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รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ประจาปี 2560
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2201 ชัน้ 2 อาคารจรูญ สีบญ
ุ เรือง หอการค้าไทย
*************************************************************************
รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
ประธาน
2. นางดวงใจ จันทร
รองประธาน
3. นายทัฬห์ สิรโิ ภคี
รองประธาน
4. นายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
กรรมการเลขาธิการ
5. นางสาวอภิรดี สินสุขเพิม่ พูน
กรรมการเหรัญญิก
6. นายสมศักดิ์ รินเรืองสิน
กรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ เธียรุกุล
กรรมการ
8. ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์
กรรมการ
9. นายพินิจ ซินวาล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. นายณัฐสัณห์ ลีละบุตร
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
11. นายภูรสิ ทิ ธ์ แจ้งศิรพิ นั ธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าฯ
12. นายศุภสวัสดิ์ นาคสุทธิ์
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าฯ
13. นางสาวสิรภิ า ดอกเงิน
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าฯ
เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรือ่ งประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ ในการประชุม
ใหญ่สามัญของสภาธุรกิจฯ ครัง้ แรก นับตัง้ แต่ เริ่มวาระปี 2557-2560 ของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา โดยได้กล่าว
ขอบคุ ณ กรรมการและที่ปรึก ษาทุก ท่าน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่ านมา ที่ได้ให้ค วามร่ วมมือเป็ น อย่ างดีจน
สามารถทาให้การจัดตัง้ สภาธุรกิจฯ สาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม และได้มกี ารลงนาม MOU ความร่วมมือระหว่าง
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย อย่างเป็ นทางการ ต่อหน้านายกรัฐมนตรีของทัง้ สองประเทศ
เมือ่ ปี 2558 ทาให้สภาธุรกิจไทย-กัมพูชาเป็ นทีย่ อมรับ อีกทัง้ ยังเป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุ นการจัดกิจกรรม
ของภาครัฐเพือ่ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชาให้เพิม่ มากขึ้น
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1.1 การเตรียมความพร้อมของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาในการมีส่วนร่วมพัฒนา SMEs ระหว่างการ
เยือนกัมพูชาของรองนายกรัฐมนตรีฯ
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึง การประชุมระหว่างผูป้ ระกอบการ SMEs
ไทยและกัม พู ชา จัด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่ วมกับ ธนาคารพัฒ นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม (สสว.) ระหว่างการ
เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็ นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทกั ษ์) วันที่ 14-17
มีน าคม 2560 ซึ่งได้เลือ่ นออกไปอย่ างไม่มีกาหนด โดยการจัด ประชุม ดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อ นาเสนอ
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงกิจกรรมต่ างๆ ของไทยให้กมั พูชาได้รบั ทราบ เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ของทัง้ 2 ประเทศ
ทัง้ นี้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งเป็ นตัวแทน
ของภาคเอกชนไทย จึงต้องร่วมกันกาหนดแนวทางการสนับสนุนและพัฒนา SMEs ซึง่ ในเบื้องต้นสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย มีแผนทีจ่ ะลงนาม MOU กับหอการค้ากัมพูชา ในการร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า เพือ่ สนับสนุน
SMEs ของทัง้ 2 ประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายังไม่มกี าหนดการเดินทางเยือนกัมพูชาของรองนายกรัฐมนตรีฯ
ทีแ่ น่ชดั สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เห็นควรให้ภาคเอกชนไทยเดินหน้าดาเนินการส่งเสริมการพัฒนา SMEs ไปก่อน
เพือ่ ให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชายังคงดาเนินไปอย่างใกล ้ชิด อาจกาหนดให้มกี ารลง
นาม MOU หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดประชุม ระหว่างผูป้ ระกอบการ SMEs ไทย
และกัมพูชา ระหว่างการเดินทางเยือนกัมพูชาของรองนายกรัฐมนตรีฯ ทีจ่ ะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริม
การพัฒนา SMEs ของทัง้ 2 ประเทศ
ข้อเสนอแนะที่ประชุม
นางดวงใจ จันทร รองประธานฯ และนายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการเลขาธิการฯ เห็นด้วยกับการ
ให้สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ในฐานะภาคเอกชนไทยดาเนินกิจกรรมในการพัฒนา SMEs ไปก่อน โดยนายวรทัศน์ฯ
เห็น ว่านอกจากการลงนาม MOU ระหว่างสานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ
Federation of Association for Small and Medium Enterprises of Cambodia (FASMEC) ซึ่ ง เป็ น
องค์กรส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของไทยและกัมพูชาแล้ว ควรจะมีการลงนาม MOU ระหว่างสมาชิกของ สสว.
ของไทย ร่วมกับสมาชิกของ FASMEC ของกัมพูชาด้วย ซึง่ เป็ นการลงนามระหว่างบริษทั ทีท่ าธุรกิจระหว่างกัน
เพือ่ ให้เกิดผลของความร่วมมือการพัฒนา SMEs ระหว่าง 2 ประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
มติท่ปี ระชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
เนื่องจากเป็ นการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ แรก จึงไม่มรี ายงานประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรือ่ งเพือ่ ทราบ
3.1 รายงานสถานะการเงินของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ณ เดือนมีนาคม 2560
นางสาวอภิรดี สินสุขเพิม่ พูน กรรมการเหรัญญิก รายงานสถานะการเงินของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ณ
เดือนมีนาคม 2560 ทัง้ รายรับและรายจ่าย ระหว่างเดือนเมษายน 2557 - มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รายรับของสภาธุรกิจฯ มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ ค่าบารุงสมาชิกสภาธุรกิจฯ เป็ นจานวนเงิน 137,383.24 บาท
และค่าสนับสนุนการจัดสัมมนา เป็ นจานวนเงิน 71,917.74 บาท รวมจานวนรายรับทัง้ สิ้น 209,300.98 บาท
2) รายจ่ายของสภาธุรกิจฯ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเว็บไซต์สภาธุรกิจฯ เป็ นจานวนเงิน 59,900 บาท
และค่ าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต่ างๆ ของสภาธุรกิจฯ เป็ นจานวนเงิน 79,066.44 บาท รวมจานวนรายจ่าย
ทัง้ สิ้น 138,966.44 บาท
สรุปยอดเงินคงเหลือของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เป็ นจานวนเงิน 70,334.54 บาท
ข้อเสนอแนะที่ประชุม
ในการรายงานสถานะการเงินของสภาธุ รกิจไทย-กัมพู ชา ขอให้แนบรายการเดินบัญชี ของสภาธุ รกิ จฯ
(Statement) เพือ่ แสดงจานวนเงิน และข้อมูลรายรับ รายจ่ายของบัญชี โดยจัดทาเป็ นรายงานสรุปและต้องได้รบั
การลงนามรับรองจากผูช้ ่วยผูอ้ านวยการหอการค้าไทย ฝ่ ายบัญชีและบริหารการเงิน เพื่อรายงานต่อที่ประชุม
สภาธุรกิจฯ และเพือ่ ส่งมอบให้กบั คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ทีจ่ ะมารับตาแหน่งในวาระต่อไป
มติท่ปี ระชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ ายเลขาฯ จัดทารายงานสรุปสถานะการเงินของสภาธุรกิจฯ โดยได้รบั การ
ลงนามรับรองจากผูม้ อี านาจรับรอง เพือ่ รายงานต่อทีป่ ระชุมสภาธุรกิจฯ ในครัง้ ต่อๆ ไป
3.2 รายงานจานวนสมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ณ เดือนมีนาคม 2560
นายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการเลขาธิการฯ รายงานความคืบหน้าจานวนสมาชิกสภาธุรกิจไทยกัมพูชา ณ เดือนมีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- สมาชิกถาวร ณ ปี 2557-2559 มีจานวน 36 ราย และ ณ ปัจจุบนั (มีนาคม 2560) มีจานวน 36 ราย
- สมาชิกสามัญ ณ ปี 2557-2559 มีจานวน 47 ราย และ ณ ปัจจุบนั (มีนาคม 2560) มีจานวน 49 ราย
เพิม่ ขึ้น 2 ราย
- รวมสมาชิกสภาธุรกิจฯ ทัง้ สิ้น (ณ เดือนมีนาคม 2560) 85 ราย
โดยการเป็ นสมาชิกสามัญของสภาธุรกิจฯ จะต้องชาระค่ าบารุงสมาชิกเป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท ซึ่ง
สมาชิกสามัญส่วนใหญ่จะสมัครเข้ามาในปี 2558 เนื่องจากสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา มีการจัดกิจกรรมจานวนมาก
จึงมีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกสภาธุรกิจฯ ตามกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึ้น
มติท่ปี ระชุม รับทราบ

4

3.3 รายงานกิจกรรมในกรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา (ปี 2557-2559)
ฝ่ ายเลขานุ การฯ รายงานกิจกรรมของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ในกรอบระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา (ช่วง
ระหว่างปี 2557-2559) โดยมีกิจกรรมสาคัญ ดังนี้
 การหารือ ร่ ว มกัน ระหว่าง นางอีต โซเฟี ย (H.E. Mrs. Eat Sophea) เอกอัค รราชทู ต ราชอาณาจัก ร
กัมพูชาประจาประเทศไทย กับคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ
ห้องรับรอง สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจาประเทศไทย
 การต้อนรับคณะผูแ้ ทนทางการค้า และสื่อมวลชนจากกัมพู ชา เมื่อวัน ที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “ทาการค้าและการลงทุนในกัมพูชาอย่างไรให้ประสบความสาเร็จ ” โดย
สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา จัดร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2557 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 การจัดคลินิกให้คาปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ให้กบั สมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา โดยจัด
ขึ้น 3 ครัง้ ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา
ประจาประเทศไทย
 การจัด งานสัม มนา เรื่อง “การเสริม สร้างและพัฒ นาศัก ยภาพในการแข่งขัน ระหว่างนักธุ รกิจไทยกับ
นักธุรกิจกัมพูชา” โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดร่ วมกับกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 การหารือ เพื่อ พัฒ นาความร่ ว มมือ ระหว่างไทย-กัม พู ช า โดยสภาธุ ร กิ จ ไทย-กัม พู ช า หารือ ร่ ว มกับ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์กมั พูชา เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ
 การจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนกัมพูชา ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2558 ณ ตามเส้นทางเกาะกงสีหนุวลิ ล์-กัมปอต-กรุงพนมเปญ เป็ นเวลา 4 วัน โดยเข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด สภาพัฒ นาเศรษฐกิจแห่งกัม พูชา สถานเอกอัค รราชทู ตไทย ประจากรุง
พนมเปญ และกระทรวงพาณิชย์
 การจัด คณะนักธุ รกิจไทยเดิน ทางเยือนประเทศกัม พู ชาและเวีย ดนาม ระหว่างวันที่ 13-16 มิถ ุนายน
2558 เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กัมพูชา และเวียดนาม
และจากภาคเอกชนของกัม พู ชาและเวีย ดนามในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และท่ าเรือน า้ ลึกของทัง้ สอง
ประเทศ
 เข้าร่ วมงาน “Thailand-Cambodia Business Forum” เมื่อวันที่ 18 ธัน วาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิต
ธานี กรุงเทพฯ โดย สมเด็จฯ ฮุน เซน ได้แสดงปาฐกถาเพือ่ แสดงวิสยั ทัศน์กบั นักลงทุนไทยในโอกาส
ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชาครบรอบ 65 ปี
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การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชากับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย เมือ่ วันที่ 19
ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล ต่อหน้านายกรัฐมนตรีทงั้ สองประเทศ
เข้าร่วม “Cambodia-Thailand Public Private Sector Networking Forum” เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2558 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
การจัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
เพือ่ ศึกษาโอกาสลูท่ างการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา และเข้าร่วมเปิ ดงาน Top Thai Brands 2016
การประชุมร่วมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดงานสัมมนา “SET Talk: Cambodia Investment and Business Opportunities” เมือ่ วันที่
29 มีนาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสัมมนาเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรีในกลุม่ ประเทศ CLMV" เมือ่ วันที่ 25
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การหารือร่วมกับ H.E. Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กมั พูชา เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม
2559 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
การหารือร่ วมกันระหว่าง Mr. Somchiht Inthamith Deputy Minister of Industry and Commerce
of Lao PDR กับคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมดุสติ ธานี
การจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยได้
เข้าพบหารือและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ H.E. Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์กมั พูชา และ Neak Oknha Kith Meng ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย
การเยี่ยมคารวะ H.E. SUN CHANTHOL, Minister of Public Works and Transport เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2559 ณ กระทรวงโยธาธิการ และคมนาคม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
การนาคณะกรรมการและสมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เดินทางเยือน จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559
งานแสดงสินค้า Thailand Business Council Trade Fair 2016 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559
ณ Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
การเข้าร่วมงาน “AEC and SMEs Challenges: Next Steps-Business Matching” เมื่อวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในเขตพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ (Thailand MICE Seminar on SEZ
2017 (TMSS)) เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดตราด
เข้าร่ วม Senior Officials' Meeting for the 6th JTC between Cambodia and Thailand เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ซึง่ เป็ นครัง้ แรกทีภ่ าคเอกชนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้
โดยหารือในประเด็น สาคัญ ได้แก่ การลงนาม MOU เดิน รถร่ วมกัน ตามกรอบ CBTA 150 คัน ,
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Single Visa, การเปิ ดเส้นทางใหม่ๆ นอกเหนือจากเส้นทางด่านอรัญประเทศ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ
ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงจากพัทยาไปเสียมเรียบ เพื่อเดินทางไปเที่ยวยังนครวัด อาจ
ส่งผลให้ไทยเสียโอกาสในการเป็ นจุดเชื่อมโยงการเดินทางในภูมภิ าค นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้หารือถึง
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาบลป่ าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ของไทย ทีจ่ ะเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง ของกัมพูชา โดยฝ่ ายไทยได้เห็นชอบใน
เบื้องต้นต่อแผนการสร้างถนนเพือ่ เชื่อมโยงระหว่าง 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว โดยผูแ้ ทนจากสภา
ธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้เสนอให้มกี ารเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 6 เช่นเดียวกับทางหลวงเชื่อมจุดผ่าน
แดนบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ซึง่ จะครบถ้วนมากกว่า ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้จดั ตัง้ คณะทางานโดยเชิญ
ให้สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เข้าร่ วมด้วย เพือ่ หารือถึงการเชื่อมโยงเส้นทางทัง้ สองแห่งเข้าด้วยกัน ตามที่
ผูแ้ ทนจากสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เสนอ
ข้อเสนอแนะที่ประชุม
1. จากผลการประชุม Senior Officials' Meeting for the 6th JTC between Cambodia and Thailand
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ที่ประชุมมอบหมายฝ่ ายเลขาฯ ติดตามเรื่องการจัดตัง้
คณะทางานดาเนินการสร้างถนนเพือ่ เชื่อมโยงเส้นทางบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษป่ าไร่-โอเนียง กับถนนหมายเลข
6 ว่าคณะทางานจะเริ่มดาเนินการเมือ่ ไหร่และอย่างไร
2. นางดวงใจ จันทร รองประธานฯ กล่าวถึงการดาเนินงานทีผ่ ่านมาของสภาธุรกิจฯ ในการร่วมประชุม
และหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้มกี ารผลักดันประเด็นต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคในการทาธุรกิจกับ
กัม พู ชา ซึ่งมีบางประเด็น ที่ภาครัฐเห็น ชอบและรับเป็ น นโยบาย แต่ ในทางปฏิบตั ิเจ้าหน้าที่บริเวณที่มีการค้า
ชายแดนบางแห่งกลับไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ออกมาจากหน่ วยงานกลาง ทาให้ส่งิ ที่เป็ นปัญหายังไม่ได้รบั การ
แก้ไข จึงเสนอให้สภาธุรกิจฯ ผลักดันประเด็นปัญหาต่างๆ ทีเ่ คยเสนอไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีคาสังที
่ ่
เป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษรออกมาอย่ างเป็ น ทางการ เพื่อ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่อย่ างมีประสิท ธิภ าพ ขจัด
อุปสรรคปัญหา และอานวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุนของไทยกับกัมพูชาให้เพิม่ มากขึ้น
มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ ายเลขาฯ ติดตามความคืบหน้าการจัดตัง้ คณะทางานดาเนินการสร้าง
ถนนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษป่ าไร่ -โอเนียง กับถนนหมายเลข 6 จากกระทรวงพาณิ ชย์
ของไทย และรายงานให้สภาธุรกิจฯ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
- แผนการดาเนิ นงานของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ปี 2560
1) การเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุนและชักจู งการลงทุน ณ ประเทศลาว เวียดนาม และกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 13-17 มิถนุ ายน 2560 โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) นาคณะนักธุรกิจไทยเดินทางศึกษาลูท่ างการลงทุน ซึง่ กาหนดการเบื้องต้นคณะฯ จะออกเดินทาง
โดยเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และเดินทางต่ อโดยรถจากชายแดนจังหวัด
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อุบลราชธานี สู่แขวงจาปาสัก สปป.ลาว โดยมีแผนจะเข้าพบเจ้าแขวง หอการค้า และนักธุรกิจของแขวงจาปาสัก
ต่ อมาคณะฯ จะเดินทางศึ กษาเส้นทางบริเวณด่ านชายแดนของ สปป.ลาว - กัมพูชา แลว้ เดินทางไปยังจังหวัด
รัตนคีรี ประเทศกัมพูชา เพื่อพบผูว้ ่าราชการ หอการค้า และนักธุรกิจของจังหวัดรัตนคีรี พร้อมทัง้ สารวจย่าน
การค้าและการลงทุนของจังหวัดรัตนคีรี จากนัน้ จึงเดินทางสารวจเส้นทางการลงทุนบริเวณด่านชายแดนของ
กัมพูชา-เวียดนาม แล ้วเดินทางไปยังจังหวัดสตึงแตรง-กรอแจะ นอกจากนี้ คณะฯ จะเดินทางไปยังจังหวัดพระวิหาร
เพือ่ สารวจชายแดนพระวิหาร แล้วออกเดินทางสู่จงั หวัดเสียมราฐ เพือ่ เข้าพบผูว้ ่าราชการ หอการค้า และนักธุรกิจ
ของจังหวัดเสียมราฐ พร้อมทัง้ เยีย่ มชมนครวัด-นครธม แล้วออกเดินทางโดยเครื่องบินกลับสู่ประเทศไทย
2) การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ณ ประเทศ
กัม พู ช า โดยสภาธุ ร กิ จ ไทย-กัม พู ช ามีแ ผนจะจัด งานร่ ว มกับ จัง หวัด นนทบุ รี ส านัก งานพาณิ ช ย์จ งั หวัด
สมุทรสงคราม และสานักงานพาณิชย์จงั หวัดสมุทรปราการ ในเดือนกันยายน 2560 ช่วงทีม่ กี ารจัดงาน CLMVT
Forum 2017
3) การประชุมร่วม 2 สภาธุรกิจ ระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย มีกาหนด
จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนาเรื่องการพัฒนา SMEs ไทยและกัมพูชาเป็ นประเด็นหลักในการ
หารือ เพื่อนาไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป ทัง้ นี้ ให้กาหนดจัดประชุมดังกล่าวในช่วงที่มีการจัดงานอื่น ใน
ช่ วงเวลาเดียวกัน และสามารถนาคณะนักธุ รกิจไทยร่ วมเดินทางไปกับคณะกรรมการสภาธุ รกิจฯ เพื่อสร้าง
เครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา และเปิ ดโอกาสในการขยายธุรกิจในกัมพูชาต่อไป
4) การจัดสัมมนาให้ความรู แ้ ก่สมาชิ กสภาธุรกิจฯ ในการทาการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา
เพื่อให้สมาชิก ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการเป็ น สมาชิก และเป็ น โอกาสที่จะประชาสัม พัน ธ์ให้รูจ้ กั สภาธุ รกิจ
ไทย-กัมพูชา และมีผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสภาธุรกิจฯ เพิม่ ขึ้น
5) จัด Business Clinic ให้กบั สมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจา
ประเทศไทย โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมดังกล่าวเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้สมาชิกได้เข้ามาปรึกษาและรับข้อมูลจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญการทาการค้าและการลงทุนในกัมพูชา
6) การพบกันระหว่างท่านลอง วิสาโล เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจาประเทศไทย กับนักธุรกิจไทย
เพื่อ หารือเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ และการจ้างแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย โดย
ท่านลอง วิสาโล ผูท้ ่ีจะมาเป็ น เอกอัค รราชทู ตกัม พูชาประจาประเทศไทยคนใหม่ มีความประสงค์จะพบกับ
นายจ้างที่มกี ารจ้างแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย โดยจะเรียนเชิญนักธุรกิจไทยกลุม่ ดังกล่าวทีเ่ ป็ นสมาชิก
ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษ ทั ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องสาคัญ อาทิ เรื่อง
พาสปอร์ตของแรงงานชาวกัมพูชา ซึ่งเป็ นเรื่องสาคัญของรัฐบาลกัมพูชา นอกจากนี้ ท่านลอง วิสาโล จะแสดง
วิส ยั ทัศ น์เรื่อ งการค้าและการลงทุน ซึ่งการพบปะหารือ และร่ ว มกัน แก้ไขปัญ หาต่ างๆ นี้ จะเป็ น การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสภาธุรกิจฯ กับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจาประเทศไทย เหมือน
อย่างทีเ่ คยเป็ นเสมอมา และจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสองประเทศต่อไป
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7) การจัดประชุมระหว่างผูป้ ระกอบการ SMEs ของไทยและกัมพูชา ระหว่างการเยือนราชอาณาจักร
กัมพูชา อย่างเป็ นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) โดยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาย่อม (สสว.) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของไทยและกัมพูชาให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดย
สภาธุรกิจฯ จะดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา SMEs ไปก่อน ระหว่างรอกาหนดการเยือนกัมพูชาอย่างเป็ น
ทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นางสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) ตามรายละเอียดทีไ่ ด้มกี ารหารือกันในเบื้องต้นแล้วนัน้
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
- การปรับปรุงแก้ไข (Revised) รายชื่อคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
ที่ประชุม เห็น ควรให้มีก ารปรับปรุงแก้ไข (Revised) รายชื่อคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสภาธุ รกิจ
ไทย-กัมพูชา เพือ่ การทางานร่วมกันในช่วงเวลาทีเ่ หลือของคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ภายในวาระนี้ โดยให้ฝ่าย
เลขานุ การฯ รวบรวมรายชื่อกรรมการจาก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึง่ เป็ นสถาบันภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
โดยให้แต่ ละสถาบัน เสนอรายชื่อสถาบัน ละ 7 ท่ าน ตามข้อบังคับสภาธุ รกิ จฯ เพื่อแต่ งตัง้ เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ทัง้ นี้ รายชื่อของที่ปรึกษาสภาธุรกิจฯ ท่านประธาน และรองประธานจะ
ร่วมกันพิจารณาอีกครัง้
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ โดยหลังจากรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ และทีป่ รึกษาที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขจาก 3
สถาบัน ครบถ้วนแลว้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา จะเชิญประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ นอกรอบเพือ่ หาข้อสรุป
ในเรื่องดังกล่าว

นางสาวสิรภิ า ดอกเงิน
ฝ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สรุปประชุม

