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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

• ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่เดินทางมายังกัมพูชาลดลงอย่างมาก 

• กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้นในช่วง 10 เดือนแรกของปี 

• NA อนุมัตินโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและกฎหมายเพิ่มเติม 5 ฉบับ  

• เมียนมาเริ่มส่งออกอะโวคาโดไปอังกฤษ 

• เวียดนามเกินดุลการค้า แตะ 19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. ปี 63 

• เวียดนามน าเข้ารถยนต์จ านวนมากจากไทย อินโดนีเซีย 

• 'จุรินทร'์ชี้ไทยได้ประโยชน์จากซีพีทีพีพี หลังร่วมลงนามอาร์เซ็ป-แต่ยังเหลือขั้นตอนท าสัตยาบัน 

   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 

 

 

ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่เดินทางมายัง
กัมพูชาลดลงอย่างมาก 
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทาง
มายังกัมพูชาลดลงกว่าร้อยละ 78 ณ ที่สนามบินนานาชาติ 3 
แห่ง ของกัมพูชาในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2020 เมื่อเทียบกับ
ตัวเลขปีที่แล้ว โดยในปัจจุบันการจราจรจะจ ากัดเฉพาะ
เที่ยวบินที่มาจากประเทศจีนไม่กี่เมือง โซล สิงคโปร์ และไทเป 
รวมถึงเที่ยวบินไปและกลับจากโฮจิมินห์ซิตี้  ของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งมีบริษัทผู้ให้บริการเที่ยวบิน ได้แก่ Cambodia 
Angkor Air, Lanmei Air และ Sky Angkor Air โดยรัฐบาลและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการ 
“Travel bubble” ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกัมพูชาซึ่ง
จัดล าดับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนถือเป็นส่วนส าคัญอันดับต้นๆ 
ซึ่งกัมพูชาได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ประมาณ 1 ล้านคน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 ลดลงร้อย
ละ 74.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/783581/big-drop-

in-passenger-traffic/
 

กัมพูชาส่งออกขา้วไปยังออสเตรเลีย 
เพิ่มขึ้นในช่วง 10 เดอืนแรกของปี 
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กัมพูชาส่งออกข้าวสารไปยังออสเตรเลียรวม 25,994 ตัน ในช่วง 
1 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับข้าวอินทรีย์ (SRP: Sustainable Rice Platform) 
โดย CRF กล่าวว่าทางฝั่งกัมพูชายินดีเป็นอย่างมากที่รัฐบาล
ออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของกัมพูชา 
นอกจากการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นแล้วบริษัทออสเตรเลียจ านวน
หนึ่ งยังให้ความสนใจในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรในกัมพูชาอีกด้วย ซึ่งกัมพูชาส่งออกข้าวเปลือก
ทั้งสิ้น 536,305 ตัน ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

17.11 เมื่อเทียบรายปี  สร้างรายได้ประมาณ 366.44 ล้าน
ดอลลาร์ 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50783475 
/cambodias-rice-exports-to-australia-up-by-53-percent-

in-first-10-months/ 

 NA อนุมัตินโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและกฎหมาย
เพิ่มเติม 5 ฉบับ  

Laos News I 18 พฤศจิกายน 2563 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมัยที่ 10 (NA) สมัยสามัญ
ครั้งที่ 8 สิ้นสุดลงในวันอังคารหลังจากอนุมัตินโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและกฎหมาย 5 ฉบับ ช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ถกเถียงหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล รวมถึงเรื่องภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
จากด าเนินนโยบายต่างๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19  ในปีนี้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
ระบาดของ COVID-19  และคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.72 ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่าน
มา รัฐบาลยังได้รับการร้องขอของสมาชิกให้เพิ่มการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อการส่งออกในขณะที่ลดการน าเข้าให้น้อยที่สุด
เพื่อเป็นการบรรเทาอัตราเงินเฟ้อที่ เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมกฎหมาย 5 
ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent 
/FreeConten_NA_225.php 

 
เมียนมาเร่ิมส่งออกอะโวคาโดไปอังกฤษ 
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จากประกาศของสถานทูตเมียนมาในกรุงลอนดอน เมียนมาเริ่ม
ส่งออกอาโวคาโดจ านวนครึ่งตันไปยังอังกฤษ ได้แก่สายพันธ์ 
Amara (พันธุ์ท้องถิ่น) Hass และ Buccaneer โดยสมาคม
ผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้แห่งเมียนมา  (MFVP) ได้
เชื่อมโยงธุรกิจกับหอการค้าอังกฤษโดยในการส่งออกตัวอย่าง

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

สินค้าไป ทั้งยังได้รับความสนใจจากทั้งสิงคโปร์ ฮ่องกง และ
ไต้หวัน โดย 85% ของอาโวคาโดถูกส่งออกไปยังไทยเนื่องจาก
การค้าชายแดนหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 62 จึงไม่มีการส่งออกไป
ยังจีน ซึ่งราคาต่อตันในตลาดอังกฤษอยู่ที่ประมาณ 2,000 
ดอลลาร์สหรัฐ และ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐในตลาดไทย  

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-
avocado-exported-britain-london-embassy.html 

 

เวียดนามเกินดุลการค้า แตะ 19.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. ปี 63 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่ายอดเกินดุล
การค้าในเดือนต.ค. อยู่ที่ประมาณ 2.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ผลักดันให้ยอดเกินดุลการค้าในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. อยู่ที่ระดับ 
19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยอดการค้าระหว่างประเทศ
ของเวียดนามอยู่ที่ 440.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือน
ม.ค.-ต.ค. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมา แบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 229.79 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขณะที่มูลค่าการน าเข้า 210.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งนี้ โทรศัพท์และชิ้นส่วนเป็นสินค้าส่งออกรายใหญ่ที่สุดของ
เวียดนามในช่วงเดือนม.ค.-ต.ค. อยู่ที่ 42.18 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.3 ของยอดการส่งออกรวม 
รองลงมาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน, เสื้อผ้า, อุปกรณ์
และชิ้นส่วน, รองเท้า, ไม้และผลิตภัณฑ์ท ามาจากไม้ ตามล าดับ 
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุด
ในช่วงดังกล่าว ด้วยมูลค่า 62.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รองลงมา
จีนและสหภาพยุโรป ในขณะที่ จีนยังคงเป็นตลาดน าเข้าราย
ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ด้วยมูลค่า 65.62 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา รองลงมาเกาหลีใต้และอาเซียน 

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-trade-surplus-hits-
us195-billion-in-jan-oct-314851.html 

 
เวียดนามน าเข้ารถยนต์จ านวนมาก 

จากไทย อินโดนีเซีย
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จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่าในช่วง 10 เดือน
ที่ผ่านมา เวียดนามน าเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศมากที่สุด 
(CBU) จากไทย จ านวน 38,800 คันและอินโดนีเซีย จ านวน 
28,900 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของการน าเข้ารวม ทั้งนี้ 
ในภาพรวม มูลค่าการน าเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศ อยู่ที่ 
1.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จ านวนมากกว่า 80,000 คัน ในช่วง
เวลาดังกล่าว ลดลงร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม เวียดนามน าเข้า
รถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศทั้งหมด อยู่ที่ 13,650 คัน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อน 
ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/804469/viet-nam-

should-have-law-on-supporting-industry-vcci-
chairman.html 

 
 

 
'จุรินทร'์ชี้ไทยได้ประโยชน์จากซีพีทีพีพี หลังร่วม
ลงนามอาร์เซ็ป-แต่ยังเหลือขั้นตอนท าสัตยาบัน 
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เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณะ
วิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการ
ประชุมครม.ว่า ในที่ประชุมวันเดียวกันนี้ จะยังไม่มีการน าเรื่อง
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เข้าหารือ เรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ
อาร์เซ็ป ซึ่งหลังจากลงนามาร่วมกันเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่าน
มาแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้ทันที ขั้นตอน
ต่อไปจะต้องมีการให้สัตยาบันระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 15 
ประเทศ รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่ก าหนดไว้ 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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ส าหรับประเทศไทยต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ถ้า
รัฐสภาผ่านความเห็นชอบ จึงจะสามารถแจ้งให้กับทาง
เลขาธิการอาร์เซ็ปทราบ ซึ่งตนจะเร่งน าเสนอต่อที่ประชุม
รัฐสภาโดยเร็ว และให้ทันในสมัยประชุมนี้ มีระยะเวลาอีกเพียง 
4 เดือนคือ พ.ย.2563-ก.พ.2564 

ที่มา : https://www.naewna.com/business/532311

 
 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>3 


