1

สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 6/2559
วันศุกร์ท่ี 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชัน้ 15 อาคารชิดลมทาวเวอร์ เซ็นทรัลชิดลม

เรือ่ ง
วัน/เวลา
สถานที่

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณชนิตร
ชาญชัยณรงค์
2. คุณดวงใจ
จันทร
3. คุณทัฬห์
สิรโิ ภคี
4. คุณวรทัศน์
ตันติมงคลสุข
5. คุณอรุณวิชญ์ วัฒนาพัฒน์กติ ติ
6. คุณนที
เจียรพันธุ ์
7. คุณนฤมล
รินเรืองสิน
8. คุณกาญจนา ไทยชน
9. คุณภูริสทิ ธ์
แจ้งศิรพิ นั ธ์
10. คุณปัทมา
วัณชุรกี รณ์
11. คุณมายเดียร์ รุจริ ยศ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ (ผูแ้ ทน ดร.การดี เลียวไพโรจน์)
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต
ผูจ้ ดั การส่วนงานการจัดแสดงสินค้า
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 การเข้าร่วมสัมมนาด้านการค้าการลงทุนของไทยในอนุ ภมู ิภาคลุ่มน้ าโขง (CLMV) เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน2559
มติท่ปี ระชุม : ไม่ได้รายงาน
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วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดงานแสดงสินค้าร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
คุณดวงใจ จันทร ได้แจ้งข้อมูลแก่ท่ปี ระชุมว่า การจัดงานแสดงสินค้า Cambodia-Thailand Trade Fair 2016
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich) โดยเป็ น
การจัดงานของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ซึง่ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา เป็ นหน่วยงาน
ทีร่ เิ ริ่มในการจัดงาน และมีแผนทีจ่ ะทาให้งานนี้เป็ นงานประจาปี ดว้ ย ซึง่ จะมีจานวนบูธทัง้ หมดประมาณ 345 บูธ โดยแบ่ง
ออกเป็ น บูทของสินค้ากัมพูชา 50 บูท สสว. 100 บูท ทางคุณดวงใจได้ขายไปแล้ว 50 บูท ซึง่ จะเหลือจานวนบูททีย่ งั ไม่ได้
ขายอยู่อกี 150 บูท จึงขอให้สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ช่วยกันขายบูทด้วย
ทีป่ ระชุมได้มขี อ้ สรุปในการช่วยกันดาเนินการขายบูททีเ่ หลือดังต่อไปนี้
1.สภาหอการค้าฯ ช่วยประชาสัมพันธ์งานผ่านทางหอการค้าจังหวัด สมาชิก ผูป้ ระกอบการงาน Thaifex และ
รายชื่อผูป้ ระกอบการทีเ่ คยออกงานแสดงสินค้าทีก่ มั พูชา
2.สภาอุตสาหกรรมฯ ประชาสัมพันใ์ ห้กบั สมาชิก ซึง่ ผูแ้ ทนสภาอุตฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีนกั ธุรกิจจากสภา
อุตสาหกรรมมาออกบูทในงานประมาณ 20 บูท
3.คุณดวงใจ จะช่วยหาลูกค้าเพิ่ม และจะส่งรายชื่อผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการจะออกบูทในงานนี้กบั สสว. แต่ไม่
สามารถออกได้เนื่องจาก สสว.รับจานวนจากัด มาให้สภาหอการค้าฯ เพือ่ เชิญเข้าร่วมงาน
4.สภาหอการค้าฯ จะทา Poster ให้ใหม่เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และจะส่งให้คณะกรรมการทุกท่านทาง Line
เพือ่ ให้สามารถนาไปใช้ประชาสัมพันธ์ต่อได้
ทีป่ ระชุม สรุปในเรื่องของราคาและค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ราคาบูธละ 650 USD (3x3 ม.) เปิ ดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กันยายน 2559
2.หน่วยงานไหนสามารถขายบูทได้เท่าไร จะได้รายรับบูทละ 50 USD
สถานะปัจจุบนั กระทรวงพาณิชย์กมั พูชาซื้อ 45 บูธ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ซื้อ 100 บูธให้นกั ธุรกิจไทย และ 4 บูธ สาหรับจัดแสดงสินค้า คงเหลือ 200 บูธ ในการเปิ ดรับสมัครผูป้ ระกอบการ
ทัว่ ไปทีส่ นใจ
ทีป่ ระชุมได้หารือถือกาหนดการในพิธเี ปิ ด คร่าวๆดังต่อไปนี้
พิธกี ร : 2 ท่าน ภาษาแขมร์-ไทย
16.30
ลงทะเบียน
17.00
การแสดง 2 ชุด (ชุดละ 5 นาที)
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17.15

พิธเี ปิ ด
โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กล่าววัตถุประสงค์ 5 นาที
ท่านซกอาน กล่าว 10 นาที (รวมพูดกล่าวและแปล)
มอบของขวัญ โดย พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกรกล่าว 10 นาที (รวมพูดกล่าวและแปล)
มอบของขวัญ โดย ท่านซกอาน
พลเอกวิชติ ยาทิพย์ 10 นาที (รวมพูดกล่าวและแปล)
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ กล่าว 10 นาที (รวมพูดกล่าวและแปล)
18.00
ตัดริบบิ้นเปิ ดงาน (10 คน)
ทุกท่านที่ข้นึ กล่าวเปิ ด + เอกอัคราชทูตไทยในกัมพูชา + สสว + ประธานหอการค้ากัมพูชา +
ซาอี้ + 1 คน
ประเด็นทีย่ งั ไม่สามารถสรุปได้
1.คนพาเดินชมงาน
2.สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา: เชิญสือ่ ไทยและกัมพูชา เชิญท่านซกอาน
ประสานงานกระทรวงวัฒนธรรมไทยและกัมพูชา งานแสดง (คุณดวงใจ จันทร จะไปหารือกับ
พลเอก วิชติ ยาทิพย์ เพือ่ หาข้อสรุปในเรื่องนี้)
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
4.2 การจัดคณะเยี่ยมชมด่านบ้านผักกาด จ.จันทบุรี-ด่านไพลิน เมืองปรม
สืบเนื่องจากจะมีการจัดประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ทีเ่ มืองไพลิน ดังนัน้
ทีป่ ระชุมจึงมีมติเห็นควรให้เชิญคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสมาชิกเดินทางไปสารวจเส้นทางการค้า รวมถึง
ประชุมร่วมกับภาคเอกชนกัมพูชาทีเ่ มืองไพลิน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพือ่ หารือถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคระหว่าง
กัน และความร่วมมือทางการค้าในด้านอื่นๆด้วย โดยมีกาหนดการดังต่อไปนี้
วันอาทิตย์ท่ี 30 ตุลาคม 2559

09.00 น.
12.00 น.
13.30 น.
15.00 น.

เดินทางออกจากกรุงเทพฯไปจังหวัดจันทบุรโี ดยรถตู ้
เดินทางถึงจังหวัดจันทบุรี และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.........................................
เดินทางออกจากอาเภอเมือง ไปยังด่านบ้านผักกาด (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี
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15.00 น.

ท่านใดทีต่ อ้ งการเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถพบกับคณะได้ทด่ี ่านบ้านผักกาดเพือ่ ข้าม
พรมแดนไทย-กัมพูชาไปพร้อมๆกัน

15.30 น.
18.30 น.
20.30 น.

เดินทางถึงเมืองไพลินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ร้านอาหาร...............................................
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2559
07.00 น.
08.00-10.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00 น.
18.30 น.

รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
ประชุมร่วมภาคเอกชนระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และภาคเอกชนกัมพูชา
เดินทางไปยังเมืองพระตะบอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร……………………………….
สารวจเส้นทางจากเมืองพระตะบองไปยังด่านบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

มติท่ปี ระชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ดาเนินการเชิญผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง และออกจดหมายเชิญฝ่ าย
กัมพูชาไปที่หอการค้ากัมพูชาเพื่อให้หอการค้ากัมพูชาเชิญหอการค้าจังหวัดชายแดนทีใ่ กล้เคียงกับเมืองไพลินมาร่วมประชุม
ด้วย
.............................................................................................
นายภูรสิ ทิ ธ์ แจ้งศิรพิ นั ธ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

