กําหนดการ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Business Mentoring Workshop: Cambodia
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น
ณ ห้ อง Silver ชัน้ ใต้ ดนิ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน ถนนรัชดาภิเษก
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.35 น.

กําหนดการ
ลงทะเบียน
กล่าวต้ อนรับ

08.35 – 09.30 น.

การบรรยายปูพื ้นฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ประเทศกัมพูชา
• ภาพรวมพื ้นฐานทางเศรษฐกิจจากอดีตถึงปั จจุบนั
• แนวโน้ มเศรษฐกิจ และการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจในประเทศกัมพูชา
• โอกาสและช่องทางการค้ าการลงทุน & ธุรกิจที่น่าสนใจ

โดย คุณจิรภาพรรณ มลิทอง
ผู้อาํ นวยการสํานักพัฒนาการค้ าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

09.30 – 10.30 น.

การบรรยายหัวข้ อ “How to do Business in Cambodia”
• เริ่มธุรกิจในกัมพูชาอย่างไรจึงสําเร็จ
• คุณรู้จกั และเข้ าใจคนกัมพูชามากพอหรื อยัง
• หลักการเจรจาธุรกิจกับกัมพูชา สิง่ ที่ควรทํา และสิง่ ที่ไม่ควรทํา
• ขั ้นตอนการดําเนินธุรกิจให้ สําเร็จและยัง่ ยืนในกัมพูชา
โดย คุณดวงใจ จันทร
กรรมการผู้จัดการบริ ษัทนัทธกันต์
ประธานอนุกรรมการส่ งเสริ มเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
ประเทศกัมพูชา สภาหอการค้ าไทย

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

พักรับประทานของว่าง ดื่มชาและกาแฟ
การบรรยายหัวข้ อ “Getting the Logistics Right, the First Time “
• รูปแบบการขนส่งสินค้ าระหว่างไทย และ กัมพูชา
• กรณีศกึ ษาการขนส่งสินค้ าระหว่างไทยและกัมพูชา และ กลยุทธ์การลดต้ นทุนโลจิสติกส์
การขนส่ง
โดย คุณภาณุมาศ ศรี สขุ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
และที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท เอสซีจี ดีสทริบวิ ชัน่ จํากัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายหัวข้ อ “Conducting Business in Cambodia (Law & Regulations)”

•

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 17.00 น.

นโยบายสนับสนุนด้ านการค้ าการลงทุนจากต่างประเทศ (ระบบภาษี , การถือครอง
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์, กฎหมายแรงงาน,กฎระเบียบด้ านการเงิน และอื่นๆ)
• ขั ้นตอนการขออนุมตั กิ ารดําเนินธุรกิจ
โดย ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม
ผู้อํานวยการศูนย์ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
พักรับประทานของว่าง ดื่มชาและกาแฟ
การบรรยายหัวข้ อ “Conducting Business in Cambodia (Law & Regulations)” (ต่อ)
โดย ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม
ผู้อาํ นวยการศูนย์ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

วันพฤหัสบดีท่ ี 29 สิงหาคม 2556
เวลา
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

************************************************

กําหนดการ
ลงทะเบียน
กล่าวแนะนํากิจกรรม AEC Club และกิจกรรม Matching Business
โดย คุณจิรภาพรรณ มลิทอง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการค้ าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แบ่งกลุม่ เป็ น 2 Cluster
กลุม่ ที่ 1: Cluster ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ ที่ 2: Cluster ธุรกิจเครื่ องจักรกลการเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กลุ่มที่ 1: Cluster ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ าง

กลุ่มที่ 2: Cluster ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร

09:00 – 10.30 น. กรณีศกึ ษาจริงผู้ประกอบการ และ
กระบวนการแก้ ไขปั ญหา

กรณีศกึ ษาจริงผู้ประกอบการ และกระบวนการแก้ ไข
ปั ญหา

10:30 – 10.45 น. พักรับประทานของว่าง ดื่มชาและกาแฟ

พักรับประทานของว่าง ดื่มชาและกาแฟ

10:45 – 12.00 น. กรณีศกึ ษาจริงผู้ประกอบการ และกระบวนการ
แก้ ไขปั ญหา (ต่อ)

กรณีศกึ ษาจริงผู้ประกอบการ และกระบวนการแก้ ไข
ปั ญหา (ต่อ)

โดย ผู้บริ หารจากสมาคมก่ อสร้ าง
ประเทศกัมพูชา

โดย คุณชัชนันท์ ถนอมวรศิลป์
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ ง จํากัด

12:00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15.30 น. จําลองสถานการณ์ วธิ ีการจับคู่ค้าเพื่อสร้ างประสบการณ์ แก่ ผ้ ูประกอบการ
โดย ดร. อิทธิกร ขําเดช

15:30 – 15.45 น. พักรับประทานของว่าง ดื่มชาและกาแฟ
15:45 – 17.00 น. จําลองสถานการณ์วธิ ีการจับคู่ค้าเพื่อสร้ างประสบการณ์แก่ผ้ ปู ระกอบการ (ต่อ)
โดย ดร. อิทธิกร ขําเดช

วันและสถานที่
วันที่ : 8 – 10 กันยายน 2556
สถานที่ : เมืองพนมเปญ กัมพูชา

MATCHING BUSINESS: CAMBODIA
นําทริปโดยกูรูเศรษฐกิจประเทศไทย ผศ.ดร. ธนวรรธน์
พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย และผู้เชี่ยวชาญการค้ า CLMV ดร. ผุสดี พลสารัมย์
และพบกับนักธุรกิจตัวจริงในประเทศกัมพูชา

กําหนดการ

** ผู้ที่สนใจต้ องผ่านการเข้ าอบรม
Business Mentoring Workshop
ในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน
กรุงเทพฯ
**รับจํานวนจํากัด!
เพียง 25 บริษัทเท่ านัน้ **
ปิ ดรับสมัคร 27 สิงหาคม 2556
ค่ าใช้ จ่าย 18,000 – 23,000 บาท/ท่ าน

8 กันยายน 2556 (กรุงเทพฯ – พนมเปญ)
08.10 – 09.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพถึงเมืองพนมเปญ
09.20 – 12.00 น. เยี่ยมชมเมือง ดูสภาพการค้ าเมืองพนมเปญ
13.00 – 16.00 น. ศึกษาสภาพตลาดการค้ าวัสดุอปุ กรณ์และย่านการค้ า
9 กันยายน 2556
09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่ อง “โอกาสของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างและเครื่องจักรการเกษตรปั ญหา
และอุปสรรค ”
10:45 - 11:15 น. บรรยายเรื่ อง “รูปแบบการดําเนินธุรกิจกับกัมพูชา” โดย นักธุรกิจกัมพูชา
11:15 - 12:00 น. บรรยายเรื่ อง “ระบบการชําระเงิน เก็บเงิน โอนเงิน เปิ ดบัญชี ในประเทศกัมพูชา”
โดย ผู้แทนธนาคารพาณิชย์
13.00 - 16:00 น. กิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ Business Matching
10 กันยายน 2556 (พนมเปญ – กรุงเทพฯ)
08.30 – 09.30 น. ออกจากโรงแรม เพื่อเยี่ยมชมกระทรวงพาณิชย์
09.30 – 12.00 น. ฟั งการบรรยาย เรื่ อง ขัน้ ตอนการจดทะเบียนบริษัท จดลิขสิทธิ์ และกฎระเบียบที่สําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจในกัมพูชา โดยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
14.00 – 17.00 น. ศึกษาตลาดค้ าปลีก และซื ้อของที่ระลึก
19.00 – 20.20 น. ออกเดินทางจากเมืองพนมเปญ สูก่ รุงเทพฯ

