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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• สหภาพยุโรป ร่วมกับ Khmer Enterprise กัมพูชา พัฒนาพลังงานสะอาด 

• องคก์ารอาหารและเกษตรร่วมลงบันทกึ MoU กับ บริษัท LyLy ในการพัฒนาตลาดกัมพชูา 

• ผลประกอบการ Lao Airlines หดตัวร้อยละ 70 ในปี 2563 

• สปป.ลาวคุมเข้มเฝ้าระวังชายแดนหลังพบผู้ตดิเชือ้รายใหม่เชื่อมโยงประเทศไทย 

• กระแสตอบรับโรงแรมในหาดงาปาลีไม่สู้ด ีหลังกลับเปิดใหม่อกีคร้ัง 

• อึคอมเมิรซ์เวียดนาม โต 18% ในปี 63 

• เวียดนามเผยความตอ้งการน าเข้าอาหารทะเลทีห่รูหราพุง่สูงขึน้ 

• ส่งออกข้าวไทยยังซมึ ปีนีต้ัง้เป้าแค่6ล้านตนั 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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โทรสาร 0-2692-3161 



 
 

 26 มกราคม 2564  

 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

 

สหภาพยุโรป ร่วมกับ Khmer Enterprise 
กัมพชูา พัฒนาพลังงานสะอาด 

 
Cambodia News I 25 มกราคม 2564 

Khmer Enterprise ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเศรษฐกิจ
และการเงิน (MEF) และ EnergyLab ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะ
สตาร์ทอัพด้านพลังงานแห่งเดียวของกัมพูชา ได้ลงนาม
ขอ้ตกลงความรว่มมือเพ่ือสนบัสนนุการเริ่มตน้พลงังานสะอาด
ในภาคเกษตรกรรม การประมงและการเพาะเลีย้งสัตวน์ า้ใน
กัมพชูา ภายใตก้ารสนบัสนุนทางดา้นเงินทนุจากสหภาพยโุรป 
โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เ พ่ือสนับสนุน
ผูป้ระกอบการดา้นพลงังานสะอาดในการพัฒนาผลิตภัณฑท่ี์
สามารถแข่งขนัได ้ซึ่งปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการดา้นพลงังาน
ของผู้ประกอบการประมงในภูมิภาค โดย EnergyLab จะ
คดัเลือกบรษัิทสตารท์อพัดา้นพลงังานสะอาดจ านวน 5-10 ราย 
ในแตล่ะปีเพื่อเขา้รว่มในโครงการบม่เพาะระยะเวลาโครงการ 1 
ปี ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวแนะน าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการ
ฝึกอบรมอย่างเขม้ขน้ การใหค้  าปรกึษาและการฝึกสอนแบบตวั
ตอ่ตวัเพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งพลงังานสะอาดภายในกมัพชูา 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50806857/eu-and-

khmer-enterprise-fund-partnership-for-clean-energy-
innovation-in-the-agri-fishery-sector/

 
องคก์ารอาหารและเกษตรร่วมลงบนัทกึ MoU 
กับ บริษัท LyLy ในการพฒันาตลาดกัมพชูา

 
Cambodia News I 25 มกร าคม 2564 

Lyly Food Industry Co Ltd. แ ล ะ  Food and Agriculture 
Market ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพ่ือจัดหาและ
จัดซื ้อผลิตภัณฑ์ทางธุ ร กิจการเกษตรในเสียมราฐ โดย
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยก์ลา่ววา่กระทรวงพาณิชย ์

 

ก าลงัสง่เสรมิการจดัหาผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจการเกษตรที่ปลกูใน
ประเทศเขา้สู่ตลาดในพืน้ท่ีเพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้ับเกษตรกร ซึ่ง
การผลิตในทอ้งถ่ินถือเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเป็นอยา่งมาก แต่
คณุภาพยงัไม่แน่นอนทัง้ในดา้นปรมิาณหรอืคณุภาพของสินคา้
เกษตร ส่งผลใหร้าคาสินคา้ของเกษตรกรในพืน้ท่ีไม่สอดคลอ้ง
กัน โดยกระทรวงพาณิชยซ์ึ่งเป็นผู้น าในการด าเนินโครงการ 
Accelerating Inclusive Markets for Smallholders (AIMS) ได้
เริ่มด าเนินการเพ่ือปรบัปรุงการเช่ือมต่อการผลิตและการตลาด
เขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยก์ลา่ววา่พิธีลง
นามบนัทกึความเขา้ใจในครัง้นีจ้ะเนน้เก่ียวกบัการจดัหาและซือ้
ผลิตภณัฑผ์กัในเสียมราฐเป็นหลกั ถือเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จ
ท่ีมาจากความพยายามของโครงการในการเช่ือมต่อผูผ้ลิตผู้
รวบรวมและผูแ้ปรรูปในกมัพชูา 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50806848/mou-
between-lyly-and-agriculture-market/

 
ผลประกอบการ Lao Airlines หดตวัร้อยละ 70 

ในปี 2563

 
Laos News I 26 มกราคม 2564 

ผลประกอบการปี 2563 ของ Lao Airlines ลดลงรอ้ยละ 70 เม่ือ
เทียบกับปี 2562 อันเป็นผลมาจากจ านวนผู้โดยสารท่ีลดลง
อย่างรวดเร็วเน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตัวเลข
ดงักล่าวไดร้บัการรายงานในการประชมุล่าสดุของตวัแทนขาย
ของสายการบินและผู้เ ก่ียวข้อง นายค าหล้า พรหมมะวัน 
ประธานสายการบินสปป.ลาวกล่าวในท่ีประชมุว่า“ การระบาด
ของโรคนีส้่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงสปป.ลาว ปีท่ีแลว้เรา
บรรทุกผู้โดยสารได้เกือบ 380,000 คนในเท่ียวบิน 6,645 
เท่ียวบินทัง้ในสปป.ลาวและระหว่างประเทศซึง่เป็นเพียงรอ้ยละ 
30 ของจ านวนท่ีเราบรรทกุในปี 2562” ปัจจุบนัมีการใหบ้ริการ
เสน้ทางบินระหว่างประเทศเพียงเสน้ทางเดียวของลาวแอรไ์ลน ์
คือเสน้ทางเวียงจันทน์ไปคุนหมิงโดยมีเท่ียวบินไปและกลับ
เพียงสปัดาหล์ะสองครัง้ ไม่เพียงแคส่ายการบินท่ีไดร้บั 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>1 
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ผลกระทบตาจากการแพรร่ะบาดยงัส่งผลกระทบต่อธุรกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวเช่นตวัแทนการท่องเท่ียวโรงแรม
และรา้นอาหาร ซึง่เป็นความทา้ทายตอ่การเตบิโตของเศรษฐกิจ
สปป.ลาวในอนาคต 
ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_Lao17.php 

 
สปป.ลาวคุมเข้มเฝ้าระวังชายแดนหลังพบผู้ตดิ

เชือ้รายใหม่เช่ือมโยงประเทศไทย 

 
Laos News I 25 มกราคม 2564 

สปป.ลาวไดค้มุเขม้การลกัลอบเขา้เมืองหลงัจากพบผูต้ิดเชือ้ 2 
ราย ซึ่งมีความเช่ือมโยงกบัประเทศไทย ท่ีเกิดการระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม่จากการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิด
กฎหมายของแรงงานต่างด้าว สปป.ลาวก าชับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้ฝ้าระวังอย่างเขม้งวดเน่ืองจากทัง้สองประเทศมี
พรมแดนติดกนัยาว 1,845 กิโลเมตรโดยส่วนใหญ่ปักปันแม่น า้
โขง ท าใหก้ารลกัลอบกลบัมาของแรงงานสปป.ลาวท่ีไปท างาน
ในประเทศไทยอาจท าไดง้่าย และอาจเป็นตน้ตอให้เกิดการ
ระลอกใหม่ในสปป.ลาว ณ ขณะนีย้อดผูต้ิดเชือ้ในสปป.ลาวอยู่
ท่ี 43 รายซึ่งยงัคงเป็นตวัเลขท่ีต ่าท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตใ้นขณะท่ีประเทศไทยมีผูป่้วยยืนยนัแลว้ 13,687 คน สงูเป็น
อนัดบั 6 ของภมูิภาค 
ท่ีมา:https://www.bangkokpost.com/thailand/general/205

6823/laos-tightens-border-watch-after-virus-imports-
from-thailand 

 
 
 
 
 
 

 

 กระแสตอบรับโรงแรมในหาดงาปาลีไม่สู้ด ี 
หลังกลับเปิดใหม่อกีคร้ัง

 
Myanmar News I 25 มกราคม 2564 

โรงแรมและรีสอรต์ประมาณ 10% ที่ชายหาดยอดนิยมอย่างหาดงา
ปาลีไดร้บัอนญุาตใหก้ลบัมาเปิดใหม่แต่กระแสตอบรบัของจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวกลบัน่าผิดหวงั แมจ้ะพยายามด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสขุและการกีฬา โดยผูท่ี้
เดินทางดว้ยเครื่องบินไม่จ าเป็นตอ้งไดร้ับการกักตัว แต่จะกักตัว
เฉพาะผูท่ี้เดินทางดว้ยรถยนต ์ซึ่งจากรายงานยงัพบว่าบางโรงแรม
และรีสอรต์มีจ านวนผูเ้ขา้พกัเป็นตวัเลขแค่สองหลกัเท่านัน้ ส  าหรบั
สถานประกอบการท่ีไดร้บัอนุญาติใหก้ลับมาเปิดอีกครัง้มีเพียง 5 
แห่ง จาก 60 แห่ง และตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางป้องกนั COVID-19 
ไ ด้แ ก่  Amazing Ngapali Resort Hotel, AZ Family Resort 

Hotel, Royal Linthar Lodge, Kyaw Myanmar Lodge และ 
Htein Linn Thar Guest House อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม   Amazing 

Ngapali Resort ถูกสั่งปิดบริการเม่ือไม่นานหลงัจากตรวจพบผล
เป็นพบเชือ้ COVID-19 และกลบัมาเปิดใหบ้รกิารอีกครัง้ในวนัท่ี 22 
มกราคม 64 ท่ีผ่านมา จากรายงานของคณะกรรมการโรงแรมและ
การท่องเท่ียวพบว่ามีโรงแรมอีกสิบแห่งได้ย่ืนขออนุญาตเปิ ด
ใหบ้รกิารใหมอี่กครัง้ 
ท่ีมา: https://www.mmtimes.com/news/ngapali-hotels-

open-poor-response.html 

 
 อึคอมเมิรซ์เวยีดนาม โต 18% ในปี 63

 
Vietnam News I 25 มกราคม 2564 

จากขอ้มูลของกรมการคา้ออนไลนแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเวียดนาม เปิดเผยว่าเม่ือปีท่ีแลว้ การแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด-19 ท าใหส้ถานการณเ์ศรษฐกิจโลกล าบาก รวมถึงกิจกรรม
ของการผลิตและธุรกิจเกิดหยุดชะงักลง อย่างไรก็ตาม การ
เติบโตของอึคอมเมิรซ์เวียดนาม สูงถึง 18% ดว้ยมูลค่าอยู่ท่ี 
11.8 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั สาเหตดุงักลา่วมาจากเวียดนามเป็น
ประเทศเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีการเติบโตของอี 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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คอมเมิร ์ซเป็นตัวเลข 2 หลัก ทั้งนี ้ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง 
Google, Temasek และ Bain & Company คาดการณ์ว่าจะ
เติบโต 29% ในช่วงปี 2563-2568 โดยขนาดเศรษฐกิจดิจิทัล
ของเวียดนามอาจสูงกว่า 52 พันล้านเหรียญสหรัฐ และติด
อนัดบัท่ี 3 ในภมูิภาคอาเซียนในปี 2568 

  ท่ีมา : https://sggpnews.org.vn/business/ecommerce-
growth-of-vietnam-achieves-18-percent-in-2020-

90400.html       

 
 เวยีดนามเผยความต้องการน าเข้าอาหารทะเล

ทีห่รูหราพุง่สูงขึน้

 
Vietnam News I 25 มกราคม 2564 

เวียดนามน าเขา้อาหารทะเลท่ีมีมูลค่าสูงเพิ่มขึน้ อาทิ ปูยักษ์ 
และกุ้งล็อบสเตอร ์เป็นตน้ เน่ืองมาจากราคาท่ีปรบัตัวลดลง

และคาดว่าจะสงูขึน้ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองตรุษญวณ (Tết) 
ทางรองกงสลุใหญ่สหรฐัอเมริกาประจ าเมืองโฮจิมินห ์กล่าวว่า
ในปีท่ีแลว้ การส่งออกอาหารทะเลจากอลาสกา้เพิ่มขึน้ 125% 
คิดเป็นมลูคา่ 19 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทัง้นี ้เวียดนามเป็นผูน้  าเขา้
สินคา้เกษตรและอาหารทะเลของสหรฐัอเมรกิา อนัดบัท่ี 6 ของ
โลก ดว้ยมลูคา่การน าเขา้ 4 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั อยา่งไรก็ตาม 
จากข้อมูลของสถาบันการตลาดอาหารทะเลอลาสก้าใน
เวียดนาม ระบุว่าความตอ้งการอาหารทะเลในเวียดนามพุ่ง
สงูขึน้ และโรงงานแปรรูปหลายแห่งก าลงัยา้ยออกจากจีนไปยงั
เวียดนาม สาเหตมุาจากเรื่องภาษีศลุกากร นอกจากนี ้ในช่วง
เทศกลาลตรุษญวณ มีความตอ้งการปูอลาสก้ามากขึน้เป็น
พิเศษ เน่ืองจากท าอาหารไดง้่ายและเหมาะส าหรบัโอกาสพิเศษ 
ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/860872/demand-

for-imported-luxury-seafood-rises.html 

 
 
 
 

 
ส่งออกข้าวไทยยังซมึ ปีนีต้ัง้เป้าแค่6ล้านตัน

 
CLMVT News I 25 มกราคม 2564 

พาณิชย ์มกันอ้ย ตัง้เป้าส่งออกขา้วปีนี ้แค่ 6 ลา้นตนั หลงัเจอ
สารพดั มรสมุ ทัง้ขา้วไทยราคาแพงกว่าคู่แข่ง ค่าบาทแข็ง พิษ
โควิด นายกีรติ รชัโน อธิบดีกรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า 
กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้
ก าหนดเปา้หมายการสง่ออกในปี 64 ปรมิาณ 6 ลา้นตนั ซึ่งเป็น
ปริมาณใกลเ้คียงกับปี 63 ท่ีส่งออกไดท้ัง้ปี 5.72 ลา้นตนั โดย
ปัจจัยหลกัท่ีกระทบในปี 64 ไดแ้ก่ ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง
ส าคญั เช่น อินเดีย และ เวียดนาม ปัญหาค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ขึ ้น เ ป็นระยะ ปัญหาตู้คอนเทเนอร์ท่ียังคงมีไม่ เ พียงพอ 
ผลกระทบจากโควิดท าใหก้ าลงัซือ้ลดลง ดงันัน้ การก าหนดเป้า
ส่งออกข้าวไทยท่ีปริมาณ 6 ล้านตัน ถือว่าเป็นปริมาณท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดข้าวทั้งในและต่างประเทศ 
ส าหรับแผนการตลาดส่ ง เสริมการส่ งออกข้าวไทยใน
ต่างประเทศในปี 64 จะเนน้ประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณข์า้วไทย
ในต่ า งประ เทศผ่ านช่ อ งทางออนไลน์มากขึ ้น  โดยให้
ความส าคญักบัการรกัษากลุ่มลกูคา้เดิมและการหากลุ่มลกูคา้
ใหม่ให้ครอบคลุมตลาดข้าว โดยมีกิจกรรมส าคัญ เช่น การ
หารือกระชบัความสมัพนัธแ์ละสรา้งความเช่ือมั่นกับประเทศคู่
คา้ส าคญั ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซก์บั ฮ่องกง สิงคโปร ์มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย อิรัก บังกลาเทศ เป็นตน้ รวมทั้งหารือประเทศผู้
ส่งออกขา้ว เช่น เวียดนาม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูลสถานการณ์
การผลิตและตลาดขา้ว การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ขา้วไทย
เพ่ือเผยแพรผ่่านช่องทางออนไลน ์และจดักิจกรรมต่อยอดขา้ว
หอมมะลิไทยท่ีไดเ้เชมป์ขา้วท่ีดีท่ีสดุในโลกปี 63 เป็นตน้ ส าหรบั
การส่งออกขา้วปี 63 มีปริมาณรวมทัง้ปี 5.72 ลา้นตนั มูลค่า 
1.16 แสนลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 62 ท่ี มี
ปรมิาณ 7.58 ลา้นตนั มลูคา่ 1.31 แสนลา้นบาท โดยมีปรมิาณ
การสง่ออกลดลง 24.54% และมลูคา่ลดลง 11.23% 

ท่ีมา: https://www.dailynews.co.th/economic/821272 
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