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สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 5/2559
วันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุม 3 ชัน้ 14 อาคารชิดลมทาวเวอร์ เซ็นทรัลชิดลม

เรือ่ ง
วัน/เวลา
สถานที่

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณชนิตร
ชาญชัยณรงค์
2. Mr.Hang
Sochivin
3. คุณดวงใจ
จันทร
4. คุณทัฬห์
สิรโิ ภคี
5. คุณวรทัศน์
ตันติมงคลสุข
6. ม.ล.ลือศักดิ์
จักรพันธุ ์
7. คุณนที
เจียรพันธุ ์
8. คุณนฤมล
รินเรืองสิน
9. คุณสุชาติ
เตชจักรเสมา
10. คุณภูริสทิ ธ์
แจ้งศิรพิ นั ธ์
11. คุณสุรนาท
โภคานันท์
12. คุณมายเดียร์ รุจริ ยศ

ประธาน
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ ายพาณิชย์
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองเลขาธิการ
ผูส้ งั เกตการณ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต
ผูจ้ ดั การส่วนงานธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สรุปสาระสาคัญ ดังนี้ :
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 4/2559
มติท่ปี ระชุม : รับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 4/2559
วาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
3.1 ผลการจัดคณะเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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กรรมการเลขาธิการ รายงานผลการจัด คณะเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2559 โดยคณะได้มกี ารร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และหารือด้านการค้าการลงทุนกับ H.E.Pan Sorasak, Minister of
Commerce และ Neak Oknha Kith Meng, Honorary Chairman, Cambodia-Thailand Business Council และ
ได้เข้าเยีย่ มคารวะ H.E.Sun Chanthol, Minister of Public Works and Transport
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ และประธาน ขอให้ติดตามความคืบหน้าของ Minute of Meeting ที่ฝ่ายไทยได้ส่งให้
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชาพิจารณา
วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดงานแสดงสินค้าร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
คุณดวงใจ จันทร ได้แจ้งข้อมูลแก่ท่ปี ระชุมว่า มีกาหนดจัดงานแสดงสินค้า Cambodia-Thailand Trade Fair
2016 ระหว่ างวัน ที่ 18-21 พฤศจิก ายน 2559 ณ Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich)
โดยสภาธุ รกิจ ไทย-กัมพูชา จัดร่ วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา โดยจัดแสดงและจาหน่ ายสินค้าประเภทอาหาร
เครื่อ งดื่ม สิน ค้าสุ ขภาพและความงาม ผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งใช้ในครัว เรือ น วัส ดุ ก่ อ สร้าง อุป กรณ์ ก ารเกษตร เสื้อ ผ้า
เครื่องประดับ จานวนบูธทัง้ หมดคือ 345 บูธ ราคาบูธละ 650 USD (3x3 ม.) เปิ ดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กันยายน 2559
สถานะปัจจุบนั กระทรวงพาณิ ชย์กมั พูชาซื้อ 45 บูธ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ซื้อ 100 บูธให้นกั ธุรกิจไทย และ 4 บูธ สาหรับจัดแสดงสินค้า คงเหลือ 200 บูธ ในการเปิ ดรับสมัครผูป้ ระกอบการ
ทัว่ ไปทีส่ นใจ
ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายที่ สสว. ต้องชาระ คือ ค่าบูธ (รวมค่าตกแต่ง) ประมาณ 2,500,000 บาท ค่าล่าม 100 คน (4 วัน)
ประมาณ 500,000 บาท ค่าทัวร์-ค่าอาหาร (100 คน คนละ 15,000 บาท) ประมาณ 1,500,000 บาท รวม 4,500,000 บาท
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นการรับเงินจาก สสว. ทีต่ อ้ งชาระผ่านสภาหอการค้าฯ ส่งผลให้มขี นั้ ตอนมากและถูกหักภาษี
ความเห็นทีป่ ระชุม
- การจัดโซนในงาน ควรแบ่งตามประเภทสินค้า
- การรับเงินจาก สสว. ควรดาเนินการให้เป็ นระบบที่ถกู ต้อง
- ประธาน ต้องการให้การดาเนินการของสภาธุรกิจ รวมถึงในเรื่องการเบิกจ่ายมีความคล่องตัวและโปร่งใส และ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้สามารถอยู่ได้ดว้ ยตนเอง
- กรรมการเลขาธิการ เสนอว่า อาจจดทะเบียนในนามนิตบิ ุคคลหรือมูลนิธิท่รี บั รองโดยสภาหอการค้าฯ เพื่อลด
ขัน้ ตอนด้านการเงินและการถูกหักภาษี
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มติท่ปี ระชุม : มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานให้ฝ่ายบัญชีสภาหอการค้าฯ หารือแนวทางการเบิกจ่ายกับ สสว.
ต่อไป
4.2 การจัดคณะผูป้ ระกอบการธุรกิจเฟรนไชส์เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ
ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องการนาเฟรนไชส์ไทย 30 แบรนด์ไป Joint
Venture กับนักธุรกิจกัมพูชา ซึ่งทาง ม.ล.ลือศักดิ์ ได้แนะนาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทาสัญญาต้นแบบให้ผูป้ ระกอบการไทยในการร่วมทุนกับกัมพูชา รวมทัง้ จัดทาคู่มอื ธุรกิจให้เป็ นมาตรฐานเดียวกับทุกเฟรน
ไชส์
ปัจ จุบนั กรมพัฒ นาฯ ได้การด าเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้บุค คลทัว่ ไปทราบ ซึ่ ง ม.ล.ลือ ศัก ดิ์ เห็น ว่ายังไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ วิธีการที่เหมาะสม คือ กรมพัฒ นาฯและสภาธุ รกิจฯ คัดเลือกสรรหาแบรนด์ต่างๆ จากนั้นจึง
ดาเนินการคัดเลือกร่วมกันอีกครัง้ โดยมีโควตาฝ่ ายละ 15 ราย และเห็นว่าควรจัดคณะไปในช่วงก่อนการประชุม JTC (1011 พฤศจิกายน 2559)
ประธาน เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการจัดคณะ ควรเป็ นการร่วมทุน ไม่ใช่การขายเฟรนไชส์ และควรดาเนินการ
เจรจาทีก่ ระทรวงพาณิชย์กมั พูชา ให้เป็ นในรูปแบบ G to G เพือ่ ตัดปัญหาผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน่ หรือได้ partner ทีไ่ ม่ดี
มติท่ปี ระชุม : เห็นชอบ
4.3 การจัดคณะเยี่ยมชมด่านบ้านผักกาด จ.จันทบุรี-ด่านไพลิน เมืองปรม
ประธาน เสนอให้จดั คณะไปสารวจพื้นที่ก่อนในช่วงวันที่ 10-11 กันยายน 2559 โดยไปสารวจเส้นทาง ด่าน หารือ
กับประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และไปพักทีพ่ ระตะบอง
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯดาเนินการทาหนังสือนัดหมายประธานหอการค้าจังหวัด
จันทบุรี ต่อไป
.............................................................................................
นายสุรนาท โภคานันท์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

