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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

• กัมพูชาวางแผนจัดต้ังสภาธุรกิจในประเทศไทย 

• ตลาดประกันฯในกัมพูชายังคงเติบโตท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 

• สปป.ลาวก าลังให้ความส าคัญกับการขายไฟฟ้าให้กัมพูชามากขึ้น 

• ระบบขนส่งแบบใหม่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งสินค้าของเมียนมา 

• จีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม 

• เวียดนามเป็นแหล่งลงทุนอนัดับต้นๆ ของญี่ปุ่น 

• “อาเซียน” หนุนเปิดประเทศ ฟ้ืนฟูจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
 

กัมพูชาวางแผนจัดตัง้สภาธรุกิจ 
ในประเทศไทย

 
Cambodia News I 25 พฤศจิกายน 2563 

กั มพู ชา วางแผน จัดตั้ง ส า นั กงาน  “Cambodia Business 
Council - CBC” ในประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ เพื่ออ านวยความ
สะดวกทางด้านการค้าและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างสอง
ประเทศ ตามท่ีสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจ ากรุง เทพฯ
ระบุว่าสถานประกอบการดังกล่าวจะท าหน้า ท่ีเป็นหน่วยงาน
ครบวงจรส าหรับธุรกิจและการค้าระหว่างกัมพูชาและไทย โดย
เห็นได้ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับแรงจูงใจจาก
ค าม่ันสัญญาล่าสุดของนายกรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศท่ีจะ
เพิ่มการค้าทวิภาคีเป็น 1.5 หม่ืนล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี น้ี 
ซ่ึงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2020 การค้าทวิภาคีระหว่าง
กัมพูชาและไทยมีมูลค่าอยู่ท่ี 5.569 พันล้านดอลลาร์ ลดลงร้อย
ละ 19 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงของ
การค้าระหว่างท้ังสองประเทศส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาในการขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดน 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50785960/cambodia-business-council-

to-be-established-in-bangkok/ 
 

ตลาดประกันฯในกัมพชูายังคงเติบโตท่ามกลาง
การระบาดของ COVID-19 

 
Cambodia News I 25 พฤศจิกายน 2563 

เบ้ียประกันภัยรวมในกัมพูชาอยู่ท่ี 201.7 ล้านดอลลาร์ ณ ไตร
มาสท่ี 3 ของปีน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2019 โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วในตลาดประกันภัยท่ัวไปขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 18.2 
ซ่ึงตลาดประกันชีวิตเติบโตอยู่ ท่ีร้อยละ 2.8 โดยตลาด
ประกันภัย ท่ัวไปยังคงเติบโตอย่างมีนัยส าคัญโดยมีเ บ้ีย
ประกันภัยรับประมาณ 87.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2020 เพิ่มข้ึนจาก 74.4 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสท่ีสามของปี 
2019 ซ่ึงตลาดประกันชีวิตเติบโตข้ึนเล็กน้อยในช่วงไตรมาสท่ี 3 

ของปี 2020 อยู่ท่ีประมาณ 109.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มข้ึนจาก 
106.8 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน แต่ตลาด
ประกันภัยขนาดเล็กถูกมองว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
วิกฤต COVID-19 จากรายงานระบุว่าเบ้ียประกันภัยขนาดเล็ก
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีลดลงร้อยละ 21.7 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50785948/insurance-market-continues-

to-grow-amidst-covid-19/ 

สปป.ลาวก าลังให้ความส าคัญกับการขายไฟฟ้า
ให้กัมพูชามากขึ้น 

Laos News I 26 พฤศจิกายน 2563 
แขวงจ าปาสักในสปป.ลาวอาจขยายการผลิตการไฟฟ้าให้
กัมพูชาได้มากข้ึนเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาไฟฟ้า
ในพื้นท่ีชายแดน Mr. Bounleud Keophasouk เจ้าหน้าท่ีสถานี
ย่อยหาดในเขตโขงกล่าวกับผู้สื่อข่าวเม่ือวันอังคารท่ีผ่าน 
“ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายให้กัมพูชาอาจเพิ่มข้ึนในอนาคตเน่ืองจาก
สายส่งท่ีมีอยู่มีความสามารถในการบรรจุพลังงานได้มาก ข้ึน 
แต่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าในเวลาน้ีจะมีมากน้อยเพียงใด” ผู้
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ ามูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ 
บริษัท Mega First Corporation Berhad ซ่ึงเป็น บริษัท สัญชาติ
มา เ ล เ ซีย ซ่ึ ง มีส่วนแ บ่งร้อยละ  8 0  ในขณ ะ ท่ี EDL-Gen 
(Electricite du Laos Generation Public Company) ท่ี เ ป็น
บริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุ้นร้อยละ 20 การร่วมมือของบริษัทแนว
หน้าจะท าให้การผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาวมีก าลังมาข้ึนและเป็น
ส่วนช่วยท่ีส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน้ าของสปป.ลาวก าลังพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ในปี 2548 มีโรงไฟฟ้าพลังน้ าเพียง 9 แห่งท่ัวประเทศมี
ก าลังการผลิตติดตั้งอยู่ท่ี 680 เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ 3 ,237 
กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี ปัจจุบันเข่ือน 78 แห่งเปิดให้บริการโดยมี
ก าลังการผลิตติดตั้ง 9 ,972 เมกะวัตต์ ซ่ึงสามารถผลิตได้ 
52,211 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมงต่อปี 

ท่ีมา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/  
FreeConten_Laos231.php  
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 

ระบบขนส่งแบบใหม่เอ้ือประโยชน์ตอ่การส่ง
สินค้าของเมียนมา 

 
Myanmar News I 26 พฤศจิกายน 2563 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในอาเซียนจะมีความสามารถ
ในการแข่งขันมากข้ึนด้วยการใช้ระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบในภูมิภาค ขณะน้ีมีการร่างข้อตกลงเกี่ยวกับระบบการ
ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยไทย
และฟิลิปปินส์ได้ก าหนดกฎหมายส่วนเมียนมาเสร็จสิ้นข้ันตอน
การร่างเรียบร้อยแล้ว การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบมีการ
ผสมผสานระหว่างรูปแบบการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีแตกต่างกัน
อย่างน้อยสองรูปแบบภายใต้ใบส่งเพียงใบเดียวซ่ึงหมายความ
ว่าผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีส าหรับการขนส่งท้ังหมด
แม้ว่าจะด าเนินการในรูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่างกัน เช่น ทาง
อากาศ ทางรถไฟ ถนนหรือทางทะเล หากน าระบบน้ีไปใช้จะ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์ขนาดใหญ่และคาดว่าจะ
อ านวยความสะดวกในการค้าข้ามแดนในอาเซียน นอกจากน้ี
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่มีการเรียกเก็บภาษี
ส าหรับสินค้าซ่ึงจะอนุญาตให้ผ่านโดยไม่มีข้อจ ากัด 
ท่ีมา : https://www.mmtimes.com/news/new-regional-transport-system-benefit-

myanmars-freight-forwarders.html  
 

จีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุด 
ในเวียดนาม

 
Vietnam News I 25 พฤศจิกายน 2563 

กรมศุลกากรเวียดนาม รายงานว่ามูลค่าการส่งออกของ
เวียดนามไปยังจีน อยู่ท่ีประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
เดือนตุลาคม ส่งผลให้ยอดมูลค่ารวมนับตั้งแต่ต้นปีน้ีจนถึง
ปัจจุบัน ราว 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนเป็นตลาดส าคัญของ
เวียดนาม ด้วยมูลค่าการค้าระหวา่งประเทศท้ังหมดในปีน้ี อยู่ท่ี 
100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่ามีสญัญาเชิงบวกหลายดา้น 
แต่ความตึงเครียดของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และการ
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามในอีกไม่กี่ปี

ข้างหน้า ด้วยเหตุน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) 
จึงอ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าไปยังจีน ไม่ว่าจะ
เป็นปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ ปฏิรูปสถาบัน
และลดข้ันตอนการจัดการ เป็นต้น เพื่อช่วยลดต้นทุนธุรกิจ 
นอกจากน้ี ทางกระทรวงฯ ได้ไปเปิดส านักงานสง่เสรมิการค้าใน
เมืองหางโจวและเจ้อเจียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการท า
ธุรกิจในจีนและเพิ่มโอกาสทางธุรกจิ 

ท่ีมา : https://vnexplorer.net/china-retains-vietnams-largest-trade-
partner-a2020128284.html 

 

เวียดนามเป็นแหล่งลงทุน 
อันดับต้นๆ ของญ่ีปุ่น 

 
Vietnam News I 25 พฤศจิกายน 2563 

ธุรกิจในเวียดนามจ านวนมากได้รับค าแนะน าให้ปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว เพื่อคว้าโอกาสในการรับกระแสการลงทุนจากญี่ปุ่น 
โดยเฉพาะธุรกิจญีปุ่่นกว่า 2,000 ราย เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
ช่วงสิ้นปี 2562 รองลงมากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ด้วย
เงินทุนจดทะเบียน 59.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
15.6 ของเงินทุนรวม โดยข้อมูลข้างต้น เกิดหลังจากองค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) เปิดเผยรายช่ือ
บริษัท 15 รายท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ ปุ่น เพื่อย้าย
ฐานการผลิตจากจีนไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทยและสปป.ลาว ท้ังน้ี 
ตามการส ารวจของเจโทร เ ม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ระบุว่าธุรกิจ
ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 ด าเนินกิจการในเวียดนาม สิ่งน้ีเป็น
โอกาสอันดีแก่ธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อยกระดับความร่วมมือและ
เช่ือมต่อกับธุรกิจญี่ ปุ่น โดยเฉพาะการผลิตช้ินส่วนและ
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีมา : https://vietreader.com/business/finance/24421-vietnam-regarded-
as-top-investment-destination-for-japan-businesses.html\ 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

“อาเซียน” หนุนเปิดประเทศ ฟื้นฟูจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19

 
CLMVT News I 25 พฤศจิกายน 2563 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN 
Transport Ministers Meeting : ATM) ครั้ง ท่ี 26 ว่า มีประเด็น
ส าคัญด้านต่างๆ ดังน้ีคือ 1.การขนส่งในการฟื้นฟูภูมิภาค
อาเซียนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2.รับรองงาน
ส าคัญเร่งด่วน-ผลลัพธ์ท่ีอาเซียนจะต้องร่วมด าเนินการให้แล้ว
เ ส ร็ จ ใน ปี  6 4  ภา ย ใต้ แผ นยุทธ ศาสตร์ ด้านกา รขนส่ง
กัวลาลัมเปอร์ ปี 59-68 และ 3.การขนส่งรายสาขา ท้ังทาง
อากาศ ทางบก ทางทะเล และการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่ง ซ่ึงท่ีประชุมยังยินดีต่อความส าเร็จและให้การรับรอง
เอกสารผลลัพธ์-งานส าคัญประจ าปี 63 ด้านการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การขนส่งกัวลาลัมเปอร์ (KLTSP) ปี 59-68 ระยะ
กลางพิธีสาร 2 สถาบัน ฝึกอบรมด้านการบินตามความตกลง
ยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้า ท่ีประจ า เท่ียวบิน แผน
แม่บทเดินอากาศอาเซียน แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด-
19 แนวปฏิบัติการยกระดับข้ันตอนมาตรฐานรายงานข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสหประชาชาติ ปฏิญญาบรูไน
ว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน ค.ศ.2020 การ
เปิดตัววีดิทัศน์ความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน และแผนท่ี
โครงข่ายด้านการขนส่งทางบกอาเซียน จนถึงเตรียมจัดประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับคู่ เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ ปุ่น และ
สาธารณรัฐเกาหลี ซ่ึงจะมีข้ึนในล าดับถัดไปเป็นต้น 

ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/news/business/market-
business/1983029 
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