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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• รมว.ทอ่งเทีย่วกัมพูชา หารือผู้เช่ียวชาญก าหนดยุทธศาสตรเ์ปิดการทอ่งเทีย่ว 

• ทางการกัมพูชารายงานถงึการลดลงของโครงการการลงทุนในช่วง Q3 
• ครม.คุมเข้มน าเข้ารถผิดกฎหมาย 

• ปีงบฯ 63-64 การค้าระหว่างประเทศของเมียนมา ลดฮวบ 7.15 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ 

• ชาวสวนพริก เฮ! ราคาพุ่ง สร้างผลก าไรงาม 

• ‘เวียดนาม’ ชีย้อดขายยานยนตเ์ร่ิมส่งสัญญาบวกสิน้ปีนี ้

• ‘ธนาคารกลางเวียดนาม’ ยนืยันไม่ลดดอกเบีย้ในปีนี ้

• อาเซียนนัดถกเร่งยกระดับอาเซยีนสู่ยุคดจิทิลั เตรียมชงผู้น าเคาะปลายต.ค.นี ้
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ในช่วง 8 เดอืนแรกของปี กัมพูชาอนุมัติ
โครงการลงทุนใหม่ 75 โครงการ
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กระทรวงการท่องเที่ยวกมัพชูาหารอืรว่มกบัผูเ้ช่ียวชาญภาค
การท่องเที่ยว ก าหนดแผนยุทธศาสตรใ์นการเปิดประเทศ
ใหม่ ภายใตป้ลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว และแผนการ
ฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยว ก่อนการเปิดพรมแดนตามแผนที่
ก าหนดไวใ้นเดือนพฤศจิกายนปีนี ้โดยการประชมุมุ่งเนน้ไป
ที่การร่างหนงัสือ 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 1.แผนยุทธศาสตรก์ารเปิด
การท่องเที่ยวใหม่อย่างปลอดภัย (วัคซีนทัวร ์) และ 2.
มาตรการส่งเสริมการเคลื่อนไหวการท่องเที่ยวภายในปี 
2021-2023 ซึ่งเม่ือกัมพูชามีแผนเตรียมเปิดพรมแดนรบั
นักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง กระทรวงและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องนีไ้ดว้างแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยง
การระบาดของโควิด-19 อีกครัง้ โดยกัมพูชาสนับสนุนให้
ประชาชนทั่วไปไดร้บัวคัซีนเข็มที่สาม เพื่อเป็นการต่อสูก้บั
สายพนัธุเ์ดลตา้ ซึง่มีตน้ตอ่มากคนตา่งชาติ 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50951949/ministry-of-tourism-

discusses-strategy-on-safe-reopening-of-tourism-sector/ 
 

 ทางการกัมพูชารายงานถงึการลดลงของ
โครงการการลงทุนในช่วง Q3 
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สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) อนุมัติโครงการลงทุน
ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี ้รวม 134 โครงการ ลดลงรอ้ย
ละ 28 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แลว้ โดยโครงการ
ลงทนุที่ไดร้บัอนมุตัิมีมลูค่ารวม 3.3 พนัลา้นดอลลาร ์ลดลง
รอ้ยละ 48 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจาก
โครงการทัง้หมดมี 101 โครงการ ตัง้อยู่นอกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ อีก 33 โครงการตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยโครงการลงทุนทั้งหมด 111 โครงการ ลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรม และ อีก 12 โครงการ ลงทุนไปยัง
อตุสาหกรรมเกษตร เป็นส าคญั ซึ่งคาดวา่โครงการลงทนุจะ
ช่วยสรา้งงานใหก้บัคนในทอ้งถิ่นจ านวน 85,572 ต าแหน่ง 
โดยปีที่แลว้ CDC อนุมตัิโครงการลงทุนรวม 238 โครงการ 
มลูค่ารวม 8.2 พนัลา้นดอลลาร ์ลดลงรอ้ยละ 12 เม่ือเทียบ
เป็นรายปี 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50951600/investment-projects-

declined-in-first-three-quarters-this-year/ 

ครม.คุมเข้มน าเข้ารถ 
ผิดกฎหมาย 
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รฐับาลไดมี้ค าสั่งใหด้  าเนินการกบับุคคลและธุรกิจที่น  าเขา้
ยานพาหนะอย่างผิดกฎหมายและเพื่อป้องกันการใช้
ย านพาหนะทุกประ เภทอย่ า ง ไม่ เ หมาะสม โดย มี
วัตถุประสงคเ์พื่อใหแ้น่ใจว่ามีการช าระภาษีศุลกากรและ
ภาษีอื่น ๆ อย่างถูกตอ้ง ค าสั่งดังกล่าวมีค าสั่งใหก้ระทรวง 
องคก์รเทียบเท่ากระทรวง และหน่วยงานทอ้งถิ่นทุกระดบั
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการน าเขา้และใชง้านยานพาหนะ
อย่างผิดกฎหมาย ทัง้นีค้  าสั่งดงักล่าวยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
น าเขา้ ใช ้แลกเปลี่ยน และขายยานพาหนะใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการ
บรรลุวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ 
 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_ 
Govt202.php 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

ปีงบฯ 63-64 การค้าระหว่างประเทศ 
ของเมียนมา ลดฮวบ  

7.15 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ 
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จากขอ้มูลของกระทรวงพาณิชย์เมียนมา การคา้ระหว่าง
ป ร ะ เ ทศ  ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1  ต .ค .63 ถึ ง  3 0  ก .ย .64 ใ น
ปีงบประมาณ 2563-2564 อยู่ที่ 29.58 พันลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ ลดลงกว่า 7.15 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เม่ือเทียบ
กบัปีที่แลว้ที่ 36.73 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ปัจจุบนัเมียน
มาส่งออกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แร่ธาตุ  
ผลิตภณัฑจ์ากป่า และสินคา้อตุสาหกรรมส าเรจ็รูป ในขณะ
ที่น  าเขา้สินคา้ทุน วัตถุดิบอุตสาหกรรม และสินคา้อุปโภค
บริโภค การส่งออกของประเทศพึ่งพาภาคการเกษตรและ
การผลิตมากขึน้ กระทรวงพาณิชยเ์มียนมาจึงพยายามลด
การขาดดุลการคา้ ส่งเสริมการส่งออก และเน้นกระจาย
ตลาดใหม้ากขึน้ 
 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/external-trade-down-7-15-bln-this-

fy/#article-title 
 

ชาวสวนพริก เฮ! ราคาพุ่ง  
สร้างผลก าไรงาม 
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ชาวสวนพริกจากอ าเภอปยอ-บแว  จังหวัดยะแม่ที่น 
เขตมัณฑะเลย  ์ไดเ้ฮหลงัราคาพริกพุ่งสูงขึน้ในช่วงฤดูเก็บ
เก่ียว นาย U Khin Maung Tint ชาวสวนพริกจากหมู่บา้น 
Khin Gyi Ya ใหข้อ้มูลว่าไดป้ลูกพริกบนพืน้ที่สองเอเคอร ์
โดยใชเ้วลาสามเดือน ก็เริม่เก็บเก่ียวได ้ซึง่สามารถเก็บเก่ียว
ได้สัปดาห์ละครั้งและแต่ละครั้งได้ผลผลิตพริกแห้งได้
ประมาณ 100 เม็ด ซึ่งหากดูแลใหด้ีผลผลิตอาจเพิ่มไดอ้ีก
ห้าหรือหกเท่า ในช่วงต้นฤดูพริกของปีนี ้ ราคาพริกใน
ตลาดปยอ-บแว อยู่ที่ 2,800 จตัต่อ viss (1 viss เท่ากบั 1.6 

กิโลกรมั) ในขณะที่พริกแหง้ขายในราคา 3,300 จตัต่อ viss 
ชาวสวนพริกส่วนใหญ่ตากพริกดว้ยแสงแดด มีเพียงไม่ราย
ที่ใชเ้ตาอบพรกิแหง้ ทัง้นีเ้มียนมายงัสง่ออกพรกิสดไปยงัจีน
และไทย และส่วนใหญ่ส่งออกพริกสดไปยังไทยผ่าน
ชายแดนเมียวด ี
 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/chilli-growers-earn-high-profits-as-chilli-

prices-soar/#article-title 
 

‘เวียดนาม’ ชีย้อดขายยานยนตเ์ร่ิมส่งสัญญา
บวกสิน้ปีนี้
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สมาคมผู้ผลิตยานยนต์เวียดนาม (VAMA) รายงานว่า
ยอดขายยานยนตเ์วียดนาม เพิ่มขึน้ 52% เม่ือเดือนที่แลว้ 
หลังจากลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่  5 แสดงให้เห็นถึง
สัญญาบวกส าหรับตลาดยานยนต์ในช่วงปลายปี โดย
ยอดขายยานยนตร์วมทั้งสิน้ของสมาชิก VAMA ในช่วง 9 
เดือนแรกของปีนี ้อยู่ที่ 188,937 คนั เพิ่มขึน้ 5% เม่ือเทียบ
เป็นรายปี ยอดขายรถยนตน์ั่ง 129,896 คัน ลดลง 0.3% 
เม่ือเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ยอดขายรถยนตเ์ชิงพาณิชย์
และรถยนตเ์ฉพาะทาง 54,920 คนัและ 4,121 คนั เพิ่มขึน้ 
19% และ 56% เม่ือเทียบเป็นรายปี ตามล าดบั ทัง้นี ้ภาค
ธุรกิจมองว่าการเติบโตของยอดขายในเดือนก่อนหนา้ เป็น
ผลมาจากรฐับาลสามารถควบคมุการแพร่ระบาดโควิด-19 
ได ้ในขณะเดียวกันหลายๆ จังหวดัและหวัมืองทั่วประเทศ 
ผ่อนคลายมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม เพื่อกลบัมาเขา้
สู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้น
ยอดขายยานยนต ์
 
ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1058751/positive-signs-for-year-

end-car-shopping.html 
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 ‘ธนาคารกลางเวียดนาม’ ยนืยันไม่ 
ลดดอกเบีย้ในปีนี ้
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ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) คงอัตราดอกเบีย้เงินฝาก
และอตัราดอกเบีย้เงินกูไ้ม่เปลี่ยนแปลงจนถึงสิน้ปีนี ้ เพื่อให้
แน่ ใจว่าระบบของธนาคารมีสภาพคล่องและรักษา
ผลประโยชนข์องผูฝ้ากเงิน โดยธนาคารกลางไม่ไดเ้ตรียมที่
จะปรับลดอัตราดอกเบี ้ยในขณะนี ้และ เฝ้าติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด 
เพื่อที่จะใชม้าตรการที่เหมาะสมในการจัดการ ทั้งนี ้นาย
ด่าว มีงตือ  (Dao Minh Tu) รองผู้ว่ าการธนาคารชาติ
กล่าวถึงประเด็นสินเช่ือ พบว่า ณ วนัที่ 7 ต.ค. สินเช่ือของ
ธนาคารเพิ่มขึน้ 7.42% ซึง่สงูกวา่ช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ 
 
ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/sbv-says-no-to-more-rate-cuts-
this-year/ 

 
อาเซยีนนัดถกเร่งยกระดับอาเซยีนสู่ยุคดจิทิลั 

เตรียมชงผู้น าเคาะปลายต.ค.นี ้
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คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนดประชุม 18 
ต.ค.นี ้ เตรียมหารือรัฐมนตรีด้านดิจิทัลท าแผนผลักดัน
อาเซียนไปสูย่คุดิจิทลั และยกรา่งแถลงการณช์งผูน้  ารบัรอง
ในการประชมุปลายเดือนนี ้เผยยงัจะติดตามความคืบหนา้
ดา้นเศรษฐกิจ การทบทวนแผนงาน AEC Blueprint 2025 
ครึง่ทาง การท าวิสยัทศันอ์าเซียน และรบัรองเอกสารส าคญั 
ทัง้การพฒันาเศรษฐกิจหมนุเวียน แผนดิจิทลั การส่งเสริม 
MSMEs 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2990262 
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