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สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 8/2559
วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30-18.30 น.
ห้องชิดลม ชัน้ 16 อาคารชิดลมทาวเวอร์ เซ็นทรัลชิดลม

เรือ่ ง
วัน/เวลา
สถานที่

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
1. คุณชนิตร
ชาญชัยณรงค์
2. คุณดวงใจ
จันทร
3. คุณคมสัน
เหล่าศิลปเจริญ
4. คุณวรทัศน์
ตันติมงคลสุข
5. คุณอภิรดี
สินสุขเพิม่ พูน
6. ม.ล.ลือศักดิ์
จักรพันธุ ์
7. คุณชนินทร์
ศรีกรกุล
8. คุณเชาวลิต
ลีลาศิวพร
9.
10.
11.
12.
13.

คุณภูรพิ นั ธ์
คุณนงลักษณ์
คุณโกศล
คุณชารีฟ
คุณมายเดียร์

บุนนาค
เกเม
จันทร
ยิ้มใย
รุจริ ยศ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการเลขาธิการ
กรรมการเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สสปน.
ผูจ้ ดั การโครงการ สสปน.
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั นัทธกันต์ จากัด
ฝ่ ายเลขานุ การฯ
เจ้าหน้าทีส่ ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สรุปสาระสาคัญ ดังนี้ :
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 7/2559
มติท่ปี ระชุม :

รับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 7/2559

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่ อง
3.1 ผลการจัดคณะสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เดินทางเยือน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559
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คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการฯ และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นา
คณะกรรมการสภาธุรกิจฯ และสมาชิกจานวน 20 คน เดินทางเยือน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา โดยได้มกี ารประชุมหารือกับ
หอการค้าชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยมีสาระสาคัญดังนี้
 ขอให้ไทยช่วยผลักดันและอานวยความสะดวกในการนาเข้าสินค้าเกษตรของกัมพูชาให้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
 การเพิม่ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชายแดนให้มคี วามเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
 เสนอให้มกี ารพัฒนาบริเวณชายแดนด่านบ้านแหลม-พระตะบอง และด่านบ้านผักกาด-ไพลิน เป็ นศูนย์กลางการค้า
และการลงทุนสินค้าเกษตร
 ขอให้มกี ารอานวยความสะดวกให้รถส่วนตัวและรถบรรทุกไปมาหาสู่กนั ได้สะดวกในบริเวณชายแดน
 เสนอให้ภาคเอกชนไทยจัดคณะเดินทางสารวจโอกาสการค้าและการลงทุนที่ จ.กระแจะ และ จ.รัตนคีรี ในบริเวณ
ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
 เห็นควรให้มกี ารจัดทา vat refund สาหรับนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้ passport ซื้อสินค้าบริเวณชายแดน
 ควรให้ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วบริเวณชายแดนมีการจัดทาเส้นทางการท่องเทีย่ วร่วมกัน
 เสนอให้ภาคเอกชนกัมพูชาจัดคณะศึกษาดูงานการค้าและด่านชายแดนระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ ไทย-สปป ลาว
และไทย-มาเลเซีย
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

3.2 สรุปการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Business Council Trade Fair 2016 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และได้รบั ความร่วมมือจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและกัมพูชา
จัดงาน Thailand Business Council Trade Fair 2016 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ Diamond Island
Convention & Exhibition Center (Koh Pich) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
การจัดงานครัง้ นี้ มีผูป้ ระกอบการไทยเข้าร่วมประมาณ 240 คูหา ซึง่ รวมถึงผูน้ าเข้าและตัวแทนจาหน่ายสินค้าไทย
ในกัมพูชา ผูป้ ระกอบการ SME ผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออกสินค้า OTOP ของไทย นอกจากนี้ ยังมีผูป้ ระกอบการกัมพูชาเข้าร่วม
ด้วยอีกประมาณ 50 คู หา โดยงานแสดงสินค้านี้สามารถเจรจาธุ รกิจ หาคู่ คา้ และซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้า
สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ดา้ นการเกษตร เสื้อผ้าเครื่องประดับ และอื่นๆ
โดยผูป้ ระกอบการไทยที่มาร่วมงานครัง้ นี้จานวนมากเป็ นผูป้ ระกอบการที่ยงั ไม่เคยมาแสดงสินค้าที่กมั พูชามาก่อน จึงเป็ น
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โอกาสอันดีท่ีผู ป้ ระกอบการไทยจะได้มีโอกาสขยายตลาดการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชามากขึ้น เพื่อนาไปสู่
เป้ าหมายในการเพิม่ มูลค่าการค้าระหว่างกันของรัฐบาลทัง้ สองประเทศให้มากขึ้นอีก 3 เท่าภายในปี พ.ศ.2563
มติท่ปี ระชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
4.1 การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
ความคิดเห็นผูเ้ ข้าร่วมประชุม
 กกร. กาหนดจัดการประชุมเพื่อทบทวนข้อบังคับของสภาธุรกิจทัง้ หมดที่อยู่ภายใต้การกากับของ กกร. ในวันศุกร์
ที่ 13 มกราคม 2560 โดยอาจมีการเปลีย่ นแปลงข้อบังคับของทุกสภาธุรกิจให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ซึง่ หากที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างใหม่ในการประชุมวันดังกล่าว สภาธุรกิจไทย-กัมพูชาต้องเปลีย่ นข้อบังคับของสภาธุ รกิจ
ให้สอดคล้องกับ กกร.
มติทป่ี ระชุม : ขอให้รอมติการประชุมจาก กกร. หากทีป่ ระชุมของ กกร. ไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจนขอให้สภาธุรกิจไทยกัมพูชา ยึดถือข้อบังคับเดิมและดาเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ภายในเดือนมีนาคม
2560 โดยกาหนดวาระตามข้อบังคับฉบับเดิม
4.2 การนาคณะนักธุรกิจ SMEs เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับ สสว.
ร่างกาหนดการเยือนประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – พนมเปญ
05.30 คณะพบกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
08.20 ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ TG580
09.15 เดินทางถึงสนามบินกรุงพนมเปญ
09.45 ออกเดินทางจากสนามบินไปยังหอการค้ากัมพูชา
10.30 เข้าพบประธานหอการค้ากัมพูชา และนักธุรกิจกัมพูชา
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ............................
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13.00 ออกเดินทางไปยังสถานฑูตไทยประจากรุงพนมเปญ
14.00 เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทย ฑูตพาณิชย์ไทย และสมาคมธุรกิจกัมพูชา – ไทย ประจาประเทศกัมพูชา
16.00 ออกเดินทางไปยังโรงแรมทีพ่ กั Himawari Hotel
16.30 เข้าเช็คอินโรงแรม และเก็บสัมภาระ
18.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ...........................
20.00 เดินทางกลับเข้าโรงแรมทีพ่ กั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 พนมเปญ
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ Himawari Hotel
08.30 เปิ ดลงทะเบียนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจ Business Matching ณ Himawari Hotel
09.00 เริ่มการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย และนักธุรกิจกัมพูชา
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tonle Bassac
13.00 ออกเดินทางไปยังสมาคมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศกัมพูชา
14.00 เข้าพบสมาคมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของประเทศกัมพูชา
16.30 เยีย่ มชมและสารวจตลาดสินค้าไทย ณ ศูนย์การค้า AEON
18.00 รับประทานอาหารเย็น ณ Ming Room
20.00 เดินทางกลับเข้าโรงแรมทีพ่ กั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 พนมเปญ – กรุงเทพฯ
07.00
08.30
12.00
13.30
17.30
18.30
19.25
20.40

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั และเช็คเอาท์
ออกเดินทางไปสารวจย่านการค้าและการลงทุนของประเทศกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Hua Nam
ออกเดินทางไปเยีย่ มชมนิคมอุตสาหกรรม (เยีย่ มชมนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง) / เยีย่ มชมโรงงาน/บริษทั ไทย
รับประทานอาหารเย็น ณ โปเจียนตง
ออกเดินทางไปสนามบินนานาชาติพนมเปญ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG936
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
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มติท่ปี ระชุม

เห็นชอบ

วาระที่ 5 : เรื่องอืน่ ๆ
5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ (Thailand MICE Seminar on SEZ 2017)
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับ จ.ตราด และ จ.สระแก้ว โดยการสนับสนุ นจากสานักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) กาหนดจัดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ (Thailand MICE
Seminar on SEZ 2017) ระหว่ า งวัน ที่ 7-9 มีน าคม 2560 ณ บ้า นปู รีส อร์ท จ.ตราด เพื่อ เป็ น เวทีส าหรับ การหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กัมพูชา รวมทัง้ เป็ นการปูพ้ นื ฐานให้เกิดการปรับตัวและเชื่อมโยงสู่การเป็ นประเทศกลุ่ม GMS โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักการจัดประชุมกลุ่มที่ 2 “ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” ในวันที่ 8
มีนาคม 2560 เวลา 15.45-17.00 น.
มติท่ปี ระชุม

รับทราบและขอให้ สสปน. รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานให้คณะกรรมการสภา
ธุรกิจฯ ทราบเป็ นระยะด้วย

ปิ ดการประชุมเวลา 18.30 น.
.............................................................................................
นายชารีฟ ยิ้มใย
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
9 ธันวาคม 2559

