
    
 
 

กําหนดการ 

การจัดอบรมเชงิปฏบัิตกิาร Business Mentoring Workshop: Cambodia 

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น 

ณ ห้อง Silver ชัน้ใต้ดนิ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556  

     เวลา     กําหนดการ 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.35 น.  กลา่วต้อนรับ  

โดย คุณจิรภาพรรณ  มลิทอง 

         ผู้อาํนวยการสาํนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

08.35 – 09.30 น.  การบรรยายปพืูน้ฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ประเทศกมัพชูา 

• ภาพรวมพืน้ฐานทางเศรษฐกิจจากอดีตถึงปัจจบุนั 

• แนวโน้มเศรษฐกิจ และการเติบโตของกลุม่ธุรกิจในประเทศกมัพชูา 

• โอกาสและช่องทางการค้าการลงทนุ & ธรุกิจท่ีน่าสนใจ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย 

รองอธิการบดฝ่ีายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

09.30 – 10.30 น. การบรรยายหวัข้อ “How to do Business in Cambodia” 

• เร่ิมธรุกิจในกมัพชูาอย่างไรจึงสําเร็จ 

• คณุรู้จกัและเข้าใจคนกมัพชูามากพอหรือยงั 

• หลกัการเจรจาธรุกิจกบักมัพชูา สิง่ท่ีควรทํา และสิง่ท่ีไม่ควรทํา  

• ขัน้ตอนการดําเนินธรุกิจให้สําเร็จและยัง่ยืนในกัมพชูา 

   โดย คุณดวงใจ จันทร 

         กรรมการผู้จัดการบริษัทนัทธกันต์   
                                           ประธานอนุกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
                                           ประเทศกัมพูชา สภาหอการค้าไทย 

10.30 – 10.45 น.   พกัรับประทานของวา่ง ด่ืมชาและกาแฟ 

10.45 – 12.00 น.  การบรรยายหวัข้อ “Getting the Logistics Right, the First Time “ 

• รูปแบบการขนสง่สนิค้าระหว่างไทย และ กมัพชูา 

• กรณีศกึษาการขนสง่สนิค้าระหวา่งไทยและกมัพชูา และ กลยทุธ์การลดต้นทนุโลจิสตกิส์         

การขนสง่ 

โดย คณุภาณมุาศ  ศรีสขุ 

ประธานคณะกรรมการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

และท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ดีสทริบวิชัน่ จํากดั 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13.00 – 15.00 น.  การบรรยายหวัข้อ “Conducting Business in Cambodia (Law & Regulations)” 
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• นโยบายสนบัสนนุด้านการค้าการลงทนุจากตา่งประเทศ (ระบบภาษี, การถือครอง

กรรมสทิธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์, กฎหมายแรงงาน,กฎระเบียบด้านการเงิน และอ่ืนๆ)  

• ขัน้ตอนการขออนมุตักิารดําเนินธรุกิจ 

  โดย ดร.น่ิมนวล  ผวิทองงาม 

         ผู้อํานวยการศนูย์ AEC Strategy Center มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  

15.00 – 15.15 น.  พกัรับประทานของวา่ง ด่ืมชาและกาแฟ 

15.15 – 17.00 น. การบรรยายหวัข้อ “Conducting Business in Cambodia (Law & Regulations)” (ตอ่) 

โดย ดร.น่ิมนวล  ผิวทองงาม  

         ผู้อาํนวยการศูนย์ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

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

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556  

     เวลา     กําหนดการ 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.  กลา่วแนะนํากิจกรรม AEC Club และกิจกรรม Matching Business  

โดย คณุจิรภาพรรณ  มลทิอง 

         ผู้อํานวยการสํานกัพฒันาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แบง่กลุม่เป็น 2 Cluster   

กลุม่ท่ี 1: Cluster ธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

กลุม่ท่ี 2: Cluster ธรุกิจเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

 กลุ่มที่ 1: Cluster ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มที่ 2: Cluster ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

09:00 – 10.30 น.  กรณีศกึษาจริงผู้ประกอบการ และ

กระบวนการแก้ไขปัญหา 

โดย ผู้บริหารจากสมาคมก่อสร้าง 

ประเทศกัมพูชา  

กรณีศกึษาจริงผู้ประกอบการ และกระบวนการแก้ไข

ปัญหา  

โดย คุณชัชนันท์ ถนอมวรศิลป์ 

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียร่ิง จาํกัด 

10:30 – 10.45 น. พกัรับประทานของวา่ง ด่ืมชาและกาแฟ พกัรับประทานของวา่ง ด่ืมชาและกาแฟ 

10:45 – 12.00 น. กรณีศกึษาจริงผู้ประกอบการ และกระบวนการ

แก้ไขปัญหา (ตอ่) 

กรณีศกึษาจริงผู้ประกอบการ และกระบวนการแก้ไข

ปัญหา (ตอ่) 

12:00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 15.30 น. จาํลองสถานการณ์วธีิการจับคู่ค้าเพ่ือสร้างประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ 

โดย ดร. อิทธิกร ขาํเดช  
  

15:30 – 15.45 น. พกัรับประทานของวา่ง ด่ืมชาและกาแฟ 

15:45 – 17.00 น. จําลองสถานการณ์วธีิการจบัคู่ค้าเพ่ือสร้างประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการ (ตอ่) 

โดย ดร. อิทธิกร ขาํเดช 
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กาํหนดการ 
8 กันยายน 2556 (กรุงเทพฯ –  พนมเปญ) 

08.10 – 09.20 น.  ออกเดนิทางจากกรุงเทพถึงเมืองพนมเปญ 

09.20 – 12.00 น.  เย่ียมชมเมือง ดสูภาพการค้าเมืองพนมเปญ  

13.00 – 16.00 น.  ศกึษาสภาพตลาดการค้าวสัดอุปุกรณ์และย่านการค้า 

9 กันยายน 2556  

09.00 – 10.30 น.  บรรยายพเิศษเร่ือง “โอกาสของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเคร่ืองจักรการเกษตรปัญหา  

  และอุปสรรค ” 

10:45 - 11:15 น.  บรรยายเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินธุรกิจกับกัมพูชา” โดย นักธุรกิจกัมพูชา 

11:15 - 12:00 น.  บรรยายเร่ือง “ระบบการชาํระเงนิ เก็บเงนิ โอนเงนิ เปิดบัญชี ในประเทศกัมพูชา”  

โดย ผู้แทนธนาคารพาณิชย์ 

13.00 - 16:00 น.   กิจกรรมจบัคูธ่รุกิจ  Business Matching 

10 กันยายน 2556 (พนมเปญ – กรุงเทพฯ) 

08.30 – 09.30 น.  ออกจากโรงแรม เพ่ือเย่ียมชมกระทรวงพาณิชย์ 

09.30 – 12.00 น.  ฟังการบรรยาย เร่ือง ขัน้ตอนการจดทะเบียนบริษัท จดลิขสิทธ์ิ และกฎระเบียบที่สําคัญในการ 

    ดาํเนินธุรกิจในกัมพูชา โดยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 

14.00 – 17.00 น.  ศกึษาตลาดค้าปลีก และซือ้ของท่ีระลกึ 

19.00 – 20.20 น.  ออกเดนิทางจากเมืองพนมเปญ สูก่รุงเทพฯ 

 

วันและสถานที่ 

วันที่ : 8 – 10 กนัยายน 2556 

สถานที่ : เมืองพนมเปญ กมัพชูา 

** ผู้ ท่ีสนใจต้องผา่นการเข้าอบรม  

Business  Mentoring Workshop 

ในวนัท่ี 28 – 29 สงิหาคม 2556  

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

กรุงเทพฯ 

**รับจาํนวนจาํกัด! 

เพียง 25 บริษัทเท่านัน้** 

ปิดรับสมัคร 27 สิงหาคม 2556  

ค่าใช้จ่าย 18,000 – 23,000 บาท/ท่าน  

MATCHING BUSINESS: CAMBODIA 

 นําทริปโดยกรููเศรษฐกิจประเทศไทย ผศ.ดร. ธนวรรธน์ 

พลวชัิย รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั มหาวทิยาลยัหอการค้า

ไทย และผู้เช่ียวชาญการค้า CLMV ดร. ผุสดี พลสารัมย์ 

และพบกับนกัธรุกิจตวัจริงในประเทศกมัพชูา  
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