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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 ทา่เรือพนมเปญ เสริมพืน้ทีจ่ัดเก็บตูค้อนเทนเนอรใ์นกัมพูชา 

 นักธุรกิจชาวตา่งชาตเิสนอกักตวัเหลือ 7 วัน ตอ่รัฐบาลกัมพูชา 

 สะพานบ่อแก้ว-ไซยะบุรี แล้วสาํเร็จไปแล้วกว่า 66 เปอรเ์ซน็ต ์

 ญ่ีปุ่นตดิอันดบั 3 ของประเทศทีเ่มียนนาส่งออกสินค้า ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

 ‘SCG’ เล็งขยายการลงทุนเพิม่อกี 353 ล้านเหรียญสหรัฐในเวียดนาม 

 ‘บ.ไฟฟ้าเวียดนาม’ ลงนามสัญญาโครงการไฟฟ้าพลังงานนํา้ในเนปาล 

 ข่าวด!ี เอฟทเีอ อาเซยีน-ฮ่องกง เพิม่ความร่วมมือทางศก.อกี 5 สาขา จงใจลงทนแรงสด   

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ตอ่ 6357 

โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

ทา่เรือพนมเปญ เสริมพืน้ทีจ่ัดเกบ็ 

ตูค้อนเทนเนอรใ์นกัมพชูา
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ท่าเรือพนมเปญ (PPAP) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กัมพชูา (CSX) ไดเ้ปิดตวัโครงการส่วนต่อขยายท่าเทียบ ไปใน

วันท่ี 20 กันยายน ท่ีผ่านมา โดยไดย้กระดบัความสามารถใน

การจัดการตู้คอนเทนเนอรเ์ป็น 400,000 TEU ต่อปี ซึ่งการ

ก่อสรา้งทา่เรอืแห่งนีใ้ชง้บประมาณอยู่ท่ี 18.4 ลา้นดอลลาร ์เริม่

ก่อสรา้งขึน้ในปี 2019 และแลว้เสร็จภายในช่วงกลางปี 2021 

โดยมีขนาดครอบคลุม พื ้น ท่ี  2 .75  เฮกตาร์ และ เดิม มี

ความสามารถในการจดัการตูค้อนเทนเนอร ์100,000 TEU ต่อ

ปี ซึ่งเหตผุลท่ีจาํเป็นตอ้งขยายเป็นเพราะว่าจาํนวนตูค้อนเทน

เนอร์ท่ีท่าเรือเพิ่มขึน้อย่างมาก ดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้าง

โครงสรา้งพืน้ฐานใหม่เพ่ือรองรบัการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ

ปริมาณการใช้คอนเทนเนอรท่ี์ท่าเรือ โดยในปี 2019 PPAP 

ไดร้บัตูค้อนเทนเนอรป์ระมาณ 290,000 ตู ้มายงัท่าเรือ และยงั

ไดว้างแผนโครงการขยายสถานีคอนเทนเนอรใ์หม่ ดว้ยการเพิ่ม

พืน้ท่ีจดัเก็บใหไ้ด ้500,000 TEUs ตอ่ปี ภายในปี 2022 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50938651/phnom-

penh-autonomous-port-upgrades-container-handling-

capacity-to-400000-teus/
 

นักธุรกจิชาวตา่งชาตเิสนอกักตวัเหลือ 7 วัน  

ตอ่รัฐบาลกัมพชูา
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ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะ

ไดร้บัผลประโยชนเ์ชิงบวก หากรฐับาลนาํขอ้เสนอแนะในการให้

กักตวัเหลือ 7 วนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนกัธุรกิจและผูถื้อวีซ่า

นักท่องเท่ียว ซึ่งปัจจุบันประเทศปิดรับนักท่องเท่ียวจาก

ต่างประเทศ ส่วนผู้ถือวีซ่าธุรกิจจาํเป็นตอ้งกักตัวในโรงแรม

อย่างนอ้ย 14 วนั โดยหวงัว่าเศรษฐกิจจะไดร้บัประโยชนอ์ย่าง

มากหากนักธุรกิจและนักลงทุนสามารถเดินทางมากัมพูชาได้

อย่างอิสระมากขึน้ ซึ่งสะดวกต่อการเย่ียมชมสถานท่ีจริง การ

ประชุมกันโดยไม่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์และในฐานะแขกท่ี

มกัจะใชจ้่ายสงูระหว่างการเดินทางและการเขา้พกั โดยเช่ือว่า

สิ่งนีอ้าจมีบทบาทสาํคญัในการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ ทางดา้น

ประธาน EuroCham Cambodia กล่าวว่าประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี

อตัราการฉีดวคัซีนสงูพอๆ กับกัมพชูากาํลงัทยอยเปิดประเทศ

กันแลว้ แม้ว่าความเปราะบางของระบบการรักษาพยาบาล

จะตอ้งมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกัมพูชาไดท้าํการฉีด

วัคซีนให้แก่ประชากรไปแล้วมากกว่าสามในส่ีของจํานวน

ประชากร 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50938538/foreign-

businesses-welcome-seven-day-quarantine-suggestion/ 
 

สะพานบอ่แก้ว-ไซยะบุรี แล้วสาํเร็จไปแล้ว 

กว่า 66 เปอรเ์ซน็ต์
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สะพานคนทึน-หว้ยแกว้ ซึ่งทอดขา้มแม่นํา้โขงเช่ือมจงัหวดับ่อ

แก้วและไซยะบุรี เสร็จสมบูรณ์แลว้กว่า 66 % การก่อสรา้ง

โครงการเริ่มขึ ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับทุน

สนบัสนนุจากรฐับาลลาวเป็นมลูค่ากว่า 180,000 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ ซึ่งจะแลว้เสรจ็ภายใน 36 เดือน หลงัจากสรา้งแลว้เสรจ็ 

สะพานจะมีความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคโดยการเพิ่มการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ ให้ทางลัด

สาํหรบัยานพาหนะท่ีวิ่งผ่านพืน้ท่ี และอาํนวยความสะดวกทาง

การคา้ระหวา่งลาวและไทยทัง้นีย้งัเป็นไปแผนยทุธศาสตรช์าติท่ี

จะนาํพาสปป.ลาวสู่ประเทศท่ีเช่ือมต่อการขนส่งระดบัภูมิภาค 

เป็นการส่งเสริมขนส่งในประเทศและการเช่ือมต่อการคา้กับ

ประเทศเพ่ือนบา้นใหมี้ประสทิธิภาพมากขึน้ 

ท่ีมา : https://laotiantimes.com/2021/09/21/bokeo-

xayaboury-bridge-now-over-66-percent-completed/
 

ญ่ีปุ่นตดิอันดบั 3 ของประเทศทีเ่มียนนาส่งออก

สินค้า ในปีงบประมาณปัจจุบนั
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

ขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย ์เผย มลูค่าการคา้ระหว่างเมียนมา

และหุ้นส่วนการพัฒนาของญ่ีปุ่ นมีมูลค่ามากกว่า 1.049 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปีงบประมาณปัจจบุนั (2563-2564) 

และญ่ีปุ่ นถกูจดัใหเ้ป็นคู่คา้ส่งออกรายใหญ่อนัดบั 3 ของเมียน

มา การส่งออกของเมียนมารไ์ปญ่ีปุ่ นในช่วง 10 เดือนท่ีผ่านมา 

(ต.ค.63-ก.ค.64) อยูท่ี่ประมาณ 768 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ สว่น

การนาํเขา้มีมูลค่ามีเพียง 281.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ สินคา้

ส่งออก ไดแ้ก่ เสือ้ผา้สาํเร็จรูป ผลิตภณัฑจ์ากทะเล ขา้ว งาดาํ 

ถั่วเขียว ยางและผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ในทางกลบักนัดา้นการนาํเขา้

จะเป็น เครือ่งจกัรและอปุกรณเ์ครือ่งจกัร อปุกรณอิ์เลก็ทรอนิกส ์

ปุ๋ ย  เคมีภัณฑ์ ยา  รถยนต์ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ขณะท่ี

ปีงบประมาณนี ้มีบริษัทสามแห่งจากญ่ีปุ่ นไดร้บัการอนุมัติให้

ลงทุนในประเทศเริ่มตน้ 518 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งญ่ีปุ่ นมี

สดัส่วนการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 34.7% ใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษตลิาวา 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/japan-ranks-myanmar-

third-largest-export-country-this-

fy/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_6TWYMCUi3RM5JgxK

jHymCjuLm_A_yPQOvBsl04lnqxE-1632277432-0-

gqNtZGzNAvujcnBszRNl 
 

‘SCG’ เล็งขยายการลงทุนเพิม่อกี 353 ล้าน

เหรียญสหรัฐในเวยีดนาม
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บรษัิทยกัษใ์หญ่สญัชาตไิทย ‘บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิง้’ ประกาศ

แผนขยายการลงทุนในเวียดนาม ดว้ยเม็ดเงินกว่า 353 ลา้น

เหรียญสหรัฐ วัตถุประสงค์ของแผนงานดังกล่าวเพ่ือสรา้ง

โรงงานใหม่ในจงัหวดัหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc) ทางตอนเหนือของ

ประเทศ ซึ่งจะเพิ่มกาํลงัการผลิต 74% สูร่ะดบัปรมิาณการผลิต

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 870,000 ตันต่อปี ทั้งนี ้เวียดนามเป็น

ผูบ้รโิภคและผูส้ง่ออกรายใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาค ทาํใหเ้ป็นท่ีสนใจ

ของนกัลงทนุขา้มชาติ นายวิชาญ จิตรภ์กัดี ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง (CSCGP) กล่าวว่าความ

ต้องการบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ี เ ก่ียวข้องมีแนวโน้ม

ขยายตวัประมาณ 6-7% ตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2564-2567 

ท่ีมา : https://e.vnexpress.net/news/business 

/companies/thai-packaging-firm-eyes-353-mln-

expansion-in-vietnam-4359690.html 

 
‘บ.ไฟฟ้าเวยีดนาม’ ลงนามสัญญา 

โครงการไฟฟ้าพลังงานนํา้ในเนปาล
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เม่ือวันจันทร ์(20 ก.ย.) บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมของ

เวียดนาม (PECC1) ได้ลงนามในสัญญาเพ่ือให้บริการและ

ออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้าในเขตอําเภอตะนะหุ 

ประเทศเนปาล โดยสญัญาดงักล่าวไดร้บัการลงนามระหว่าง

บรษัิท Sond Da Corporation ของเวียดนามและบรษัิท Kalika 

ของเนปาล ทัง้นี ้โครงการ “Tanahu” มีเปา้หมายเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการพลงังาน โดยเฉพาะฤดหูนาวท่ีแหง้แลง้ และลด

การผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงฟอสซิล นอกจากนี ้นาย Nguyễn 

Hữu Chỉnh ผูอ้าํนวยการทั่วไปของบรษัิทฯ กล่าวในงานแถลง

ข่าวว่านบัเป็นกา้วสาํคญัของการรว่มมือทัง้สองฝ่าย และดงึนาํ

ทรพัยากรบคุคลท่ีดีท่ีสดุมาทาํโครงการดงักลา่ว 

ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/1035893/viet-

nams-power-company-seals-contract-for-hydropower-

project-in-nepal.html 
 

ข่าวด!ี เอฟทเีอ อาเซยีน-ฮ่องกง เพิม่ความ

ร่วมมือทางศก.อกี 5 สาขา จูงใจลงทุนแรงสุด  
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นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

พาณิชย ์เปิดเผยว่า ไดร้บัมอบหมายจาก นายจุรินทร ์ลกัษณ

วิศิษฏ ์รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียน – ฮ่องกง ครั้งท่ี 5 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล โดยหารือในประเด็นการติดตามความคืบหน้าการ

AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>2 
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ดาํเนินการภายใตค้วามตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน–ฮ่องกง 

(AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน–ฮ่องกง 

(AHKIA) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกภาคีสมาชิกแล้วเม่ือเดือน

กมุภาพนัธปี์นี ้ทัง้นี ้นายสรรเสรญิ กลา่ววา่ ท่ีประชมุยงัเห็นชอบ

ใหเ้พิ่มสาขาความรว่มมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอีก 5 สาขา 

ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน/

กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการประเมินความสอดคลอ้ง 

ทรพัยส์ินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทลัสาํหรบัการอาํนวยความ

สะดวกทางการคา้ และการส่งเสริมการลงทุน จากเดิมท่ีมีอยู่

แลว้ 5 สาขา ไดแ้ก่ พิธีการศลุกากร บรกิารวิชาชีพ การอาํนวย

ความสะดวกทางการคา้/โลจิสติกส ์วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ซึ่งสาขาความรว่มมือท่ี

เพิ่มขึน้มาใหม่นีจ้ะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคธุรกิจของไทยและอาเซียนในตลาดโลกได ้

ท่ีมา : https://www.matichon.co.th/news-

monitor/news_2950650
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