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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• กัมพูชาวางแผนพัฒนาปรับปรุงถนนเรียบชายฝ่ังจังหวัดแกบ 

• กัมพูชามองรถยนตไ์ฟฟ้าหนทางประหยัดการใช้พลังงานในประเทศ 

• สปป.ลาวเน้นย า้ความจ าเป็นในการปฏรูิปสู่ดจิทิลั 

• ปีงบฯ 63 –64 เมียนมาส่งออกสัตวน์ า้ลดฮวบ 8.6% 

• ราคาข้าวเวียดนามพุ่งแซงไทย 

• ‘ธนาคารโลก’ หั่น GDP เวยีดนามปีนี ้2-2.5% 

• คลังเตรียมใหสั้ตยาบันตัง้บริษัทลูกธนาคารในอาเซียน 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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 กัมพูชาวางแผนพัฒนาปรับปรุงถนน 
เรียบชายฝ่ังจังหวัดแกบ
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องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัแกบตัง้เป้าท่ีจะปรบัปรุงถนนเลียบ
ชายฝ่ังท่ีเชื่อมศาลากลางจังหวัดแกบไปยังพืน้ท่ีอังกอร ์ทาง
ตอนใตข้องจังหวัดแกบ โดยการก่อสรา้งมีก าหนดท่ีจะเริ่มใน
เดือนพฤศจิกายนปีนี ้และคาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือนกนัยายน 
2023 ซึ่งโครงการถนนเลียบชายฝ่ังจะมีความยาวประมาณ 
11.4 กิโลเมตร ใชเ้งินกูส้มัปทานการก่อสรา้งมลูค่า 10.5 ลา้น
ดอลลาร ์จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) โดย
ถนนเลียบชายฝ่ังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแผนงานความ
รว่มมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง ระยะท่ี 2 ของ 
ADB ซึง่ทาง ADB ใหเ้งินกูก้มัพชูาจ านวน 30 ลา้นดอลลาร ์เพื่อ
ด าเนินโครงการ 3 โครงการในจังหวดัแกบ รวมถึงโครงการท่า
เทียบเรอืท่องเท่ียวบนเกาะทอนซาย และถนนเลียบชายฝ่ัง 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50950385/10-million-kep-coastal-road-

to-start-in-november/ 
 

 กัมพูชามองรถยนตไ์ฟฟ้าหนทางประหยัด 
การใช้พลังงานในประเทศ 
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แมว้่าปัจจบุนัจะไม่มีการบนัทึกจ านวนรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) ท่ีจด
ทะเบียนในกัมพูชา  แต่ทางการกัมพูชากลับสนใจและ
กระตือรือรน้ท่ีจะใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประหยดัพลงังาน
ภายในประเทศ โดยกระทรวงเหมืองแรแ่ละพลงังานของกมัพชูา 
ก าลังร่างนโยบายอนุรักษ์พลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งได้
กลา่วถึงรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) ว่าเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจและคาด
ว่าจะท าการสนบัสนนุการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อลดค่าใชจ้่ายดา้น
น า้มนัและมีส่วนรว่มในการปกป้องสิ่งแวดลอ้มดว้ยการลดการ
ปล่อยก๊าซ แต่ถึงอย่างไรสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ี
ชารจ์รถ EV ในสถานท่ีสาธารณะก็ถือเป็นปัจจัยท่ีตอ้งพัฒนา
หากตอ้งการท่ีจะผูค้นหันมาใชร้ถพลงังานไฟฟ้า โดยในเดือน
กุมภาพนัธท่ี์ผ่านมา รฐับาลไดอ้อกค าสั่งเก่ียวกับการลดอตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มพิเศษ ส าหรบัการน าเขา้รถยนต ์EV จากอตัรา

ภาษีน าเขา้เดิมท่ีก าหนดไวท่ี้รอ้ยละ 30 ลดลงเหลือรอ้ยละ 10 
เป็นการสนบัสนนุภาคประชาชน 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50950405/cambodia-looks-to-electric-

vehicles-for-energy-efficiency/ 

สปป.ลาว เน้นย า้ความจ าเป็น 

ในการปฏรูิปสู่ดจิทิลั 

Laos News I 14 ตลุาคม 2564 
ผูน้  าระดบัสงูของสปป.ลาวไดเ้นน้ย า้ถึงความจ าเป็นในการเร่ง
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัใหส้อดคลอ้งกับการพฒันาท่ียั่งยืน 
ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงค า วงษ์ดารา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้กล่าวถึงประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดิจิตัลการประชุม ITU Digital 
World 2021 “กระทรวงของเราไดท้ างานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารและ
ผู้ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้
อินเทอรเ์น็ตมากขึน้ในช่วงโควิด-19 นี ้และยังสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายในกรณีท่ีจ าเป็น” ทั้งนีปั้จจัยส าคัญในการเร่ง
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นเก่ียวข้องกับ (1) การท างาน
รว่มกนั (2) การรบัรองความพรอ้มของระบบนิเวศและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และ (3) การสรา้งขีดความสามารถในการรูเ้ท่าทัน
ดิจิทลั 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/ 
FreeConten_Laos201.php  

 ปีงบฯ 63 –64 เมียนมาส่งออกสัตวน์ า้ 
ลดฮวบ 8.6% 
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กระทรวงพาณิชย ์.เผย มลูค่าการส่งออกสัตวน์ า้ของเมียนมาร์
ในปีงบประมาณ 2563-2564 (ต.ค.-63-ก.ย.64) ลดลง 784.889 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  คิดเ ป็นร้อยละ 8.6  เมื่ อ เ ทียบกับ
ปีงบประมาณก่อน ต ่ากว่าถึง 74 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ จากการ
ส่งออกมูลค่า 858.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 
2562-2563 สหพนัธป์ระมงแห่งเมียนมา (MFF) พยายามขยาย
การส่งออก แมม้ีการระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบใน
การสง่ออกทางทะเล การปิดพรมแดน และความไม่แน่นอนของ

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 1 
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ราคาน า้มันเชือ้เพลิง ดา้น Mawlamyine Commodity Center 
ระบุ ราคาปลาลดลง แต่ตน้ทุนวตัถุดิบสงูขึน้ เช่น อวนจบัปลา 
ราคาน า้มนั ควบคู่ไปกับค่าเงินจตัท่ีอ่อนค่าของตลาดฟอเร็กซ ์
MFF จึงหนัไปมองตลาดบงัคลาเทศและร่วมกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การส่งออกเติบโตอย่างยั่ งยืน ณ 
ปัจจุบันการส่งออกประมงผ่านพรมแดนจีน-เมียนมาต้อง
หยดุชะงกัหลงัผลกระทบของโควิด-19  ซึ่งตลาดจีนคิดเป็นรอ้ย
ละ 65 ของการส่งออกสินคา้ประมงทั้งหมดของเมียนมา :ซึ่ง 
MFF ระบวุา่มีเพียงขอ้ตกลงแบบ G2G เท่านัน้ท่ีสามารถจดัการ
กับปัญหาการส่งออกสินค้าประมงได้ ทั้งนี ้เมียนมาส่งออก
ผลิตภัณฑ์ประมง เช่น ปลา กุ้ง และปู ไปยังตลาดใน 40 
ประเทศ ไดแ้ก่ จีน ซาอดุีอาระเบีย สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์
ไทย และประเทศในสหภาพยโุรป  
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmar-aquaculture-exports-down-by-8-6-

in-2020-2021fy/   
 

ราคาข้าวเวียดนามพุ่งแซงไทย
 

Vietnam News I 13 ตลุาคม 2564 
สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เปิดเผยว่าราคาส่งออกขา้วหกั 
5% ของเวียดนามพุ่งสูงขึน้เมื่อเร็วๆนี ้แซงหนา้ราคาขา้วไทย 
อินเดียและปากีสถาน โดยในช่วงกลางเดือน ส.ค. ราคาสง่ออก
ขา้วหกั 5% ของเวียดนามลดลงเหลือ 385 เหรียญสหรฐัต่อตนั 
ลดลง 100 เหรียญสหรฐัต่อตนัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ ต ่าท่ีสุดนับตัง้แต่เดือน ก.พ. 2563 ในขณะท่ีราคาส่งออก
ขา้วหกั 5% ของเวียดนามอยู่ท่ี 8 เหรียญสหรฐัต่อตนั ซึ่งต ่ากวา่
ขา้วหกั 5% ของไทย แตย่งัสงูกวา่ขา้วของอินเดียและปากีสถาน
อยู่ท่ี 25 เหรียญสหรฐั และ 40 เหรียญสหรฐัต่อตนั ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตาม ราคาสง่ออกขา้วหกั 5% ของเวียดนามในปัจจบุนั 
อยู่ท่ี 433-437 เหรียญสหรฐัตอ่ตนั ถือวา่สงูกวา่ของไทย อินเดีย
และปากีสถานอยู่ ท่ี  49, 68 และ 55 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ตามล าดบั 

ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/vietnams-rice-price-surges-
surpasses-that-of-thailand/ 

 
 

 ‘ธนาคารโลก’ หั่น GDP  
  เวียดนามปีนี ้2-2.5% 

 
Vietnam News I 13 ตลุาคม 2564 

ธนาคารโลกปรบัลดตวัเลขคาดการณ ์GDP เวียดนามในปีนีล้ง
เหลือ 2-2.5% เน่ืองจากตวัเลขเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 3 หดตวั
ลงอย่างมากและคาดวา่เศรษฐกิจจะกลบัมาฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 
4 ส าหรบัสภาวะตลาดแรงงานแย่ลงอย่างเห็นไดช้ดั ชีใ้หเ้ห็นถึง
ผลกระทบจากการล็อกดาวนท่ี์ยืดเยือ้ ในขณะที่จ  านวนผูต้ิดเชือ้
โควิด-19 รายใหม่เริ่มลดลง ท าให้เมืองฮานอยและหลายๆ
จงัหวดัไดผ้่อนคลายขอ้จ ากดัท่ีเข็มงวด ทัง้นี ้เงินเฟ้อยงัคงอ่อน
ตัว ท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศท่ีอ่อนแอ ขณะท่ีเงินดอง
เวียดนามแข็งค่าขึน้เล็กน้อย การเติบโตของสินเชื่อชะลอตัว 
เน่ืองจากความตอ้งการสินเชื่อลดลง ซึ่งเก่ียวขอ้งกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว นอกจากนี ้ธนาคารโลกแนะน าให้
รัฐบาลเวียดนามระดมตรวจเชือ้และเร่งฉีดวัตซีนในวงกวา้ง 
ตลอดจนควรใชน้โยบายการคลังเพิ่มขึน้ เพื่อรองรบักับการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจ 

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/wb-lowers-vietnams-gdp-growth-
forecast-to-225-percent-this-year/209673.vnp 

 
คลังเตรียมใหสั้ตยาบันตัง้บริษัทลูกธนาคาร 

ในอาเซยีน 
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แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การเปิดเสรีด้าน
บริการการเงินในอาเซียนมีความคืบหนา้มากขึน้ โดยเตรียมให้
สัตยาบัน (Ratification) ข้อตกลงให้ธนาคารของสมาชิก
อาเซียน เข้าไปตั้งบริษัทลูกในประเทศสมาชิกอาเซียนอีก
ประเทศหนึ่งไดไ้ม่เกิน 49% ซึง่การจดัท าขอ้ตกลงเปิดเสรีการคา้
บริการด้านการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ด าเนิน
สืบเน่ืองในหลายครัง้ผ่านการเจรจาหารือร่วมกันและครัง้นี ้ถือ
เป็นขอ้ตกลงฉบบัท่ี 9  ซึ่งท าใหก้ารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกอาเซียน มีความลึกและกว้างขึน้ โดยจะเป็นการลด
ข้อจ ากัดของการเข้ามาลงทุนในกิจการธนาคารภายในกลุ่ม

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 2 
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อาเซียน ทัง้นี ้ขอ้ตกลงดงักลา่วซึ่งเรียกว่า ASEAN Framework 
Agreement on Services ซึ่ ง ก ระทรวงการคลัง ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการเจรจาร่วมกับภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งได้
เห็นชอบร่างขอ้ตกลงนีแ้ลว้ โดยร่างขอ้ตกลงดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ใน 180 วัน หลังจากลงนามให้สัตยาบัน ส าหรับ
สาระส าคัญของข้อตกลงฉบับท่ี 9 ดังกล่าว เพื่อขยายความ
ร่วมมือดา้นการคา้บริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
ลดหรือยกเลิกขอ้จ ากัดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้บริการภายใต้
กรอบอาเซียนให้มากกว่าท่ีเปิดเสรีตามกรอบขององค์การ
การคา้โลก และประเทศสมาชิกจะใหส้ิทธิประโยชนต์ามตาราง
ขอ้ผกูพนัแก่ประเทศสมาชิกอื่น ตามหลักการใหก้ารปฏิบตัิเย่ียง
ชาติ ท่ี ได้รับความอนุ เคราะห์ยิ่ ง  (Most-Favored Nation 
Treatment: MFN) และการปฏิบัติ เ ย่ียงคนชาติ  (National 
Treatment) 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/965526 

 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 3 


