1

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ 2/2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชัน้ 14 อาคารเซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์
*************************************************************************
รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
ประธาน
2. นางดวงใจ จันทร
รองประธาน
3. นายทัฬห์ สิรโิ ภคี
รองประธาน
4. นายเกรียงศักดิ์ เธียรุกุล
กรรมการ
5. นายชนินทร์ ศรีกรกุล
กรรมการ
6. ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์
กรรมการ
7. นายพินิจ ซินวาล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. นายภูรสิ ทิ ธ์ แจ้งศิรพิ นั ธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าฯ
9. นางสาวสิรภิ า ดอกเงิน
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายธุรกิจการค้าและการผลิต สภาหอการค้าฯ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
- การเข้ารับตาแหน่ งใหม่ของเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจาประเทศไทย (ท่านลง วิสาโล)
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงการเข้ารับตาแหน่งใหม่ของเอกอัครราชทูต
กัมพูชา ประจาประเทศไทย (ท่านลง วิสาโล) ซึง่ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นา
คณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านลง วิสาโล เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจาประเทศไทยท่านใหม่
เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจาประเทศไทย โดยทัง้
สองฝ่ ายได้แลกเปลี่ยนมุม มองในการส่งเสริม การค้าและการลงทุน ระหว่างไทยและกัมพูชา รวมทัง้ หารือถึง
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายความร่ วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตกัมพูชาฯ จะให้การสนับสนุ นการจัดกิจกรรมต่ างๆ ของสภาธุรกิจฯ อย่างเต็มที่ ทาให้
สถานทูตกัมพูชาฯ และสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา มีความสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้ นและมีความร่วมมือกันมากยิง่ ขึ้น
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
2.1 ที่ป ระชุม ฯ รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการสภาธุ รกิ จ ไทย-กัม พู ช าฯ ครัง้ ที่ 8/2559
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ
2.2 ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ประจาปี 2560 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2560
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพือ่ ทราบ
- การต้อ นรับ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงพาณิ ชย์ก มั พู ช า (H.E. Mr. Pan Sorasak) พร้อ มคณะ
เดินทางเยือนจังหวัดศรีสะเกษ
ตามที่สภาธุ รกิจไทย-กัม พู ชา ได้รบั แจ้งจาก กระทรวงพาณิ ชย์กมั พูชา ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์กมั พูชา (H.E. Mr. Pan Sorasak) พร้อมคณะจานวน 25 ท่าน มีกาหนดการเดินทางเยือนจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 24-29 มิถนุ ายน 2560 โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา จะให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
กัมพูชา พร้อมคณะผูต้ ิดตาม ซึง่ ค่าใช้จ่ายจากการต้อนรับดังกล่าว จะหักจากรายรับของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่ วมกับสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และกิจกรรมการเดินทางศึกษาลูท่ างการลงทุน ณ ประเทศลาวและ
กัมพูชา ระหว่างวันที่ 13-17 มิถนุ ายน 2560 ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ทัง้ นี้
ค่ าใช้จ่ายจากการต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์กมั พู ชา พร้อมคณะฯ ที่เกิน จากรายรับ ที่ได้จาก
กิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรมข้างต้น จะเบิกจ่ายจากงบประมาณสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
มติท่ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา
3.1 การจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ตามมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ให้มกี าร
จัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาในปี 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ศึกษาลูท่ างการค้า
และการลงทุน ตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจกัมพูชา สภาธุรกิจฯ จึงมีกาหนดจัดคณะนักธุรกิจเดินทาง
เจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ผูป้ ระกอบการได้รบั ความรู ้ ความเข้าใจถึงวิธกี ารทาการค้าการลงทุน และได้รบั ประสบการณ์จากการศึกษา
ดูงาน อีกทัง้ เพือ่ สร้างเครือข่าย ขยายตลาด และเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการไทยและ
กัมพูชา

3

ฝ่ ายเลขานุ การฯ รายงานกาหนดการเดินทางของคณะฯ เป็ นเวลา 3 วัน 2 คืน ตามทีไ่ ด้มกี ารร่างเอาไว้
ในเบื้องต้น ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรม การเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ กัมพูชา การสารวจ
ย่านการค้าทีส่ าคัญในกรุงพนมเปญ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจกัมพูชาที่ถอื ได้ว่าเป็ นกิจกรรมสาคัญ
ของการคณะฯ
ข้อเสนอแนะที่ประชุม
1. คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานฯ เห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมการให้ความรูแ้ ก่ผูป้ ระกอบการในเรื่อง
การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และธุรกิจแฟรนไชส์ เพือ่ ให้ผูป้ ระกอบการไทยที่ทาธุรกิจในกัมพูชา
ได้ทราบถึงความสาคัญจาเป็ น และทราบว่าต้องไปติดต่อเพื่อดาเนินการที่ หน่ วยงานใด รวมถึงทราบระเบียบ
ขัน้ ตอน และวิธกี ารปฏิบตั ิทถ่ี กู ต้อง
2. ทีป่ ระชุมฯ มีความเห็นร่วมกันในการเพิม่ สถานทีศ่ ึกษาดูงานทีเ่ กี่ยวกับตลาดค้าปลีกค้าส่งในกัมพูชา
และให้ผูร้ ่วมคณะฯ ได้มีโอกาสพบกับฝ่ ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้าชัน้ นาของกัมพูชาด้วย เพื่อเป็ นการสร้าง
เครือข่ายและขยายช่องทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยมากยิง่ ขึ้น
3. ที่ประชุมฯ เห็นว่าในการศึ กษาลู่ทางการค้าและการลงทุนในกรุงพนมเปญ ควรเพิ่มกิจกรรมการ
สารวจพื้นทีย่ ่านการค้าทีส่ าคัญทีจ่ ะเป็ นตลาดใหม่ในอนาคต เพือ่ ให้ผูป้ ระกอบการไทยได้เห็นโอกาสในการลงทุน
ในกัมพูชาทีจ่ ะเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะตลาดค้าปลีกค้าส่งในกรุงพนมเปญทีม่ โี อกาสขยายตัวขึ้นอีกมาก
4. ที่ประชุมฯ เห็นว่าควรมีกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ ผูร้ ่วมคณะฯ โดยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิทงั้ ไทยและ
กัมพูชา ผูม้ คี วามรู ้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาบรรยายให้ความรูเ้ ชิงลึก พร้อมยกกรณี ตวั อย่างให้เห็น
อย่างชัดเจน
จากข้อเสนอแนะทีป่ ระชุมฯ ฝ่ ายเลขานุ การจึงมีการปรับแก้กาหนดการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
โดยมีรายละเอียดกาหนดการ ดังนี้
กาหนดการ โครงการนาคณะนักธุรกิจไทยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 :
กรุงเทพฯ – พนมเปญ
04.30 น. คณะพบกันทีส่ นามบินดอนเมือง
07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 608
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินโปเจินตง รับกระเป๋ าสัมภาระและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
09.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินไปกระทรวงพาณิชย์กมั พูชา
10.00 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และธุรกิจแฟรนไชส์
11.30 น. ออกเดินทางจากกระทรวงพาณิชย์ไปร้านอาหาร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโปเจินตง
14.00 น. เวียนชมสถานทีต่ งั้ อาคาร Makro ทีจ่ ะเปิ ดให้บริการในวันที่ 17 ธันวาคม 2560
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14.40 น. เวียนชมห้างสรรพสินค้า Aeon Mall แห่งที่ 2 ของกรุงพนมเปญทีจ่ ะเปิ ดให้บริการในปี หน้า
15.15 น. สารวจพื้นที่ พร้อมรับฟังการบรรยายจาก ตลาดตูร้ ถไฟ ซึง่ เป็ นตลาดจาหน่ายสินค้าแห่งใหม่
ทีม่ พี ้นื ทีก่ ว่าหมืน่ ตารางเมตร โดยมีคนไทยเป็ นเจ้าของกิจการ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร President
20.30 น. เข้าเช็คอินทีพ่ กั และพักผ่อนตามอัทธยาศัย ณ โรงแรม Palace Gate Hotel
วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 :

พนมเปญ

07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.
08.45 น.
12.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
เริม่ ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ณ โรงแรม Cambodiana
กล่าวเปิ ดงานโดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching
ปิ ดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมทีจ่ ดั งาน
เข้าร่วมสัมมนากับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ และบริษทั เอพีเอม
ณ โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารจีน โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra
20.00 น. เข้าโรงแรมทีพ่ กั และพักผ่อนตามอัทธยาศัย ณ โรงแรม Palace Gate Hotel
วันศุกร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 :
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.30 น.
12.30 น.
13.30 น.
14.30 น.
15.30 น.
17.10 น.
18.20 น.

พนมเปญ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั พร้อมเช็คเอาท์
ออกเดินทางไปสารวจพื้นทีก่ ารค้าต่างๆ
สารวจพื้นทีก่ ารค้า รับฟังการบรรยาย และร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับ Bayon Supermarket
สารวจพื้นทีก่ ารค้า รับฟังการบรรยาย และร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับ AEON Mall
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ming room ในห้างสรรพสินค้า AEON Mall
เยีย่ มชมย่านการค้าร้านเอาท์เลท
ออกเดินทางไปสนามบินโปเจินตง
เดินทางถึงสนามบิน เช็คอินสัมภาระและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 607
คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็น ชอบต่ อ ก าหนดการและรายละเอีย ดการจัด คณะนัก ธุ รกิ จไทยสร้างเครือข่ายทางธุ รกิ จ
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตามทีค่ ณะกรรมการฯ ให้ขอ้ เสนอแนะ
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3.2 การจัดงานสัมมนาให้ความรูโ้ อกาสการทาธุรกิจไทยในกัมพูชา
คุณ ชนิ ตร ชาญชัย ณรงค์ ประธานฯ แจ้งต่ อที่ป ระชุม ถึงวัตถุประสงค์ห ลัก ของการจัด งานสัม มนา
คือเพือ่ ให้เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจาประเทศไทย (ท่านลง วิสาโล) ได้พบกับนายจ้างทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั
จดทะเบีย นซึ่งมีลูก จ้างเป็ น ชาวกัม พู ชา และหารือถึงสวัสดิการและการดู แลลู กจ้างกัม พู ชาที่เข้ามา ทางานใน
ประเทศไทย และภายในงานสัม มนาจะมีก ารให้ค วามรู ถ้ ึงโอกาสการค้าและการลงทุ น ในกัม พู ชาด้วย ทัง้ นี้
การกาหนดวัน และรายละเอียดในการจัด สัม มนาต้องรอเอกอัค รราชทู ตกัม พู ชา ประจาประเทศไทย เข้ารับ
ตาแหน่งอย่างเป็ นทางการ
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
4.1 ท่าทีและข้อคิดเห็นของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวกัมพูชา
ตามทีก่ ระทรวงแรงงานได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขออนุ ญาตให้ทางาน
ตาม พ.ร.ก แรงงานต่างด้าวฯ โดยนายจ้างและลูกจ้างทีเ่ ป็ นแรงงานต่างด้าวต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและระยะเวลา
ที่รฐั บาลก าหนด ตัง้ แต่ ขนั้ ตอนการยื่น ค าขอใช้แ รงงาน การพิสู จ น์ค วามสัม พัน ธ์ก ารเป็ น นายจ้าง-ลู ก จ้าง
ตลอดจนการพิสูจน์สญั ชาติ ซึง่ กฎหมายที่ออกมาได้ส่งผลกระทบต่อบรรดานายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว
เป็ นจานวนมาก เพราะปัจจุบนั ประเทศไทยมีการใช้แรงงานต่างด้าว 2-3 ล ้านคน แต่เป็ นแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามา
ทางานอย่างถูกกฎหมายเพียงแค่ 2 แสนกว่าคน ทัง้ นี้ เมื่อกฎหมายออกมาบังคับใช้ให้แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามา
อย่างผิดกฎหมายดาเนินการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์สญั ชาติภายใน 120 วัน จึงเกิดปัญหาขึ้นและภาคเอกชน
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องให้มกี ารผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ขยายเวลาให้นายจ้าง และลูกจ้าง
แรงงานต่างด้าวได้มเี วลาในการดาเนินการตามขัน้ ตอนให้ถกู ต้อง
กระทรวงแรงงานได้ประกาศว่า ปัจจุบนั ได้มกี ารตัง้ ศูนย์ตรวจสัญชาติของเมียนมาและกัมพูชา โดยเปิ ด
ให้บริการในหลายพื้นที่ทวั ่ ประเทศไทย ทัง้ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และบริเวณชายแดน โดยศู นย์ตรวจสัญชาติ
ของเมียนมาได้เปิ ดให้บริการแล ้วในหลายจังหวัด ส่วนศูนย์ตรวจสัญชาติของกัมพูชาอยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่
และเตรียมอุปกรณ์ในการออกเอกสาร ส่วนสัญชาติลาว ทางการ สปป.ลาว ยังไม่แจ้งว่าจะเข้าเปิ ดศูนย์ตรวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
ทีป่ ระชุมฯ ได้หารือร่วมกันถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ รัฐบาลได้มปี ระกาศเกี่ยวกับ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว
ดังกล่าว ทาให้ทงั้ นายจ้างและลูกจ้างต่างด้าวประสบปัญหา ดังนี้
1) นายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวโดยส่วนใหญ่มคี วามสับสน ไม่รูว้ ธิ ีปฏิบตั ิและขัน้ ตอนในการ
ดาเนินการทีถ่ กู ต้องและชัดเจน
2) แรงงานต่ างด้าวบางรายประสบความยากลาบากในการเดินทางไปพิสูจน์สญั ชาติ ท่ีประเทศต้นทาง
โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่ไม่มเี อกสารยืนยันตัวตน อาทิ ไม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ซึง่ การเดินทาง
กลับไปยังประเทศบ้านเกิดต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจานวนมาก

6

3) นายจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากช่วงทีล่ ูกจ้างแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ
นายจ้างต้องหมุนเวียนแรงงานให้เพียงพอ และแรงงานต่างด้าวจานวนมากทีเ่ ดินทางประเทศไปแลว้
ไม่กลับมาทางานอีก ซึง่ แรงงานเหล่านี้ลว้ นเป็ นแรงงานฝี มอื ทีม่ คี วามชานาญในแต่ละสาขาอาชีพ อาทิ
การทางานในโรงงานต่างๆ การทาสวน และการทาประมง เป็ นต้น เมือ่ แรงงานทีเ่ ดินทางกลับประเทศ
ไม่กลับมาทางาน นายจ้างจึงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการฝึ กฝนทักษะให้กบั แรงงานทีม่ า
ทางานใหม่ก็ตอ้ งใช้เวลา ทาให้การดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก และอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะของ กกร. ต่อการขออนุ ญาตทางานและพิสูจน์สญั ชาติของแรงงานต่างด้าว
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบถึงข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
หรือ กกร. ซึง่ เป็ นตัวแทนของภาคเอกชนทีม่ ตี ่อการออก พ.ร.ก. ดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญคือ
1) ควรเปิ ดให้มกี ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทัว่ ประเทศ ณ ศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
อีกครัง้ ตามระยะเวลาทีก่ ระทรวงแรงงานเห็นสมควร
2) ควรพิจารณาให้มีผูแ้ ทนภาคเอกชน เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิ ด เห็น ข้อเสนอแนะต่ อ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
3) ควรให้มกี ารกาหนดกฎหมายอนุ บญั ญัติเฉพาะในการจ่ายค่ าชดเชยแรงงานต่างด้าวที่มาทางานกับ
นายจ้างในประเทศในระหว่างทีเ่ ดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางเพือ่ ดาเนินการ
4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวอย่างเร่งด่วนในการให้
ความรูแ้ ละความเข้าใจขัน้ ตอนการปฏิบ ตั ิตามกฎหมายกับผูป้ ระกอบการ ตลอดจนให้มกี ารตัง้ ศูนย์
ในการให้คาปรึกษาของกระทรวงแรงงาน ในการให้คาปรึกษากฎหมาย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายเลขาฯ ยังได้สอบถามไปยังกระทรวงแรงงาน พบว่าปัจจุบนั ได้มกี ารจัดทาคู่มอื วิธีการ
ปฏิบตั ิของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวแล ้วในรูปแบบของเอกสาร โดยจะอยู่ทส่ี านักงานเขตในแต่ละพื้นที่
และยังไม่ได้มกี ารเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าวถูกจัดทาไว้ในฉบับภาษาไทยเท่านัน้ เพราะส่วนใหญ่
แล้วนายจ้างจะเป็ นผูด้ าเนินการและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ มากกว่า
ข้อเสนอแนะที่ประชุม
จากการทีค่ ณะกรรมการฯ หารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข จึงมีขอ้ สรุป ท่าทีและแนวทาง
การดาเนินการของสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาต่อปัญหาแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ดังนี้
1. สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา
ประจาประเทศไทย ในการช่วยสือ่ สารให้นายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทราบข้อมูลวิธีการและ
ขัน้ ตอนในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย รวมทัง้ การพิสูจน์สญั ชาติ โดยประสานขอข้อมูลจาก
หน่ วยงานภาครัฐของไทย และจะช่ วยประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านสื่อต่ างๆ เพื่อให้ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้รบั ทราบ
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและชัดเจน
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2. เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณาให้มภี าคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคเอกชนในฐานะผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและทราบปัญหาทีแ่ ท้จริงได้เสนอข้อคิดเห็น ตลอดจน
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
4.2 การทบทวนคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา วาระปี 2557-2560
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2560
คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้มกี ารทบทวนรายชื่อคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา วาระปี 2557-2560
และมีมติให้ฝ่ายเลขานุ การฯ ส่งรายชื่อคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ให้กบั 3 สถาบันภายใต้ คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทบทวนรายชื่อผู แ้ ทนจากแต่ ละสถาบันตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
สภาธุรกิจ และนาส่งผลการพิจารณาทบทวนให้ฝ่ายเลขานุ การฯ เพื่อรวบรวม ทัง้ นี้ 3 สถาบันได้นาส่งผลการ
ทบทวนรายชื่อผูแ้ ทนร่วมในคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เรียบร้อยแล ้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. ฯพณฯ ลง วิสาโล
ทีป่ รึกษา
2. คุณดามพ์ บุญธรรม
ทีป่ รึกษา
3. คุณจิรวุฒิ สุวรรณอาจ
ทีป่ รึกษา
4. คุณนิยม ไวยรัชพานิช
ทีป่ รึกษา
5. คุณไพรัช บูรพชัยศรี
ทีป่ รึกษา
6. Mr. HANG Sochivin
ทีป่ รึกษา
7. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
ทีป่ รึกษา
8. คุณมานพ เสงีย่ มบุตร
ทีป่ รึกษา
9. คุณจันทร์รศั มี ลาย
ทีป่ รึกษา
10. คุณสมศักดิ์ รินเรืองสิน
ทีป่ รึกษา
11. คุณสุชาติ เตชจักรเสมา
ทีป่ รึกษา
12. คุณชนิ ตร ชาญชัยณรงค์
ประธาน
13. คุณดวงใจ จันทร
รองประธาน
14. คุณทัฬห์ สิรโิ ภคี
รองประธาน
15. คุณคมสัน เหล่าศิลปเจริญ
รองประธาน
16. คุณอภิรดี สินสุขเพิม่ พูน
กรรมการเหรัญญิก
17. คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข
กรรมการเลขาธิการ
18. คุณแนน รินเรืองสิน
กรรมการ
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ชื่อ-นามสกุล
19. คุณเกรียงศักดิ์ เธียรุกุล
20. คุณพงษ์ศกั ดิ์ พิบูลศักดิ์
21. คุณวิยะดา วัฑฒนาธร
22. ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
23. คุณชนินทร์ ศรีกรกุล
24. ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ ์
25. คุณนที เจียรพันธุ ์
26. คุณสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวสิรภิ า ดอกเงิน
ฝ่ ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สรุปประชุม

