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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• แอรเ์อเชีย กรุ๊ป จับตากัมพูชาเปิดตัวสายการบนิใหม่ 

• ผู้ตดิเชือ้ภายในประเทศกมัพูชา ยังคงทรงตัวต ่าต่อเน่ือง 

• ธุรกิจจะได้ผลประโยชนจ์ากการด าเนินการรถไฟลาว-จนี 

• 11 เดอืนแรกของปีงบฯ 63-64 เมียนมา – สิงคโปร ์ดันยอดการค้ากว่า 2.67 พันล้านดอลลารส์หรัฐ โดย
สิงคโปรน์ าเข้ากว่า 2,470 ล้านดอลลารส์หรัฐ 

• ‘เวียดนาม’ ชีย้อดขายรถจกัรยานยนต ์ไตรมาส 3 ดิง่ลง 46%  

• ‘เวียดนาม’ เผย Q3 ธุรกิจผลิตน า้มันและก๊าซ ก าไรลดวูบ 

• ชู 11 มาตรฐานขานรับเปิดประเทศ ตัง้แต่เหยยีบประเทศจนถงึก าจัดขยะ 

   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 

 

 

 

 แอรเ์อเชีย กรุ๊ป จับตากัมพูชา 
เปิดตัวสายการบนิใหม่

 
Cambodia News I 18 ตลุาคม 2564 

บริษัท AirAsia Aviation Ltd. เปิดเผยว่า AirAsia Group ก าลงั

พิจารณากัมพูชาในการขยายธุรกิจสายการบินแห่งใหม่ โดย 

AirAsia Aviation วางแผนจะรวมสายการบิน 4 สาย ในประเทศ

มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การปรบัโครงสรา้งธุรกิจ ระหว่างธุรกิจสายการบินและธุรกิจ

ดา้นดิจิทลัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยวางแผนทบทวนตลาด

ใหม่ อาทิเช่น กมัพชูา เพื่อเชื่อมโยงตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ในอนาคต ซึ่งกมัพชูาถือเป็นประเทศที่ดึงดดูสายการบินเขา้

มาด าเนินธุรกิจในประเทศหลายแห่งในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และ

ยงัคงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจส าหรบัสายการบินใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 

โดยสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติ 3 

แห่ง ของกมัพชูาในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ และสีหนวุิลล ์ลดลง

กว่ารอ้ยละ 92.3 ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี ้เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ

โควิด-19 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50953478/airasia-

group-eyes-cambodia-with-brand-new-airline-venture/ 

 
 ผู้ตดิเชือ้ภายในประเทศกัมพูชา  

ยังคงทรงตัวต ่าต่อเน่ือง
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กัมพูชารายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 เคสใหม่จ านวน 
267 ราย (ขอ้มูล ณ วันท่ี 17 ต.ค. ) โดยมียอดผูต้ิดเชือ้สะสม
รวม 116,407 ราย ซึง่จ านวนเคสท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ืองสง่ผลให ้
 

 

การจ ากดัการเดินทาง หรือมาตรการในการควบคมุการเดินทาง
ต่าง ๆ ลดความเขม้ขน้ลง แตม่าตรการปอ้งกนัส าหรบัภาคธุรกิจ
ยงัคงด าเนินต่อไปเพื่อป้องกนัจ านวนเคสท่ีอาจจะเพิ่มขึน้อย่าง
กะทนัหนั โดยภาคธุรกิจต่างหวงัว่ารฐับาลจะทบทวนขอ้จ ากัด
ในปัจจบุนัและจะยกเลิกขอ้จ ากดับางอย่างลง เพื่อใหป้ระชาชน
และภาคธุรกิจสามารถกลบัมาด าเนินการไดอ้ย่างปกติ 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50953754/10-days-
after-pchum-cambodias-covid-19-cases-remain-steady-

below-300-for-17-days-with-recoveries-outstripping-
infections/  

 
 ธุรกิจจะได้ผลประโยชนจ์ากการด าเนินการ

รถไฟลาว-จนี

 
Laos News I 19 ตลุาคม 2564 

การรถไฟลาว-จีนอาจเป็นตวัเปลี่ยนเกมส าหรบัการพฒันาของ

สปป.ลาว แต่รัฐบาลต้องมีแผนท่ีชัดเจนว่าจะเพิ่มประโยชน์

สูงสุดจากทางรถไฟมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลารส์หรัฐ ฯ ได้

อย่างไร นางวาลี  เวทสพงษ์ รองประธานหอการค้าและ

อุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว กล่าวกับเวียงจนัทนไ์ทมสเ์มื่อ

วันจันทรว์่า “ทางรถไฟจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

เศรษฐกิจของสปป.ลาวและจะใหแ้รงผลกัดนัอย่างมากในการ

เสรมิสรา้งความเชื่อมโยงของลาวและนานาประเทศเพื่อนบา้น” 

ทัง้นีท้างรถไฟจะส่งผลใหก้ารท่องเท่ียว การคา้ และการลงทุน

เติบโตทางรถไฟระยะทาง 422.4 กม. คาดว่าจะลดตน้ทุนการ

ขนส่งผ่านสปป.ลาวไดร้อ้ยละ 30-40 เมื่อเทียบกบัการเดินทาง

ทางถนน ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของลาวคาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์อย่างมากจากปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟท่ี

เพิ่มขึน้รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_Businesses_204.php 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

11 เดือนแรกของปีงบฯ 63-64 เมียนมา – 
สิงคโปร ์ดันยอดการค้ากว่า 2.67 พันล้าน
ดอลลารส์หรัฐ โดยสิงคโปรน์ าเข้ากว่า  

2,470 ล้านดอลลารส์หรัฐ

 
Myanmar News I 18 ตลุาคม 2564 

จากตวัเลขของกระทรวงพาณิชย ์สิงคโปรน์ าเขา้มากกวา่ 2.770 
พนัลา้นดอลลารใ์นช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 63-64 
โดยในปีงบประมาณ 60-61 การส่งออกของเมียนมาอยู่ ท่ี 
753.495 ลา้นดอลลารส์หรฐั การน าเขา้มลูค่า 3,084.631 ลา้น
ดอลลาร ์โดยมีปริมาณการคา้ 3,838.126 ลา้นดอลลาร ์ใน
ปีงบประมาณ 2561-2562 มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 344.740 
ลา้นดอลลารส์หรฐั การน าเขา้มลูค่า 3,162.511 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั โดยมีปริมาณการคา้ 3507.50 ลา้นดอลลารส์หรฐั ส่วน
ในปีงบประมาณ 62-63 มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 753.114 ลา้น
ดอลลารส์หรัฐ การน าเข้ามีมูลค่า 3,052.194 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ และปริมาณการค้า 3,805.307 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขณะท่ียุทธศาสตรก์ารส่งออกแห่งชาติ (NES) ปี 63-68 เป็น
โอกาสใหห้น่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนท างานร่วมกันเพื่อ
สรา้งงานและโอกาสใหม่ๆ ใหก้ับชาวเมียนมา ซึ่งยุทธศาสตร์
การส่งออกแห่งชาติ (NES) ปี 2020-2025 จะสรา้งโอกาสใหม่
ส  าหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูส้่งออกท่ีมีอยู่
ในตลาดในประเทศและทั่วโลก 

ท่ีมา: https://news-eleven.com/article/218047 

 
‘เวียดนาม’ ชีย้อดขายรถจักรยานยนต ์ 

ไตรมาส 3 ดิง่ลง 46%

 
Vietnam News I 18 ตลุาคม 2564 

สมาคมผูผ้ลิตรถจักรยานยนตเ์วียดนาม (VAMM) มียอดขาย
รถจกัรยานยนตใ์นไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้อยู่ท่ี 367,037 คนั ลดลง 
45.84% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสมาชิกของ 

 

สมาคมผูผ้ลิรถจักรยานยนตเ์วียดนาม ไดแ้ก่ บริษัท Honda, 
Piaggio, Suzuki, SYM และ  Yamaha ผลิตและจ าหน่ าย
รถจักรยานยนต์กว่า 100 รุ่น โดยเฉพาะฮอนด้า เวียดนาม 
(Honda Vietnam) ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 81% ของ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑม์ากท่ีสุด ทั้งนี ้ผู้เชี่ยวชาญ 
มองว่าหลังจากเติบโตราว 30% ในไตรมาสท่ี 2 ยอดขาย
รถจักรยานยนตล์ดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสท่ี 3 เน่ืองจาก
ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็
ตาม ผูเ้ชี่ยวชาญคาดว่าตลาดรถจกัรยานยนตจ์ะฟ้ืนตวัในไตร
มาสท่ี 4 ของปีนี ้เมื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชือ้
ไวรสัได ้

ท่ีมา : https://en.vietnamplus.vn/motorbike-sales-slash-
nearly-46-percent-in-q3/209896.vnp 

 

 ‘เวียดนาม’ เผย Q3 ธุรกจิผลิตน า้มันและ 
ก๊าซ ก าไรลดวูบ
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แมว้่าราคาน า้มนัจะกลบัมาฟ้ืนตวั แต่ผลก าไรของธุรกิจน า้มนั
และก๊าซลดลงในไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้เป็นผลมาจากไดร้บัผลลก
ระทบของโควิด-19 บริษัทน า้มนัรายใหญ่อย่าง “PV Gas” โชว์
ก าไรในไตรมาสท่ี 3 ของปีนี ้ ก่อนหักภาษีและหลังหักภาษี 
ลดลง 11.5% และ 7% คิดเป็นมลูค่า 2.29 ลา้นลา้นดอง และ 
1.86 ล้านล้านดอง ตามล าดับ ตัวแทนจากบริษัท กล่าวว่า
ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี ้ความตอ้งการใชก๊้าซของลกูคา้ลดลง 
ในขณะเดียวกนั สถานการณก์ารผลิตท่ีซบเซา ท าใหอ้ปุสงคใ์น
ประเทศลดลง 35-40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ 
ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าในอนาตเร็วๆนี ้ลูกคา้จะลดการบริโภคก๊าซ
เพิ่มมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อยอดขายก๊าซลดลง 40 -50% 
ในขณะที่ปัญหาทางดา้นการขนสง่และแรงงาน ท าใหต้น้ทนุการ
ผลิตสงูขึน้ 
ท่ีมา : https://en.vietnamplus.vn/oil-and-gas-firms-suffer-

drop-in-q3-profit-due-to-covid19-impacts/209912.vnp 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 
ชู 11 มาตรฐานขานรับเปิดประเทศ  
ตัง้แต่เหยยีบประเทศจนถงึก าจัดขยะ

 
CLMVT News I 18 ตลุาคม 2564 

นายสนั่น องัอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดประเทศรับ
นกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครตัง้แต่วนัท่ี 1 พ.ย.นี ้ตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรี  โดยใช้แนวทางกรุงเทพแซนด์
บ็อกซ ์ซึ่งภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมาตรฐาน 
SHA+ พรอ้มรณรงคม์าตรการปลอดภยัส าหรบัองคก์ร (Covid 
Free Setting) ซึ่งท่ีผ่านมา ชาวกรุงเทพฯ ฉีดวคัซีนเข็มแรกแลว้ 
100% และเข็มท่ี 2 อีก 69.77% โดยน่าจะครบ 70% ภาย 1-2 
วนันีต้ามเป้าหมาย จึงมีความพรอ้มท่ีจะเปิดเมือง และกลบัมา
มีชีวิตอีกครั้ง และได้จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน 
แบ่งเป็นมาตรฐาน 11 ดา้น ซึ่งหอการคา้ไทยจะสื่อสารไปยัง
หอการคา้จงัหวดัใหเ้ตรียมความพรอ้มต่อไป 

ท่ีมา: https://www.dailynews.co.th/news/387958/ 
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