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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 กัมพูชาเตรียมการเจรจาด้านการค้าและการลงทุนกับสหภาพยุโรป 

 แบงก์ชาติกัมพูชาอนุมัติการปรับโครงสร้างเงินกู้จนถึงกลางปี 2564 

 บริษัท สตาร์เทเลคอม (Unitel) เริ่มใช้ใบแจ้งหนี้ท่ีพิมพ์ด้วยตัวเองในการขายกิจกรรมการบริการ 

 สปป.ลาวจับมือพันธมิตรเปิดตัวระบบนวัตกรรมการเกษตร 

 ผลการด าเนินงานของธนาคารเวียดนามดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มของเวียดนาม พยายามหาทางออกจากวิกฤติท่ีคาดไม่ถึง 

 การค้าเมียนมาหดตัว เซ่นพิษ COVID-19 

 เมียนมามีแผนปรับปรุงการภาคบริการเพื่อรับมือ COVID-19 

 พาณิชย์ร่วมหารือรัฐมนตรีเอเปค หนุนปรับทิศทางการค้ารับมือโควิด 

   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 

 

 

 

กัมพูชาเตรียมการเจรจาด้านการค้าและ 
การลงทุนกับสหภาพยุโรป
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กัมพูชาและสหภาพยุโรป (EU) ได้จัดให้มีการหารือเตรียมการ
ส าหรับการประชุมกลุ่มย่อยด้านการค้าและการลงทุน ครั้งที่ 11 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 พ.ย. โดยการเตรียมการดังกล่าว
เกิดขึ้ น เมื่ อ เ ร็ วๆนี้  ร ะห ว่างการประชุมทาง วิดี โอ  ซึ่ งมี
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเป็น
ประธานร่วมที่กระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าฝ่ายการค้าและ
การลงทุนของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย โดย
ทางกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาได้ท าการอัปเดตเกี่ยวกับปริมาณ
การค้าระหว่างกัมพูชาและสหภาพยุโรป ไปจนถึงผลกระทบ
จากโควิด-19 ต่อการค้าและการลงทุนของกัมพูชา ซึ่งในที่
ประชุมยังพิจารณาถึงการแก้ไขกฎหมายการค้าและการลงทุน
ของกัมพูชา การเจรจาภายใต้กรอบการค้าเสรีทวิภาคีและพหุ
ภาคี ทั้งความคืบหน้าของวาระการประชุมในองค์การการค้า
โลก (WTO) 
ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/50784381/cambodia

-eu-trade-and-investment-talk-set-for-next-week/ 

 
แบงก์ชาติกัมพูชาอนุมตัิการปรับโครงสร้างเงินกู้

จนถึงกลางปี 2564
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ขณะนี้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) อนุญาตให้ธนาคารและ

กลุ่มไมโครไฟแนนซ์ด าเนินการปรับโครงสร้างเงินกู้ส าหรับลูกคา้

ของตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และ

เหตุการณ์น้ าท่วมฉับพลันในกัมพูชาจนถึงกลางปี 2564 โดย 

NBC กล่าวว่าหน่วยงานก ากับดูแลได้อนุญาตให้มีการปรับ 

 

โครงสร้างเงินกู้ได้ถึงสามครั้งส าหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งการปรับโครงสร้างเงินกู้ถือเป็นการ

ช่วยเหลือลูกค้า โดยจะตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะปรับลด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นในการท าธุรกรรมลง ซึ่ง

สถาบันการเงินทุกแห่งต้องด าเนินการตามประกาศและจะต้อง

ติดตามการปรับโครงสร้างเงินกู้อย่างสม่ าเสมอตาม NBC 

ก าหนด 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50784908/nbc-

approves-restructuring-of-loans-until-mid-2021/

 
 บริษัท สตาร์เทเลคอม (Unitel) เร่ิมใช้ใบแจ้ง
หน้ีท่ีพิมพ์ด้วยตัวเองในการขายกิจกรรม 

การบริการ
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ตามใบอนุญาตเลขที่ 3127 / TCT ที่ออกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2020 กรมภาษีอากรได้ยอมรับค าขอของบริษัท สตาร์เทเลคอม 
(Unitel) ในการอนุญาตให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองส าหรับ
กิจกรรมการขายและบริการใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ด้วยตนเองคือใบ
แจ้งหนี้ที่ บริษัท สตาร์เทเลคอม พิมพ์บนคอมพิวเตอร์เครื่อง
บันทึกเงินสดหรือเครื่องจักรอื่น ๆ เมื่อขายสินค้าหรือให้บริการ 
การใช้ใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ด้วยตนเองจะช่วยสนับสนุนความ
พยายามของ Unitel ในการจัดท าใบแจ้งหนี้เชิงรุกด้วยการที่ยูนิ
เทลเป็นองค์กรที่มีศูนย์บริการจ านวนมากใน 18 สาขาทั่ว
ประเทศการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้น าควบคุม 
บริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้แผนกการเงิน
ที่ส านักงานใหญ่ยังสามารถควบคุมการท าและการพิมพ์ใบแจ้ง
หนี้เพื่อลดต้นทุนและรองรับการผลิตและการด าเนินธุรกิจได้
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิถือเป็นต้นแบบบริษัทที่มีการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
ในอนาคตหากมีบริษัทในสปป.ลาวน าระบบดังกล่าวไปใช้จะ
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาไปอีกขั้นของบริษัทในสปป.ลาว  
ที่มา:http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeCo

nten_Unitel_228.php 

 
 สปป.ลาวจับมอืพันธมติรเปิดตัวระบบ

นวัตกรรมการเกษตร
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องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะผู้แทน
สหภาพยุโรปและสถาบันวิจัยเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ เปิดตัว
โครงการใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่ง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในระบบนวัตกรรมการเกษตร
ของการขยายกรอบแพลตฟอร์มเกษตรเขตร้อน (TAP AIS) มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิผลความสามารถในการแข่งขัน TAP-AIS เป็นโครงการ
ระดับโลกที่เป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มของสหภาพยุโรป“ การ
พัฒนานวัตกรรมอัจฉริยะผ่านการวิจัยด้านการ เกษตร 
(DeSIRA): สู่ระบบเกษตรและนวัตกรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศ”  จะน าไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
การเกษตรและระบบอาหารที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดย
การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ใน
ระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกันในการจัดการการผลิตที่
ดีขึ้นและการเข้าถึงตลาดใหม่  การใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่หรือสาย
พันธุ์ใหม่เพื่อผลิตมากขึ้นโดยใช้ยาฆ่าแมลงน้อยลง มีคุณภาพดี
ขึ้น ช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจ สร้างความมั่นใจ
และความปลอดภัยทางโภชนาการ ทั้งนี้โครงการ TAP-AIS ใน
สปป.ลาวยังมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการพัฒนาและเสริมสร้างขีด
ความสามารถทั้งสามมิติส าหรับนวัตกรรมทั้งในระดับบุคคล 
ระดับองค์กรและสภาพแวดล้อม 
ที่มา:http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeCo

nten_Lao_228.php 

 
 การค้าเมียนมาหดตัว เซ่นพิษ COVID-19
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5 สัปดาห์แรกของปีงบประมาณ 63-64 มูลค่าการค้าของเมียน
มาลดลงประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วอันเป็นผลมาจาก COVID-19 โดยในปีนี้มี
มูลค่าการค้ามากกว่า 2.53 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 3.99 
พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่กระทรวง
พาณิชย์ได้เพิ่มเป้าหมายในปีงบประมาณปัจจุบันขึ้น 1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเป็น 34,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีการส่งออก 
16.2 พันล้านเดอลลาร์สหรัฐและการน าเข้า 18.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ การส่งออก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบที่ รุนแรงที่สุดซึ่ง
ประกอบด้วยการส่งออกที่ลดลง 70% ในปีนี้  การส่งออก
เครื่องนุ่งห่มก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้า
เกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนในการกระตุ้น
การค้าในปีนี้ โดยก าลังวางแผนเพิ่มการผลิตพืช เช่น ข้าวและ
ข้าวโพดในการส่งออกเพื่อชดเชยส าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งออก
ลดลง ส่วนการน าเข้าก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากความต้องการ
ภายในประเทศลดลง 

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-trade-
volumes-soften-back-covid-19.html 

 
 เมียนมามีแผนปรับปรุงการภาคบริการ 

เพื่อรับมือ COVID-19

 
Myanmar News I 20 พฤศจิกายน 2563 

บริษัท DHL Express ลงทุนเกือบ 750 ล้านยูโรเพื่อขยาย
โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายทั่วโลกในอีกสองปีข้างหน้า โดย 
60 ล้านยูโรจะขยายเครือข่ายการบินในเอเชียแปซิฟิกและ
เปิดตัวเส้นทางบินตรงที่เชื่อมต่อศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค
ไปยังย่างกุ้งและเวียงจันทร์ของสปป.ลาว DHL คาดว่าปริมาณ 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>2 



 
 

 23 พฤษจกิายน 2563  

 

 

สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
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 

 
ผลการด าเนินงานของธนาคารเวียดนามดีขึ้น 

ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
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บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating ในรายงานฉบับ
ใหม่ เปิดเผยว่าผลประกอบการด าเนินงานของธนาคาร
เวียดนามในไตรมาสที่  3 ของปีนี้  แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
สินทรัพย์ฟื้นตัวและความสามารถในการท าก าไรดีขึ้น อย่างไรก็
ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในไตรมาสที่ 3 
ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่คาดว่าเศรษฐกิจจะ
กลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจาก
การควบคุมจ านวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  
หน่วยงานดังกล่าว คาดการณ์ว่าผลประกอบการของธนาคาร
จะฟื้นตัวในปี 2564 จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลงและการ
เติบโตของสินเชื่อที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 

   
ที่มา : https://www.vir.com.vn/vietnamese-banks-
performance-improves-with-economic-recovery-

80916.html 

 
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มของเวียดนาม พยายาม

หาทางออกจากวิกฤติทีค่าดไม่ถงึ
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ในการประชุม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน นาย Hoang 
Quang Phong รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม
เวียดนาม (VCCI) เปิดเผยว่าบริษัทเครื่องดื่มอย่าง Sabeco, 
Habeco, Carlsberg Vietnam และ Heineken Vietnam มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเวียดนาม รวมกัน
ร้อยละ 90 แต่ด้วยปัจจัยลบจากการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจ
ดังกล่าวล้มเหลวไปสู่อุตสาหกรรมโดยรวมในไม่กี่ปีข้างหน้า 
และอีกปัจจัยหนึ่ง คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
รวมถึงนโยบายของภาครัฐฯ ในปัจจุบัน ที่ล้วนส่งผลให้
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมในประเทศเข้าสู่วิกฤติอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า คาดว่าการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มในปี 2562 มีสัดส่วนร้อยละ 15 ของ GDP 
และจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม “Sabeco” ผู้ผลิตเบียร์
รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีก าไรลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 
44 ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ แต่ผลการด าเนินงานเริ่มกลับมาฟื้น
ตัวในไตรมาสที่  3 มีก าไรอยู่ที่  63.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
นอกจากนี้ ประเด็นของทางออกจากวิกฤต นาย Nguyen Van 
Viet กล่าวว่าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่
ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
ส่วนน้อยร้อยละ 2 ยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐฯ 

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-beverage-industry-
struggles-to-find-way-out-of-unprecedented-crisis-

314924.html  
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 

พาณิชย์ร่วมหารือรัฐมนตรีเอเปค หนุนปรับ
ทิศทางการค้ารับมือโควิด

 
CLMVT News I 22 พฤศจิกายน 2563 

พาณิชย์ร่วมหารือรัฐมนตรีเอเปค หนุนปรับทิศทางการท างาน
รับมือผลกระทบจากโรคโควิด-19  และยกระดับการท างานของ
องค์การการค้าโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการค้าและ
การลงทุน นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก รมว.พาณิชย์ 
ให้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 31 ผ่านระบบทางไกล 
โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือในเรื่องการส่งเสริมความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตโลก และรัฐมนตรีเอเปคได้รับรอง
รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและ
การลงทุน ประจ าปี 63 เพื่อมอบหมายให้เขตเศรษฐกิจเร่งสาน
ต่อการด าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ส าเร็จตามเป้าหมายโบ
กอร์ต่อไป ทั้งนี้ ไทยได้ร่วมกล่าวโดยมีประเด็นส าคัญ คือ การ
เสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคี ให้มี เสถียรภาพ ลดการ
หยุดชะงักทางการค้า และสนับสนุนการเจรจาภายใต้องค์การ
การค้าโลก อาทิ การอุดหนุนประมง และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น  การสนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ 
แสดงถึงความคืบหน้าของการด าเนินงานในภาพรวมของเขต
เศรษฐกิจเอเปค การให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งค านึงถึงความแตกต่างของระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพร้อมสนับสนุนการด าเนินโครงการ
หรือข้อริเริ่มทางการค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกเอเป
คจนน าไปสู่การจัดท าความตกลง   และสนับสนุนการไหลเวียน
ของสินค้าจ าเป็นในภูมิภาคเอเปคโดยจะต้องสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก และยินดีให้ความร่วมมือกับ
เขตเศรษฐกิจเอเปคในการก าหนดแนวทางร่วมกันเพื่ออ านวย
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่จ าเป็น เพื่อรองรับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-
19 

 
ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/808360 
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