เรือ่ ง
ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 4/2559
วัน / เวลา
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30-18.30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1601 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
…......................................................................…......................................................................
รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณชนิตร
2. Mr.HANG
3. คุณดวงใจ
4. คุณทัฬห์
5. คุณวรทัศน์
6. ม.ล.ลือศักดิ์
7. คุณเกรียงศักดิ์
8. คุณพรรณแข

ชาญชัยณรงค์
Sochivin
จันทร
สิรโิ ภคี
ตันติมงคลสุข
จักรพันธุ ์
เธียรนุกูล
นันทวิสยั

9. คุณสุพณ
ิ ญา
10. คุณชารีฟ

คาวิจติ ร
ยิ้มใย

11. คุณมายเดียร์

รุจริ ยศ

ประธาน
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ ายพาณิชย์
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกรรมระหว่างประเทศ
ธนาคารทหารไทย
ผูจ้ ดั การอาวุโสงานบริหารผลิตภัณฑ์ ธนาคารทหารไทย
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เริ่มการประชุม เวลา 16.30 น.
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 2/2559
มติท่ปี ระชุม

รับรอง

วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 การจัดงาน CLMVT Forum ในระหว่าววันที่ 16-18 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมดุสติ ธานี
กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดจัดงาน CLMVT Forum ในระหว่าววันที่ 16-18 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมดุสติ
ธานี เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และแลกเปลีย่ นข้อมูลความสาเร็จเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสร้างเครือข่ายระหว่าง

ประชาชน ผูป้ ระกอบการ นโยบายระดับผูน้ า การศึกษา และคนรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMVT โดยคุณชนิตร ชาญ
ชัยณรงค์ ประธานสภาธุ รกิจ ไทย-กัมพูชา ได้รบั เชิญให้เป็ นผู ด้ าเนิ นรายการในหัว ข้อ “Cross Border Trade for
Seamless CLMVT: Tear Down the Barriers” นอกจากนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการและนักธุรกิจที่มศี กั ยภาพสาหรับการเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าวให้กระทรวง
พาณิชย์แล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็ นผูค้ ดั เลือกในการเชิญผูเ้ ข้าร่วมงานต่อไป
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่ อง
4.1 การสรุปและติดตามผลการประชุมร่วมสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชาและสภาธุ รกิจกัมพูชา-ไทย และงาน
สัม มนา “SET Talk: Cambodia Investment and Business Opportunities” เมื่ อ วัน ที่ 29 มี น าคม 2559 ณ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุ ณ ชนิ ต ร ชาญชัย ณรงค์ ประธานสภาธุ ร กิจ ไทย-กัม พูช า และ Neak Oknha Kith Meng, Honorary
Chairman, Thailand-Cambodia Business Council เป็ นประธานในการประชุมร่วมสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา พร้อม
กับคณะกรรมการและสมาชิกของสภาธุรกิจทัง้ สองฝ่ ายรวมทัง้ สิ้น 80 คน ในการประชุมได้มกี ารหารือในเรืองการเพิ่ม
มูลค่ าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ให้ถึง 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2563 ซึ่งสภาธุ รกิจฯ ทัง้ สองฝ่ ายได้
เห็นชอบประเด็นหลักในการผลักดันในประเด็นต่างๆ ซึง่ มีสาระคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การขยายเพดานการนาเข้าสินค้าบริเวณชายแดนโดยไม่ตอ้ งสาแดง เป็ น 3,000 เหรียญสหรัฐ
การอนุญาตให้รถยนต์ส่วนตัว (ไม่เกิน 7 ทีน่ งั ่ ) สามารถเข้า-ออกระหว่างสองประเทศไทยได้อย่างเสรี
การสนับสนุนการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างไทย-กัมพูชา
การลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) อาทิ การอานวยความสะดวกในการนาเข้า
สินค้าเกษตรจากกัมพูชา การจัดทา Double Tax Agreement เป็ นต้น

นอกจากนี้ งานดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทัง้ สิ้น 88,932 บาท และสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา มีงบประมาณ
คงเหลือ ณ เดือนเมษายน 2559 ทัง้ สิ้น 57,730.59 บาท
ความเห็นที่ประชุม
1) ขอให้ฝ่ายเลขาจัดทาสรุ ปการประชุมดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษและส่งให้ประธานสภาธุ รกิจทัง้ สองฝ่ ายลง
นาม ก่อนจะส่งให้หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรมขนส่งทางบก การ
รถไฟแห่งประเทศไทย เพือ่ ดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
2) จัดตัง้ คณะทางานด้านอานวยความสะดวกการนาเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชา ร่วมกับสภาธุ รกิจกัมพูชาไทย โดยมีรายชื่อดังนี้

(1) คุณคมสัน
(2) คุณวรทัศน์
(3) ม.ล.ลือศักดิ์
(4) คุณนฤมล

เหล่าศิลปเจริญ
ตันติมงคลสุข
จักรพันธุ ์
รินเรืองสิน

หัวหน้าคณะทางานฝ่ ายสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

ทัง้ นี้ ในส่วนของคณะทางานฝ่ ายสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย มีรายชื่อดังนี้
(1) Oknha SOK PISETH
(2) Dr. TAN MONIVANN
(3) Oknha PHOU PUY
3) งบประมาณค้างจ่ายของการจัดประชุมและงานสัมมนาฯ ขอให้ตดิ ไว้ก่อน โดยหากสภาธุรกิจฯ มีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอเมือ่ ไรขอให้ฝ่ายเลขาฯ ทาการเบิกจ่ายคืนคณะกรรมการทีไ่ ด้สารองค่าใช้จ่ายไปก่อน ทัง้ นี้ อาจมีการจัด
Business Mission เพือ่ หาเงินเข้าสภาธุรกิจฯ เพิม่ เติม
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบตามข้อเสนอ

วาระที่ 5 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 การจัดคณะเข้าเยี่ยมคารวะ H.E.Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์คนใหม่ของกัมพูชา
ความเห็นที่ประชุม
เสนอให้จดั คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E.Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ พร้อมกับการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมร่วมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ในเดือนมิถนุ ายน 2559
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 6 : เรื่องอืน่ ๆ
เสนอให้ร่วมจัดงานแสดงสินค้าร่วมกับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย ในเดือนสิงหาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ เพื่อ
หารายได้เข้าสภาธุรกิจฯ
มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

ปิ ดการประชุมเวลา 18.30 น.
**************************************************************
ชารีฟ ยิ้มใย / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

