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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 กัมพูชาลงนามข้อตกลง GREEN BELT สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

 ประสิทธิภาพด้านพลังงานถือเป็นส่วนส าคัญต่อเศรษฐกิจกัมพูชาในอนาคต 

 Xaignavong Group Sole Company Limited ตั้งเป้าขยายอุตสาหกรรมท่อเฟส 2 

 UMFCCI คาดปีงบฯ นี้ จีน รั้งประเทศลงทุนอันดับต้นๆ ในเมียนมา 

 DHL Express เพิ่มการลงทุนในเอเชียรองรับอีคอมเมิร์ซขยายตัว 

 การค้าเวียดนาม-จีน สูงถึง 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 10 เดือนแรกของปี 63 

 เวียดนามเผยส่งออกมะม่วงไปยังสหรัฐ พุ่ง 2 เท่า 

 “สุพัฒนพงษ์” ชี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ลั่นปี’64 ปั๊มเศรษฐกิจเชิงรุก 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 

 

 กัมพูชาลงนามข้อตกลง GREEN BELT 
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ”

 
Cambodia News I 16 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงการท่องเที่ยวและบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น Yamato 
Green Co Ltd. ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) โดย
มี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า  “Green belt” ที่
ให้บริการภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งมีเป้าหมายเพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรกัมพูชาในการปรับปรุงเทคนิคการปลูกผัก
และพืชอื่นๆด้วยเทคโนโลยีของญี่ปุ่น โดยเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยให้
เกษตรกรผลิตผักที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยส าหรับตลาด
กัมพูชา โดยเฉพาะในโรงแรมและร้านอาหารในภาคการ
ท่องเที่ยวรวมถึงส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น ซึ่ง MoU มุ่งเน้นไปที่
การให้บริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดรวมถึงภาคย่อย
ทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการ
ท่องเที่ยวในชนบท ตามรายงานของ General Directorate of 
Agriculture (GDA) ของกระทรวงเกษตรในปี 2019 กัมพูชามี
พื้นที่เพาะปลูกผักราว 57,262 เฮกตาร์ทั่วประเทศและผลิต
อาหารได้ประมาณ 682,012 ตันต่อปี 
ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/50783047/agreeme

nt-to-boost-green-belt-tourism-signed/ 

 
 ประสิทธิภาพดา้นพลังงานถือเป็นส่วนส าคัญ

ต่อเศรษฐกิจกัมพูชาในอนาคต
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เนื่องจากความต้องการพลังงานของกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปีผู้เชี่ยวชาญจึงเรียกร้องให้มีการพัฒนาและด าเนิน

น โ ย บ า ย ที่ ชั ด เ จ น  ซึ่ ง ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการฝึกฝนการใช้พลังงานอย่างมี 

 

ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยคาด

ว่าจะมีบทบาทส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของ

กัมพูชาในระหว่างปี 2019-2040 ซึ่งคาดว่าการใช้พลังงานหลัก

ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากการคาดการณ์ความต้องการ

ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชาส านักงานพลังงาน

ระหว่างประเทศระบุ ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลังงานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการน ากัมพูชาไปสู่

สังคมสถานะพลังงานสะอาด 

ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/50783204/achieving

-energy-efficiency-crucial-to-kingdoms-economy/

 
 Xaignavong Group Sole Company Limited ตั้ง

เป้าขยายอุตสาหกรรมท่อเฟส 2
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15 ปีที่ผ่านมาของการน าเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับท่อไปยังสปป.ลาว
มีมูลค่ามหาศาล นาย Langkone ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม 
Xaignavong สังเกตเห็นว่ามีเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก
ไหลออกจากประเทศในขณะเดียวกันความต้องการสินค้า
เหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ในการลด
การไหลออกของเงินตราต่างประเทศและช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการปรับปรุง
อุตสาหกรรมให้ทันสมัยจึงเกิดการก่อตั้ง Toyo Industry Lao 
Factory Company Limited หรื อ  Toyo Pipe Factory ในปี  
2 559  ภายใต้บ ริ ษั ทแม่ อย่ า ง  Xaignavong Group Sole 
Company Limited ปัจจุบัน Xaignavong Group ก าลังจะมี
การลงทุน 20 พันล้านกีบในเฟสที่สองของการก่อสร้างโรงงาน
ท่อ นาย Langkone ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Xaignavong 
กล่าวกับเวียงจันทน์ไทม์สเมื่อวานนี้ว่าการก่อสร้างคาดว่า
อุตสาหกรรม Toyo ใหม่จะแล้วเสร็จภายในแปดเดือนการผลิต
ทุกขั้นตอนจะทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานกอุตสาหกรรมท่อใน 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
ภูมิภาคอาเซียนซึ่งในระยะสองจะมีการขยายพื้นที่ของโรงงาน
จาก 2 เฮกตาร์เป็น 3 เฮกตาร์ การลงทุนครั้งใหม่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเวียงจันทน์และในประเทศอย่างยิ่ง 
อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือการสร้างโรงงานใหม่ใน
ระยะที่สองจะสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นท าให้ บริษัทต้อง
ก าชับการด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และ
ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาสีเขียว  
ที่มา:http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeCo

nten_Xaignavong_224.php 

 
 UMFCCI คาดปีงบฯ นี้ จีน รั้งประเทศลงทุน

อันดับต้นๆ ในเมียนมา
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จากข้อมูลของสมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมา
(UMFCCI) ปีงบประมาณ 63-64 นักลงทุนจากจีนจะเป็นนัก
ลงทุนต่างชาติอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยเงินลงทุนจ านวนมาก ซึ่งจะมุ่งไปที่โครงสร้าง
พื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนโครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง (Belt and Road Initiative) จีนลงทุนกว่า 3.47 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐใน 375 ธุรกิจในเมียนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 59-
60   นอกจากจี นแล้ วประ เทศที่ มี ศั กยภาพน่ าจะ เป็น
สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ กระตือรือร้นที่จะเร่งการลงทุนโครงการ
ปัจจุบันของจีนบางส่วนในประเทศหลังจากการระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งจะเพิ่มการลงทุนในภาคพลังงาน โทรคมนาคม 
การท่องเที่ยว และการผลิตก๊าซธรรมชาติ ในปี 63-64 เมียนมา
ตั้งเป้าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไว้ที่ 5.8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐและ 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 64-65 โดยมี
เป้าหมายในปีนี้ เพื่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนในภาค
เกษตรกรรม การประมง อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 
ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/china-forecast-be-

top-myanmar-investor-fiscal-year-umfcci.html 

 
 DHL Express เพิ่มการลงทุนในเอเชียรองรับ 

อีคอมเมิร์ซขยายตัว
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บริษัท DHL Express ลงทุนเกือบ 750 ล้านยูโรเพื่อขยาย
โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายทั่วโลกในอีกสองปีข้างหน้า โดย 
60 ล้านยูโรจะขยายเครือข่ายการบินในเอเชียแปซิฟิกและ
เปิดตัวเส้นทางบินตรงที่เชื่อมต่อศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค
ไปยังย่างกุ้งและเวียงจันทร์ของสปป.ลาว DHL คาดว่าปริมาณ
การจัดส่งในเอเชียแปซิฟิกจะสูงกว่าช่วงพีคของซีซั่นในปีที่แล้ว
ถึง 30-40% ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวและเส้นทางการบิน
ใหม่จะได้ประโยชน์จากตลาดอีคอมเมิร์ซที่ก าลังเติบโตและ
การค้าข้ามแดนในระยะยาว ตั้งแต่ต้นปี 63 DHL ประสบปัญหา
การจัดส่งสินค้าออนไลน์ในเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 50% (ไม่นับ
รวมจีน) นอกจากนี้ยังลงทุน 25 ล้านยูโรเพื่อสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่ในบังกลาเทศซึ่งจะรวมส านักงานและศูนย์บริการบนพื้นที่ 
10,000 ตร.ม. โรงงานแห่งใหม่นี้จะท าให้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ประมาณ 35% และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 65 นอกจากนี้
ยังจะสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกใหม่ๆ ในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง เกาหลีใต้ อีกทั้งเครือข่ายสายการบินใหม่จะขยายไปยัง
ปักกิ่งและย่างกุ้ง 

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/dhl-express-
raises-investment-asia-e-commerce-expands.html 

 
การค้าเวียดนาม-จีน สงูถึง 100 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 10 เดือนแรกของปี 63
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ธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์ (DBS) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ
เวียดนามจะเติบโตร้อยละ 6-6.5 ในอีก 10 ปีข้างหน้า หาก
สามารถรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวได้ เศรษฐกิจเวียดนาม 
 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
จะเติบโตจนมีขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์ในอีก 10 ปี ด้วยแรงหนุน
จากเงินลงทุนที่ไหลเข้าจากต่างประเทศและก าลังการผลิตที่
เติบโตสูขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เศรษฐกิจของเวียดนาม
ในปัจจุบัน มีมูลค่าอยู่ที่ 224 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้
เห็นถึงขนาดเศรษฐกิจถึงร้อยละ 69 ของเศรษฐกิจสิงคโปร์ หรือ
ประมาณ 324 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ที่มา: https://baodanang.vn/english/business/202011/viet-
nams-economy-forecast-to-grow-bigger-than-singapore-

by-2029-3872550 

 
 เวียดนามเผยส่งออกมะม่วงไปยังสหรัฐ  

พุ่ง 2 เท่า
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จากรายงานของหน่วยงานการค้าต่างประเทศ ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่ามูลค่าการน าเข้ามะม่วงของ
สหรัฐฯ อยู่ที่ 2.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.9 เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ ราคาน าเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,064.8 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และการน าเข้าส่วนใหญ่เป็นผลไม้สดและ
ผลไม้แช่แข็ง ทั้งนี้ ในแง่ของปริมาณ พบว่าเวียดนามเป็นตลาด
น าเข้ารายใหญ่ที่สุด อันดับที่ 12 ของสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.3 ของยอดมูลค่าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
เวียดนามจ าเป็นต้องติดตามเรื่องกฎระเบียบที่เข็มงวดเกี่ยวกับ
การท าฟาร์ม การบรรจุหีบห่อและแหล่งก าเนิดสินค้า นอกจากนี้ 
การส่งออกมะม่วงของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นนั้น 
นับว่าเป็นไปได้ยากมากในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด 
COVID-19 ที่ส่งผลการส่งออกทั่วโลกลดลง โดยสหรัฐฯ เป็นผู้
ซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามรายใหญ่ อันดับที่ 4 ใน
ปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ของการส่งออกรวม 
รองลงมา จีน สหภาพยุโรปและอาเซียน 

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/vietnams-mangoes-
export-volumnes-to-us-doubles-25849.html 

 
 “สุพัฒนพงษ์” ชี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น

ต่อเน่ือง ลั่นป’ี64 ปั๊มเศรษฐกิจเชิงรุก
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“สุพัฒนพงษ์” ยิ้มรับ จีดีพี ไตรมาส 3 ฟื้นตัว มั่นใจไตรมาส 4 ดี
ขึ้นตามล าดับ ประชาชนให้ความร่วมมือตามนโยบายกระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยวในประเทศ ลั่น ปี’64 ปีแห่งการ
ลงทุน เร่งแผนปั๊มเศรษฐกิจเชิงรุก ลุยดึงดูดการลงทุนต่างชาติ 
วันที่  16  พ.ย.  2563 นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มี เชาว์  รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(สภาพัฒน์) ได้แถลงตัวเลขเศรษฐกิจ (GDP) ประจ าไตรมาส 
3/2563 อยู่ที่  – 6.4% นั้นเป็นการประเมินจากสถานการณ์
เศรษฐกิจในไตรมาส 3 ดีขึ้นกว่าที่คาดไว้ และจะส่งผลให้ไตร
มาส 4 ดีขึ้นตามล าดับและตามซีซั่น พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า ปี2563 
จะอยู่ที่ -6.7% จากเดิมที่หลายฝ่ายประเมินว่าอาจติดลบ 9-
12% โดยถือว่าอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และกรณีความกังวลงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐปี64 
จะต้องได้ 98% ของงบประมาณรายจ่ายนั้น มองว่า รัฐบาลต้อง
เร่งรัดประคองรายได้จากภาคการท่องเที่ยว กระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในประเทศ และส่งออก อย่างไรก็ตาม ปีหน้า 2564 
รัฐบาลจะเริ่มเปิดประเทศ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบตาม
มาตรการป้องกัน ควบคุมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง
ตั้งเป้าว่า ปีหน้าจะเป็นปีแห่งการดึงดูดการลงทุน ปฎิบัติตาม
แผนท างานในเชิงรุก ประกอบกับการที่ไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดการลงทุน เชื่อว่า จะท าให้เศรษฐกิจใน
ประเทศขยายตัวได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นสิ่ง
ส าคัญด้วย ” เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ ยิ่งประชาชนให้ความร่วมมือร่วม
ขับเคลื่อนโครงการต่างๆตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ กระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอยในประเทศ การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาบ้าง ยิ่ง
ส่งผลดี อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ช่วง 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
ปลายปีนี้ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปีหน้าจะเริ่มแผน
เชิงรุกเพื่อดึงดูดลงทุนต่างชาติ” 
ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-556760
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