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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 สหภาพยุโรปวางแผนร่วมพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อเสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศ 

 การปรับโครงสร้างสินเชื่อของสถาบันทางการเงินในกัมพูชาขยายไปถึงปี 2564 

 รองผู้ว่าการแขวงจัดท าแผนแก้ไขปัญหาความยากจนของเด็ก 

 RCEP กระตุ้นภาคการผลิตของเมียนมา 

 เวียดนามเผยข้อตกลง RCEP จะไม่ท าให้ขาดดุลการค้ามากขึ้น 

 บ.น้ ามัน “PetroVietnam” ยังคงท็อป 3 บริษัทรายใหญ่ท่ีสุดในเวียดนามเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน 

 ส่งออกไทยสัญญาณดี ลุ้นปีหน้าพลิกบวกตามเศรษฐกิจโลก 

   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 

 

 

 สหภาพยุโรปวางแผนร่วมพัฒนาโลจิสติกส์เพือ่
เสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศ
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สมาคมธุ ร กิ จ โลจิ สติ กส์  (LOBA) และ  หอการค้ าและ
อุตสาหกรรมแห่งยุโรป ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
เพื่อพัฒนาการลงทุนการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างกัมพูชาและ
จีน โดยประธาน LOBA กล่าวถึงโอกาสส าหรับทั้งนักลงทุนและ
การพัฒนาธุรกิจในอนาคตของทั้งสองประเทศ ซึ่งการท างาน
ร่วมกันระหว่าง LOBA และ EACHAM จะช่วยให้บริษัทที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกจากทั้งสองประเทศในการ
ขนส่งสินค้าและการซื้อขายที่มีศักยภาพ ทั้งยังง่ายต่อการติดต่อ
และเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจร่วมด้วย โดยกัมพูชาและจีนยังได้ลง
นามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ก าหนดไว้ว่าภาษีในการ
ส่งออกของกัมพูชาจะลดลงเหลือร้อยละ 0 (ส าหรับสินค้าส่วน
ใหญ่) เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของกัมพูชา 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785080/mou-
aims-to-improve-logistics-to-strengthen-cambodia-china-

trade/ 

 
การปรับโครงสร้างสินเชื่อของสถาบันทาง
การเงินในกัมพูชาขยายไปถึงปี 2564
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ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) จะอนุญาตให้ธนาคารและ

สถาบันการเงินด าเนินการปรับโครงสร้างเงินกู้ต่อไปจนถึงกลาง

ปี  2564 ตามจดหมายที่ส่งไปยัง Association of Banks in 

Cambodia (ABC) แ ล ะ  Cambodia Microfinance 

Association (CMA) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งจดหมายลงนามโดย

ผู้ว่าการ NBC ว่าด้วยการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง 

 

 

เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบจากน้ า

ท่วมฉับพลัน โดย NBC ได้ตัดสินใจที่จะขยายเงื่อนไขการปรับ

โครงสร้างเงินกู้ตามที่ก าหนดในหนังสือเวียนเลขที่ B7-020-001 

ซึ่งจะรวมถึงข้อก าหนดส าหรับการลดอัตราดอกเบี้ยและการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่นๆ โดยธนาคารกลางจะอนุญาต

ให้ปรับโครงสร้างได้ถึงสามครั้งโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ

จัดประเภทเงินกู้ในช่วงเวลาที่อ้างถึงและระบุว่าสถาบันการเงิน

ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามการขยายเวลาตามที่ก าหนดไว้ ซึ่ง

สถานการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในกัมพูชายังสามารถ

รักษาอัตราส่วนไว้ค่อนข้างต่ าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 

2.5 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785076/banks-

and-fi-loan-restructuring-extended-until-mid-2021/

 
 รองผู้ว่าการแขวงจัดท าแผนแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของเด็ก
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รองผู้ว่าการจาก 18 แขวงในสปป.ลาวได้มีการประชุมกัน ณ 
เมืองหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อติดตามความ
คืบหน้าโครงการ “Lao Generation 2030” ในที่ประชุมได้หารือ
เกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติโดยเฉพาะการพัฒนาข้อ
ผูกพันตามบริบทที่มุ่งเน้นการลดความยากจนของเด็กในหลาย
มิติในระดับชาติผ่านแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและรองประธานคณะกรรมาธิการ
แห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแม่และเด็ก Mr.Alounkeo 
Kittikhoun กล่าวว่า“ เมื่อประเมินสถานการณ์โดยรวมในสปป.
ลาวเราจะเห็นว่าประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลด
ความยากจน ในช่วงทศวรรษ      ที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดแสดงให้
เห็นว่าความยากจนทางการเงินปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 18 และ
จ านวนเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเหล่านี้อยู่ที่ร้อยละ 17  

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 
เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องท าเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนของเด็กดังนั้นการประชุมครั้ งนี้จึ งมี
ความส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการใน
ระดับแขวงทั้ง 18 แขวง” ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
เฉพาะส าหรับแต่ละแขวงและจัดสรรทรัพยากรเพื่อน าไปสู่การ
ปฎิบัติได้จริงและเด็กเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
ที่มา:http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeCo

nten_Deputy_229.php 

 
 RCEP กระตุ้นภาคการผลิตของเมียนมา
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งานวิจัยของ Oxford Business Group ชี้ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีส่วนผลักดันการผลิตของ
เมียนมาโดยกลุ่มการค้าจาก 15 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ
ขยายฐานการผลิต สภาหอการค้าอังกฤษในเมียนมาเผยผู้ผลิต
ในท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ต้องเข้าร่วมในตลาด
อาเซียนก าลังใช้ประโยชน์จากโอกาสในเมียนมา เพราะ
เศรษฐกิจเมียนมาร์ยังมีความใหม่มีพื้นฐานทางการเกษตรและ
การผลิตโดยรวมอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีฐานต้นทุนที่ต่ า โครงสร้าง
พื้นฐานที่ก าลังเติบโตและรัฐบาลที่เปิดกว้าง รัฐบาลใหม่ของ
นางอองซานซูจี  ตอนนี้ถึ ง เวลาสร้างและเสริมสร้ างขีด
ความสามารถของกระทรวงต่างๆเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
RCEP อย่างมีประสิทธิผลแ 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจจากต่างประเทศ
มีการลงทุนลงทุนกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจการผลติ 
711 แห่ง ส่วนใหญ่จากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ลงทุน 1.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐใน 50 ธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากรายงาน
ของคณะกรรมการด้านการลงทุนและการบริหารบริษัท (DICA) 
การลงทุนภาคการผลิตมีมูลค่ามากที่สุดในช่วงปี 2559 ถึง 
2563 ด้วยมูลค่า 7.4 พันล้านดอลลาร์  โดย RCEP ได้ลงนาม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 63 ที่ผ่านมาในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ซึ่งมีประเทศร่วมลงนาม ได้แก่ 10 ประเทศจากอาเซียน  

 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ RCEP มี
ประชากรคิดเป็น 30% ของประชากรโลก และขนาดของ
เศรษฐกิจจะเท่ากับ 28% ของ GDP โลก โดยกลุ่มอาเซียนที่เข้า
ร่วม ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียน
มา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/new-asean-led-
trade-deal-boost-myanmar-manufacturing-sector.html 

 
เวียดนามเผยข้อตกลง RCEP จะไม่ท าให้ขาด

ดุลการค้ามากขึ้น
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จากตัวเลขสถิติ ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามขาดดุลการค้ากับจีน 
เกาหลีใต้และอาเซียน อยู่ที่ 27.71, 21.37 และ 5.58 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ท าให้เกิด
ความกังวลว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจท าให้ เ วียดนามขาด
ดุลการค้าพุ่งขึ้น ในขณะที่ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า ระบุว่าเวียดนามได้เข้าร่วมความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (ATIGA) และเขตการค้าเสรี (FTA) กับอาเซียนและ
กลุ่มประเทศคู่ค้า ซึ่งหมายความว่าได้เปิดเสรีทางการค้าไปแล้ว 
ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง “RCEP” มี
เป้าหมายส าคัญ เพื่อที่จะอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ
และการลงทุน ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการขาดดุลการค้าในระยะยาวของเวียดนาม ทั้ งนี้ นาย 
Nguyen Thi Quynh Nga รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายการค้า
พหุภาคีของกระทรวงฯ เร่งให้ธุรกิจในประเทศศึกษาถึงข้อตกลง
ดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและฝ่า
อุปสรรคทางการค้าที่รุนแรงได้ในตลาดในประเทศ 
  ที่ ม า  :  https://en.vietnamplus.vn/rcep-will-not-worsen-
trade-deficit-ministry/190918.vnp 

 
 

AITI  l สรุปข่าวเด่น>>2 



 
 

 24 พฤษจกิายน 2563  

 

  

สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 
บ.น้ ามัน “PetroVietnam” ยังคงท็อป 3 

บริษัทรายใหญ่ท่ีสุดในเวียดนามเป็นปีท่ี 10 
ติดต่อกัน
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ตามรายงานของ  Vietnam Assessment Report (Vietnam 
Report) ร่วมกับ VietNamNet เปิดเผยการจัดอันดับอย่างเป็น
ทางการ 500 บริษัทที่ ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม (VNR500) 
พิจารณาจากรายได้, ก าไร, อัตราการเติบโต, แรงงาน, ส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวม ซึ่งถือเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน โดยบริษัท
น้ ามันแห่งชาติเวียดนาม (PetroVietnam) ติดอันดับที่ 3 จาก
จ านวน 500 บริษัทที่ ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม รองจากซัมซุง
เวียดนามที่อยู่ในอันดับที่ 1 และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) 
อันดับที่ 2 ทั้งนี้ บริษัท PetroVietnam  นับติดอันดับเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจได้ท าผลงานที่โดดเด่นในด้าน
การผลิตและการด าเนินธุรกิจ รวมถึงก าไรสูง ท่ามกลางการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/petrovietnam-remains-in-

vietnams-top-3-largest-firms-for-10th-consecutive-
year/190897.vnp   

 
ส่งออกไทยสัญญาณดี ลุ้นปีหน้าพลิกบวกตาม

เศรษฐกิจโลก
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“พาณิชย์”ชี้ส่งออกเริ่มฟื้นตัว เดือนต.ค.แค่ติดลบ 6.71% คาด
อีก 2 เดือนยังมีแนวโน้มที่ดี โดยสินค้ากลุ่มอาหาร-อุตสาหกรรม
ยังเป็นดาวรุ่ง จับตาปีหน้าส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นบวก
แน่นอน ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศเดือนต.ค.2563 ว่า การค้า
ระหว่างประเทศของไทยอยู่ในภาวะฟื้นตัว ตามทิศทาง 
 

เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น หลังประเทศต่างๆ ทยอยผ่อนคลาย
มาตรการจ ากัดการเดินทางและการขนส่ง โดยส่งออกเดือนต.ค. 
มีมูลค่า 19,376.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หดตัว 6.71% แม้จะ
ติดลบแต่มีสัญญาณที่ดีขึ้นตามล าดับ ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 
17,330.15  ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 14.32% ท าให้ดุลการค้า
เกินดุล 2,046.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกของไทยส่ง
สัญญาณการฟื้นตัวที่ดี หลายสินค้ามีศักยภาพในการขยายตัว
แม้เผชิญกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศ 
อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ขยายตัวในขณะนี้ อาทิ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการแพร่ระบาด หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ที่บ้าน 
(Work from Home) ซึ่งจะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกระยะ
หนึ่ง แต่เมื่อโลกสามารถผลิตวัคซีนต้าน โควิด-19 ได้ส าเร็จ 
ความต้องการสินค้าเหล่านี้อาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้ภาค
การผลิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อโลก (Global Manufacturing PMI) ที่ปรับตัวดีขึ้นเหนือ
ระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นอกจากนี้ การด าเนินมาตรการ
ผ่อนคลายทางการเงินและการคลังในหลายประเทศ เพื่อ
ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุป
สงค์ต่อสินค้ากระเตื้องขึ้น สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ยังเป็นสินค้า
กลุ่มเดิมที่เติบโตต่อเนื่อง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. สินค้าอาหาร 
เช่น น้ ามันปาล์ม อาหารสัตว์เลี้ยง สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง สิ่งปรุง
รสอาหาร 2. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท างานที่บ้าน (Work from 
Home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เตาอบไมโครเวฟ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า 
เครื่องปรับอากาศ และโซลาร์เซลล์ 3. สินค้าเกี่ยวกับการป้องกัน
การติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง ที่ขยายตัว
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาด โดยมีการคาดการณ์
ภาพรวมส่งออกไทยปีนี้น่าจะดีขึ้น หรือมีการติดลบที่น้อยลง  
ตลอดทั้งปีจะติดลบที่ระดับ 7%  ส่วนปี 2564 มีแนวโน้มการ
ส่งออกจะดีขึ้นขยายตัวเป็นบวกได้ จะท าให้ดีมานด์สินค้า
ส่งออกของไทยยังไปได้ดีต่อเนื่อง 
ที่มา: https://www.posttoday.com/economy/news/638651 
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