เรือ่ ง
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 3/2559
วัน / เวลา
วันจันทร์ท่ี 7 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1601 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
…......................................................................…......................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณชนิตร
2. คุณนิยม
3. Mr.HANG
4. คุณดวงใจ
5. คุณคมสัน
6. คุณวรทัศน์
7. ม.ล.ลือศักดิ์
8. คุณนที
9. คุณนฤมล
10. คุณสุพณ
ิ ญา
11. คุณวันวิสาข์

ชาญชัยณรงค์
ไวยรัชพานิช
Sochivin
จันทร
เหล่าศิลปเจริญ
ตันติมงคลสุข
จักรพันธุ ์
เจียรพันธุ ์
รินเรืองสิน
คาวิจติ ร
พันธุด์ า

12. คุณชุตมิ า

วนกาจร

13. คุณชารีฟ

ยิ้มใย

14. คุณมายเดียร์

รุจริ ยศ

ประธาน
ทีป่ รึกษา
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ ายพาณิชย์
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโสงานบริหารผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย
Deputy Head, Listed Company Development
Department ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Senior Analyst, Listed Company Development
Department ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น.
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 2/2559
มติท่ปี ระชุม
วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ

รับรอง

3.1 การเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสมเก็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ได้เข้าร่วมงานกาล่า
ดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิ เทล โภคีธรา กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เนื่องในโอกาสที่ส มเด็จพระเทพฯ เสด็จ
พระราชดาเนินเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็ นทางการตามคากราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศกัมพูชา
โดยมีพระราชกรณียกิจเพือ่ ทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรความคืบหน้าการดาเนินโครงการพระทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาและสาธารณสุข
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดงานสัมมนา Seminar on “Cambodia Investment Opportunities: Business Perspective
” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
ความเห็นที่ประชุม
1) งานประชุมร่ ว มสภาธุ รกิจ ไทย-กัมพูชา กาหนดจัดที่หอ้ งประชุม ชัน้ 7 สามารถจุคนได้ 40 คน โดย
จัดรูปแบบห้องประชุมเป็ นแบบ U-Shape และสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาจะเป็ นเจ้าภาพอาหารกลางวันสาหรับการประชุม
ซึง่ จะจัดเป็ นอาหารกล่องญี่ป่ นุ
2) ประเด็นสาหรับการหารือในการประชุมร่วมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เน้นเรื่องวิธีการเพิม่ มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย-กัมพูชา 3 เท่า ภายใน 5 ปี โดยให้ทงั้ สองฝ่ ายนาเสนอวิธีการโดยแยกเป็ นรายสาขา อาทิ การค้า การลงทุน การค้า
ชายแดน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ แรงงาน เป็ นต้น และนามาจัดทาเป็ น Action Plan เพื่อนาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ทงั้ สองประเทศต่อไป
3) งานสัมมนาฯ เสนอเปลีย่ นชื่อ และปรับกาหนดการใหม่รายละเอียดดังนี้
“SET Talk: Cambodia Investment and Business Opportunities”
Tuesday, March 29 2016
Professor Sangvian Indaravijaya Auditorium, 7th floor, Tower B
The Stock Exchange of Thailand (New Building)
13:00 – 13:30 Registration and Coffee/Tea Break
13:30 – 13:40 Welcome Speech
Ms. Kesara Manchusree, President, The Stock Exchange of Thailand

13:40 – 14:10 Keynote Speech: Thailand outward investment promotion
Dr. Suvit Maesincee, Deputy Minister of Commerce, Kingdom of Thailand
14:10 – 14:55 Keynote Speech: Investment opportunities in Cambodia
H.E. Sun Chanthol, Senior Minister and Minister of Commerce and ASEAN
Economic Minister, Kingdom of Cambodia (TBC)
15:00 – 17:00 Cambodia business opportunities: from Cambodian business leader’s view point
Neak Oknha Kith Meng (IT Sector)
Honorary Chairman, Cambodia-Thailand Business Council and Chairman & CEO of
Royal Cambodia Co.,Ltd (TBC)
Oknha Sorn Sokna (Energy Sector)
Vice President, Cambodia Chamber of Commerce and Chairman of Sonatra Group
Mr.Leang Meng (Property Sector)
CEO of Chipmong Group (TBC)
Ms. Saitien Thongplengsri (Banking Sector)
Senior Vice President, International Banking Group of Bangkok Bank PLC.
Moderated by
Dr. Kasemsant Veerakul, Independent researcher and AEC’s specialist (TBC)
17:00 – 19:00 Business Matching and Networking










4) ประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดงานสัมมนา ดังนี้
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินรัฐมนตรีฯ (ชัน้ ธุรกิจ)
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินผูต้ ิดตาม (ชัน้ ประหยัด)
ค่าโรงแรม Centara (2 ห้อง x 2 คืน)
ค่ารถรับส่งรัฐมนตรีฯ
ค่ารถตูร้ บั ส่งวันประชุม (3,500 บาท x 3 คน x 2 วัน)
ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง (1,000 บาท x 30 คน)
ค่าอาหารกลางวัน (350 บาท x 40 คน)
ค่าของขวัญ (2,000 บาท x 7 ชัน้ )
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุมและสัมมนา
รวมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
มติท่ปี ระชุม

18,000.00
7,200.00
15,200.00
25,000.00
21,000.00
30,000.00
14,000.00
14,000.00
15,000.00
159,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1) เห็นชอบตามข้อเสนอ
2) ให้ทมี งานตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมงาน

โดยมีเป้ าหมายทัง้ สิ้น 300-500 คน ปิ ดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม 2559
3) ให้ทมี งานตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูร้ ่างหนังสือเชิญวิทยากรเข้าร่วมงาน และส่ง
ต่อให้สภาธุรกิจฯ เชิญต่อไป
4) จัดทากาหนดการงานประชุมและงานสัมมนาแยกกัน
5) งบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเลี้ยงรับรอง สภาหอการค้าฯ จะไปศึกษา
รายละเอียดของงบประมาณกองทุนฯ ว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
6) งานสัมมนากาหนดจัดเป็ นภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้หูฟงั ในการแปล
วาระที่ 5 : เรื่องอืน่ ๆ
1. การกาหนดจัดคณะสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เดินทางเยือนเสียมเรียบ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2559 ได้รบั แจ้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วง
สอบ จึงขอเลือ่ นออกไปก่อน
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

2. การลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ในคณะทางานด้านการส่ง เสริม การส่ง ออกและการลงทุน ใน
ต่างประเทศ (D4) มอบหมายให้ประธานสภาธุรกิจฯ หรือเลขาธิการ เป็ นผูล้ งนาม
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

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

