัญดังนี้
1) สภาธุรกิจทัง้ สองฝ่ ายเห็นชอบในการร่วมมือเพื่อให้มลู ค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน
5 ปี ตามข้อตกลงของรัฐบาลทัง้ สองประเทศในการประชุม JCR ครัง้ ที่ 2 เมือ่ เดือนธันวาคม 2559
2) ผลักดันให้รถยนต์ส่วนบุคคลของทัง้ สองประเทศสามารถไปมาหาสู่กนั ได้อย่างอิสระโดยไม่จากัดจานวน
เพือ่ ให้เกิดการเพิม่ มูลค่าการท่องเที่ยวระหว่างกัน
3) ผลักดันให้รฐั บาลทัง้ สองประเทศลงนาม Double Taxation Agreement เพือ่ ขจัดการเก็บภาษีซา้ ซ้อน
4) การจัดการประชุมร่วมระหว่างสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา และกัมพูชา-ไทย ทุกๆ 3 เดือน โดยสภาธุ รกิจ
กัมพูชา-ไทย กาหนดนาคณะนักธุรกิจมาเยือนประเทศไทยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม
ความเห็นที่ประชุม
1) เสนอให้มีการผลักดันเรื่องการยกระดับ จุดผ่านแดนชัว่ คราวสายตะกูเป็ นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะเพิ่ม
ปริมาณการค้าและนักท่องเทีย่ วได้มากเนื่องจากเป็ นเส้นทางทีไ่ ปเสียมเรียบได้ใกล้ทส่ี ุด
2) คณะรัฐมนตรีอนุมตั งิ บประมาณการก่อสร้างด่านบ้านหนองเอียน-สะตรีงบท และ บ้านป่ าไร่-โอเนียงแล้ว
มติท่ปี ระชุม

รับทราบและเห็นชอบ

3.2 รายรับ-รายจ่าย สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

สถานะรายรับ-รายจ่ายสภาธุรกิจฯ ณ เดือนมกราคม 2559
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

154,252.39 บาท
99,521.80 บาท
54,730.59 บาท

วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัด งานสัม มนา Business Opportunity and Partnership in Cambodia ร่ ว มกับ ตลาด
หลักทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2559
ความเห็นที่ประชุม
1) ขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจาประเทศไทย ในการผลักดันให้สภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย
นาคณะนักธุ รกิจกัมพูชาจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมประชุมร่วมสภาธุ รกิจฯ และจับคู่ธุรกิจกับสมาชิกสภาธุรกิจไทยกัมพูชา
2) กาหนดจัดงานสัมมนาวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ถ.รัชดาภิเษก โดยช่วงเช้า
เป็ นการประชุมร่วมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และจัดงานสัมมนาในช่วงบ่าย
3) การสัมมนากาหนดจัดงานเป็ นภาษาอังกฤษ และจะมีวทิ ยากรเป็ นนักธุรกิจจากกัมพูชาในหลากหลายสาขา
โดยจะเชิญ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ H.E.Mr.Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์กมั พูชา เข้าร่วมงานสัมมนาด้วย
มติท่ปี ระชุม

1. เห็นชอบ
2. ขอให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทาร่างกาหนดการสัมมนาและจดหมายเชิญผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ตามข้อเสนอเข้าร่วมงาน

4.2 ความร่วมมือในการจัด “บริการคลินิกธุรกิจพีเ่ ลี้ยงอาสาสมัคร” ภายใต้โครงการนาธุรกิจไทยไปลงทุนใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา กับ มูลนิ ธิเพือ่ สถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
ความเห็นที่ประชุม
1) เป็ นการจับคู่ธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ที่สนใจจะไปลงทุนในประเทศกัมพูชากับบริษทั ที่ประสบ
ความสาเร็จในการทาธุรกิจในกัมพูชา โดยที่บริษทั ที่ประสบความสาเร็จจะเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs โดย
IMET จะเป็ นผูค้ ดั เลือกเอง
2) ขณะนี้ IMET ได้หาบริษทั พีเ่ ลี้ยงได้ 5 ราย ได้แก่ SCG CP SCB Kbank และ ประกิต Advertising โดย
ต้องการความร่วมมือจากสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา แนะนาบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพเพิม่ เติมอีก 5 ราย
มติท่ปี ระชุม

วาระที่ 5 : เรื่องอืน่ ๆ

1. เห็นชอบ
2. ให้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ และสภาธุ รกิจฯ จะแนะนาบริษทั เพิ่มเติมให้อีก 4
บริษทั

- การกาหนดจัดคณะสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เดินทางเยือนเสียมเรียบ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2559
- ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู ป้ ระกอบการที่สนใจเข้าร่ ว มโครงการศึ กษาดู ง านพื้นที่เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2559
มติท่ปี ระชุม

รับทราบและเห็นชอบ

ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
**************************************************************
ชารีฟ ยิ้มใย / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

