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สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 7/2559
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 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. คุณวรทัศน์
ตันติมงคลสุข
5. คุณเกรียงศักดิ์ เธียรนุกูล
6. ม.ล.ลือศักดิ์
จักรพันธุ ์
7. คุณชารีฟ
ยิ้มใย
8. คุณปัทมา
วัณชุรกี รณ์
9. คุณจิดาภา
ทองคา
10. คุณมายเดียร์ รุจริ ยศ

ประธาน
ทีป่ รึกษา
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
ฝ่ ายเลขานุ การฯ
ผูจ้ ดั การส่วนงานการจัดแสดงสินค้า
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสฝ่ ายเอทีเอคาร์เนท
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สรุปสาระสาคัญ ดังนี้ :
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ระหว่างไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 6 ที่มี
กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา นัน้ ได้รบั แจ้งจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศว่าขอเลือ่ นการประชุมดังกล่าว และหากมีกาหนดการประชุมใหม่ กรมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
มติท่ปี ระชุม :

รับทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 6/2559
มติท่ปี ระชุม :

รับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 6/2559

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่ อง
3.1 การจัด คณะสภาธุ ร กิจ ไทย-กัม พูช า เดิ น ทางเยือ น จ.ไพลิน ประเทศกัม พูช า ระหว่ า งวัน ที่ 30 ตุล าคม ถึง 1
พฤศจิกายน 2559
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ความเห็นทีป่ ระชุม
1. สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นดั หมายกับภาคเอกชนกัมพูชา และทางกัมพูชาได้เตรียมการต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่คณะสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาแล้ว
2. สภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา ได้เชิญหอการค้าจังหวัดชายแดนของกัมพูชา เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างภาคเอกชนทัง้
สองฝ่ ายในประเด็นโอกาสและอุปสรรคการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วระหว่างกัน
3. ประเด็นสาคัญในการประชุมร่วมภาคเอกชน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพุชา โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าการค้าในบริเวณด่านชายแดน โดยให้ความสาคัญกับด่านที่มมี ลู ค่าการค้าขนาดกลาง เช่น ด่านบ้านผักกาดไพลิน ด่านบ้านแหลม-พระตะบอง โดยพัฒนาเป็ นเมืองเกษตรกรรมในการผลิต แปรรูปและกระจายสินค้าไป
กัมพูชาและเวียดนาม
มติท่ปี ระชุม :

1. เห็นชอบ
2. ขอรับทราบรายชื่อผูต้ อบรับเข้าร่วมประชุมทัง้ ฝ่ ายไทยและกัมพูชา
3. วาระการประชุมเน้นหารือยุทธศาสตร์การค้าชายแดนในแต่ละด่าน โดยไม่รวมด่านสระแก้ว
โดยให้หอการค้าจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาจัดทาประเด็นและนาเสนอในทีป่ ระชุม
4. สรุปสาระสาคัญที่ได้จากการประชุมและนาเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ทงั้ สองฝ่ ายต่อไป

3.2 การจัดงานแสดงสินค้า Cambodia-Thailand Trade Fair 2016 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
คุณดวงใจ จันทร ได้แจ้งข้อมูลแก่ท่ปี ระชุมว่า การจัดงานแสดงสินค้า Cambodia-Thailand Trade Fair 2016
ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich) สถานะ
ล่าสุดได้ดาเนินการขายบูทในส่วนของผูป้ ระกอบการไทยและกัมพูชาได้ทงั้ หมด 200 กว่าบูทแล้ว
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รายงานสถานะล่าสุดการขายบูทว่ามีผูซ้ ้อื บูทยังไม่ถงึ 10 บริษทั แต่ได้ดาเนินการ
ติดต่อบริษทั ใหญ่ๆ แล้วขณะนี้รอการยืนยันอยู่ รวมทัง้ ได้มี SMEs ติดต่อสอบถามให้ความสนใจหลายราย ในขณะที่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รายงานว่ากาลังดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่สนใจอยู่ แต่มผี ูต้ อบรับเข้าร่วมไม่มาก
นัก
ทีป่ ระชุมได้มขี อ้ สรุปในการช่วยกันดาเนินการขายบูททีเ่ หลือดังต่อไปนี้
คุณชนิตรฯ รับประสานกับบริษทั ใหญ่ ดังนี้ บุญรอด มาลี Sunsweet ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ Thai Union Thai
Bev
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
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วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.2 การดาเนิ นงานตามข้อบังคับของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
ด้วย ประธาน และคณะกรรมการสภาธุ รกิจไทย-กัมพูชา ชุดปัจจุบนั จะหมดวาระในเดือนมีนาคม 2560 โดยได้
ขอให้มกี ารจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสภาธุ รกิจฯ และหารือเรื่องการเลือกตัง้
คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาชุดใหม่ แต่ขณะนี้ กกร กาลังดาเนินการทบทวนข้อบังคับของทุกๆ สภาธุรกิจใหม่ และ
อาจเปลียนแปลงให้เป็ นในแนวทางเดียวกันทัง้ หมด ซึง่ ต้องรอผลการประชุม กกร. ครัง้ ต่อไปในเดือนพฤศจิกยน 2559
มติทป่ี ระชุม : ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามผลการประชุม กกร ในเรื่องการเปลีย่ นแปลงข้อบังคับสภาธุรกิจฯ หากไม่มี
มติในเรื่องนี้ ขอให้ใช้ขอ้ บังคับเดิมต่อไป
.............................................................................................
นายชารีฟ ยิ้มใย
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

