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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• กัมพูชาเตรียมจัดตัง้สหพันธอุ์ตสาหกรรมการเกษตร 

• ภาคอสังหาริมทรัพยก์ัมพูชาก าลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

• มิตซูบชิิลงทนุโครงการกังหนัลมในสปป.ลาว 

• เกษตรกรเมืองจอกเซเฮ! ผลผลิตงาได้ราคาด ี

• เวียดนามเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุม่ตลาดและการอุดหนุนน า้ตาลไทย 

• เวียดนามเผยตู้คอนเทนเนอรส์ินค้าเพิม่ขึน้ 22% ในช่วงคร่ึงปีหลัง 

• ตลาดไอพโีออาเซียนร้อนแรง ‘ไทยโดดเด่นสุด’ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

กัมพูชาเตรียมจัดตัง้ 
สหพันธอุ์ตสาหกรรมการเกษตร 

 
Cambodia News I 16 มิถนุายน 2564 

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรภายในกัมพูชาเตรียมจัดตั้ง
สหพันธ์ขึน้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตภายในอุตสาหกรรม ซึ่ง
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของรฐับาลในการเพิ่มการส่งออก
สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในอนาคต โดยคาดว่าสมาพนัธ์
จะมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใน
กัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่ งยืน ครอบคลุมพืชผลและ
ภูมิศาสตรท์ุกประเภททั่วประเทศในอนาคตอนัใกล ้ซึ่งกัมพูชา
ส่งออกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 6 อย่างรวม 8.55 ลา้นตัน คิดเป็น
มลูค่ากวา่ 2.32 พนัลา้นดอลลาร ์ในปีท่ีแลว้ 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50875165/cambodia-agro-industry-

federation-to-be-established/ 
 

ภาคอสังหาริมทรัพยกั์มพูชาก าลังได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
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ตลาดอสงัหาริมทรพัยภ์ายในกมัพชูาก าลงัไดร้บัผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 จากกลุม่ลกูคา้เปา้หมายท่ีเป็นนกั
ลงทุนต่างชาติลดลงอย่างมาก โดย www.Realestate.com.kh 
กล่าวว่าตลาดได้เปลี่ยนจากผู้ซือ้ชาวต่างประเทศและชาว
กมัพชูากลุ่มชนชัน้กลางไปจนถึงระดบัสงูไปสู่กลุ่มผูม้ีรายไดต้ ่า
มากขึน้ จากการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างกว่า 2 ,000 
ราย ซึ่งเกือบครึ่งของผูต้อบแบบส ารวจ (รอ้ยละ 47) กล่าวว่า
ราคาอสงัหาริมทรพัยป์รบัตวัลดลงในช่วงวิกฤตโควิด-19 เกือบ
รอ้ยละ 60 โดยราคากลบัมาอยู่ในช่วงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ไม่
แพงจนเกินไป ในส่วนของตลาดการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บั
ผลกระทบจากโควิด-19 จนน าไปสูร่าคาค่าเช่าลดลงมาเหลือ 2 
ใน 3 ของราคาคา่เช่า 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50875164/real-estate-sector-turning-

away-from-foreign-buyers-survey-finds/ 
 

 

  
 

มิตซูบชิิลงทุนโครงการกังหนัลม 

ในสปป.ลาว 

Laos News I 16 มิถนุายน 2564 
Mitsubishi Corp ของญ่ีปุ่ นจะลงทนุในโครงการฟารม์กงัหนัลม
ขนาด 600 เมกะวตัตใ์นสปป.ลาว ภายหลงัไดบ้รรลขุอ้ตกลงใน
ก า ร ล ง ทุ น ใ น ผู้ พัฒ น า โ ค ร ง ก า ร  Impact Energy Asia 
Development Ltd รว่มกบักลุม่บรษิัท Impact Electrons Siam 
Co Ltd จากประเทศไทย ฟารม์กังหันลมจะตัง้อยู่ในจังหวดัเซ
กองและอตัตะปือทางตอนใตข้องประเทศลาวซึ่งจะเป็นฟารม์
กงัหนัลมแห่งแรกในสปป.ลาวและใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ โดยมีการวางแผนท่ีจะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
เวียดนามในระยะเวลา 25 ปี เวียดนามตอ้งการแหล่งพลงังาน
เพิ่มเติมเพื่อรองรบัเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแลง้ท่ี
การผลิตไฟฟ้าพลงัน า้ของประเทศมีอย่างจ ากดั ดงันัน้ โครงการ
นีจ้ึงคาดว่าจะช่วยใหร้ะบบไฟฟ้าของเวียดนามมีเสถียรภาพใน
ขณะเดียวกนัการลงทุนดงักล่าวจะน ามาซึ่งการจา้งงาน รายได้
ในการส่งออกไฟฟ้ารวมถึงเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัในการ
น าสปป.ลาวไปสู ่“แบตเตอรี่แห่งเอเชี่ย” ในอนาคต 
ที่มา : https://renewablesnow.com/news/mitsubishi-to-invest-in-600-mw-

laos-wind-project-744583/  
 

เกษตรกรเมืองจอกเซเฮ!  
ผลผลิตงาได้ราคาดี 
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เกษตรกรผูป้ลกูงาจากเมืองจอกเซ มณัฑะเลย ์ดีใจกับผลผลิต
และราคาท่ีดี สรา้งความพงึพอใจใหก้บัเกษตรกรเป็นอย่างมาก 
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึน้ งามี 2 ประเภท คือ งาตะลินและงา
ตวง ปัจจบุนังา 1 ตะกรา้ราคาจะอยู่ท่ี 4,700 จตั. เมล็ดงาส่วน
ใหญ่จะใชเ้ป็นเครื่องปรุง ส่วนผสมในอาหารบางชนิด และแปร
รูปเป็นขนมขบเคีย้ว ผลิตภัณฑง์ายอดนิยมคือน า้มนังา ซเน่ือ
งจากมีประโยชนต์่อสขุภาพ และน า้มนังายงัถกูน ามาใชท้ าเป็น
ยาแผนโบราณอีกดว้ย 
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/kyaukse-sesame-growers-happy-with-fair-

price-bumper-yield/#article-title  
 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 1 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 เวียดนามเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุม่ตลาด
และการอุดหนุนน า้ตาลไทย
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กระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม เรียกเก็บภาษีตอบโตก้ารทุ่ม
ตลาด 42.99% พรอ้มกับตอบโตก้ารอุดหนุน 4.65% ส าหรบั
ผลิตภัณฑน์ า้ตาลท่ีมีตน้ก าหนดจากประเทศไทย สิ่งนีเ้กิดขึน้
หลังจากได้รับผลการสอบสวนเบือ้งต้นท่ีเผยแพร่เมื่อวันท่ี 9 
ก.พ. ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตัดสินใจ
ก าหนดอตัราภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดและดแทนการเก็บภาษี
ชั่วคราว ส าหรบัผลิตภัณฑอ์อ้ยท่ีมาจากประเทศไทย ทัง้นี ้ผล
การสอบสวน ระบุว่าผลิตภัณฑน์ า้ตาลท่ีน าเขา้จากตลาดไทย 
ทัง้น า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิและน า้ตาลทรายไม่ขดัสี ไดร้บัการ
อุดหนุนและทุ่มตลาด 47.64% ประเด็นดังกล่าว เกิดขึ ้น
หลังจากธุรกิจไทยจัดส่งน ้าตาล 1.3 ล้านตันไปยังตลาด
เวียดนามในปีท่ีแลว้ พุ่งขึน้อย่างมีนยัส าคญั 330.4% เมื่อเทียบ
กบัปีท่ีแลว้ 

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-imposes-anti-
dumping-and-anti-subsidy-tax-on-thai-sugar-866580.vov 

 

เวียดนามเผยตู้คอนเทนเนอรสิ์นค้าเพิม่ขึน้ 
22% ในช่วงคร่ึงปีหลัง 
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ส านักงานบริหารการเดินเรือเวียดนาม (VMA) เผยการจัดส่ง
สินค้าท่ีเป็นตู้คอนเทนเนอรผ์่านท่าเรือของเวียดนาม ยังคง
เติบโตไดด้ีในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้ แมว้่าจะมีการระบาดของโค
วิด-19 ก็ตาม โดยเฉพาะ ยอดรวมของการจัดส่งสินค้าผ่าน
ท่าเรือท่ีมีปริมาณกว่า 363 ลา้นตนัในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึน้ 
7% ต่อปี และการใชตู้ค้อนเทนเนอรเ์พื่อการสง่ออก มีประมาณ 
4 ล้านตู้ เพิ่มขึน้ 17% ทั้งนี ้ ตามตัวเลขสถิติของส านักงาน
ขา้งตน้ ชีใ้หเ้ห็นว่าในช่วงเริ่มตน้ของปีนี ้ท่าเรือหลายแหล่งมี
ปรมิาณสินคา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มสงูขึน้ ไดแ้ก่ มีเถ่อ เพิ่มขึน้  
 

74%, อานซาง (50%), นครโฮจิมินห ์(17%) และบ่าเหรี่ยะ – 
หวงุเต่า (38%) 

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/container-goods-via-seaports-up-22-
percent-in-h1/203177.vnp 

 
ตลาดไอพโีออาเซยีนร้อนแรง ‘ไทยโดดเด่นสุด’
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นักวิเคราะหต์่างแดนมอง ปีนีต้ลาดหุน้ไทยน่าจะท าไอพีโอทุบ
สถิติ ขอ้มลูชีก้ารจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดดเด่นมากใน
บรรดาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเว็บไซต์ซีเอ็นบีซี  
รายงานอ้างค าพูดของ เคน ฟง หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดทุน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก บรษิัทวิเคราะหด์ีลลอจิก ระบ ุ“ไทยก าลงั
ท าไดด้ีมาก สานต่อเทรนดด์ีๆ ต่อเน่ืองจากปีก่อน” ซึง่ขอ้มลูจาก
ดีลลอจิกชีว้่าขณะนีไ้ทยมีการน าหุน้ออกขายต่อสาธารณะครัง้
แรก (ไอพีโอ) รวมแลว้ 2.92 พนัลา้นดอลลาร ์โดยประมาณรอ้ย
ละ 70-80 ของการท าไอพีโอเกิดขึน้จากไตรมาส 3 และ ไตรมาส 
4 ของทกุปี 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943792 

 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 2 


