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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

• กัมพูชาเร่งสร้างทางด่วนสาย พนมเปญ-สีหนุวิลล์ 

• กัมพูชาวางแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นต่อแรงงาน 

• ปีงบฯ 63-64 เมียนมาตั้งเป้าส่งออกอาหารทะเลทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• แบงก์ชาติเวียดนามหั่นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 5 หวังบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP 

• เวียดนามน าเข้ารถยนต์ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• อียู ให้เงินสนับสนุนอาเซียนเดินหน้าโครงการ Smart Green ASEAN Cities 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 

กัมพูชาเร่งสร้างทางด่วนสาย  
พนมเปญ-สีหนุวิลล์ 

 
Cambodia News I 24 พฤศจกิายน 2563 

กระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชายืนยันว่าการ
ก่อสร้างทางด่วนสายแรกของประเทศจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผน
ที่วางไว้แม้จะเกิดวิกฤต COVID-19 ซึ่งโฆษกกระทรวงโยธาธิ
การและการขนส่งกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่า ณ เดือน
พฤศจิกายน การก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 27 โดยการ
ก่อสร้างดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่บริษัทผู้ก่อสร้างซึ่ง
ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศจีนแล้วยังไม่กลับมาเข้ามายัง
กัมพูชา ซึ่งโครงการทางด่วนพนมเปญ-สีหนุวิลล์ มีมูลค่า
โครงการอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ พัฒนาโดย China Road and 
Bridge Corporation (CRBC) โดยมีก าหนดเปิดใช้งานภายใน
เดือนมีนาคม 2023 ความยาวรวม 190 กิโลเมตร 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785550/phnom-

penh-sihanoukville-expressway-construction-to-be-
complete-on-schedule/ 

 

กัมพูชาวางแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้า 
จากก๊าซธรรมชาติ

 
Cambodia News I 24 พฤศจกิายน 2563 

กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชากล่าวว่าก๊าซธรรมชาติ 
LNG จะมีบทบาทส าคัญในการจัดหาพลังงานของกัมพูชาใน
อนาคต รวมถึงมีการวางแผนที่จะผลิตไฟฟ้าจากโรงงาน LNG 
ให้ได้ถึง 3,600 เมกะวัตต์ภายในปี 2030 โดยรัฐบาลจะดึงดูด
การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน LNG มากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบัน
กัมพูชาจะไม่มีโรงงานผลิต LNG ภายในประเทศ ซึ่งกัมพูชาได้
ปรับแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2020-2030 ซึ่ง
คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ก๊าซมากขึ้นในส่วนของการผลิตไฟฟ้า
ในอนาคต โดยคาดว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะฟื้นตัวหลัง 
COVID-19 ในช่วงปี 2021 ดังนั้นความต้องการพลังงานของ
กัมพูชาจึงคาดว่าจะกลับมาอย่างแข็งแกร่ง ซึ่ง LNG จะมี
บทบาทส าคัญในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของ

กัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตไฟฟ้าในการใช้ใน
อุตสาหกรรม การขนส่ง หรือจะในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยก็
ตาม 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50785544 
/cambodia-to-add-power-generation-from-natural-gas/ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะจ าเป็นต่อแรงงาน 

Laos News I 25 พฤศจิกายน 2563 
ปัญหาด้านแรงงานถือเป็นความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อรัฐบาลเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขและพัฒนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมกล่าวว่า “ทางการจะช่วยเหลือแรงงานสปป.
ลาวให้ประสบความส าเร็จและความพยายามในการปรับปรุง
ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานรวมถึงการพัฒนาแรงงานเพื่อให้มี
ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลต่อระบบเศรษฐกิจ” โครงสร้าง
แรงงานในปัจจุบันของสปป.ลาวขาดความชัดเจนขณะที่การ
พัฒนาทักษะและกลไกการจ้างงานยังไม่ครอบคลุมและระบบ
ข้อมูลแรงงานยังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังไม่มีการบังคับใช้
กฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานอีกด้วย การพัฒนาทักษะ
และส่งเสริมสวัสดิการแรงงานให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึง
เป็นเรื่องส าคัญที่จะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้ตลาดแรงงานของ
สปป.ลาวมีการพัฒนา  

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent 
/FreeConten_Improvement_230.php 

 
ปีงบฯ 63-64 เมียนมาตัง้เป้าส่งออกอาหารทะเล

ทะลุ 1 พันลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
 

Myanmar News I 24 พฤศจิกายน 2563 
เมียนมาคาดส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลมูลค่า 1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 63-64 แม้จะหยุดชะงักจาก 
COVID-19  ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 62-63 ถึง 17% ที่ส่งออก
ได้ 853 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงสุดในรอบ 20 ปีในเวลานั้น 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

เมียนมาคาดว่าจะมีความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียได้ยกเลิกการห้ามน าเข้าสินค้าประมงในปี 
61  ผลิตภัณฑ์ทางทะเลส่วนใหญ่ส่งออกไปยังไทย จีน และ
ยุโรป เมื่อเดือนที่แล้วท่าเรือของซาอุดีอาระเบียได้ยึดเรือประมง
เมียนมาจ านวน 30 ตู้  มูลค่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้
เนื่องจากความสับสนในเรื่องศุลกากรและข้อก าหนดของ
นโยบาย ทั้งนี้กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และชลประทานของเมียน
มาจะสนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท้องถิ่นและ
ชาวประมงที่ต้องเผชิญกับความยากล าบากเพื่อเลี่ยงการ
หยุดชะงัก 
ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/myanmar-targets-

us1b-marine-exports-fiscal-2020-21.html 
 

แบงก์ชาติเวียดนามหั่นดอกเบี้ยนโยบายเป็น
ครั้งท่ี 5 หวังบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ 

GDP 
 

Vietnam News I 24 พฤศจิกายน 2563 
จากการที่อัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลงในอีกไม่กีปีข้างหน้า 
เนื่องมาจากราคาเนื้อหมูลดลง ราคาน้ ามันและราคาก๊าซอยู่ใน
ระดับต่ า ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ประกาศปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
การเติบโตของ GDP ร้อยละ 2.5-3 ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ ทาง
ธนาคารกลางเวียดนาม ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 
เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ลงมาถึงร้อยละ 0.5 ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยรี
ไฟแนนซ์ ลงจากร้อยละ 4.5 ต่อปี สู่ระดับร้อยละ 4 และปรับลด
อัตราดอกเบี้ย rediscount rate ลงจากร้อยละ 3 สู่ระดับร้อยละ 
2.5 เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารกลางเวียดนามยังสั่งให้ธนาคาร
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดส าหรับระยะสั้น ลงเหลือร้อย
ละ 4.5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ด าเนินอยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและการ
ส่งออก เป็นต้น 

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-cbank-set-for-5th-
policy-rate-cut-to-realize-gdp-growth-target-314966.html  

 

 
เวียดนามน าเข้ารถยนต์  

1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

Vietnam News I 24 พฤศจิกายน 2563 
จากรายงานของกรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่าเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน เวียดนามน าเข้ารถยนต์ที่ผลิตต่างประเทศ (CBU) 
จ านวน 86 ,000 คัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.9 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมูลค่าการน าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ที่ 3.2 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ เวียดนาม
น าเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ อยู่ที่ราว 5.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลง 1.3 พันล้านดอลลาราสหรัฐ เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่วน
ใหญ่น าเข้าจากประเทศไทยและอินโดนีเซีย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 350 
ล้านด่อง (15,000 ดอลลาร์สหรัฐ) – 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(51,700 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญ มองว่า
ขนาดของการผลิต, การยกเว้นภาษี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดขนาดใหญ่ 

ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business 
/industries/vietnamese-spend-1-9-bln-on-imported-cars-

4195897.html 
 
 

 
อียู ให้เงินสนับสนุนอาเซียนเดินหน้าโครงการ 

Smart Green ASEAN Cities 
 

CLMVT News I 24 พฤศจิกายน 2563 
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้มีมติ
เห็นชอบความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพ
ยุโรป (อียู) เพื่อด าเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities 
เป็นความตกลงเพื่อแสดงว่าอียูจะสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้าน
ยูโร ส าหรับการด าเนินโครงการฯเวลา 72 เดือน ที่มีวัตถุประสงค์
ส่งเสริมความเป็นเมืองที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับพลเมือง
อาเซียน โดยสนับสนุนให้เมืองต่างๆ ในอาเซียนใช้ประโยชน์

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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จากแนวทางเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้มีสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศเข้า
ร่วมด าเนินโครงการ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ไทย โดยตั้งเป้าผลผลิต 3 
ข้อ คือ 1.ยกระดับการออกแบบ วางแผน และด าเนินการเพื่อมุ่ง
สู่เมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะส าหรับเข้าร่วมด าเนินโครงการ 
2.เสริมสร้างศักยภาพประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองสีเขียวและ
เมืองอัจฉริยะ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
สหภาพยุโรปและอาเซียน และ 3.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะ
ระหว่างสหภาพยุโรปและภายในภูมิภาคอาเซียน 

ที่มา : https://www.infoquest.co.th/news/2020-
732378c251cb42fc3f36615ea1929c94

 
 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>3 


