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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน
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• แอร์เอเชีย กรุ๊ป จับตากัมพูชาเปิ ดตัวสายการบินใหม่
• ผู้ตดิ เชือ้ ภายในประเทศกัมพูชา ยังคงทรงตัวตา่ ต่อเนื่อง
• ธุรกิจจะได้ผลประโยชน์จากการดาเนินการรถไฟลาว-จีน
• 11 เดือนแรกของปี งบฯ 63-64 เมียนมา – สิงคโปร์ ดันยอดการค้ากว่า 2.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
สิงคโปร์นาเข้ากว่า 2,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ‘เวียดนาม’ ชีย้ อดขายรถจักรยานยนต์ ไตรมาส 3 ดิง่ ลง 46%

• ‘เวียดนาม’ เผย Q3 ธุรกิจผลิตนา้ มันและก๊าซ กาไรลดวูบ
• ชู 11 มาตรฐานขานรับเปิ ดประเทศ ตัง้ แต่เหยียบประเทศจนถึงกาจัดขยะ
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แอร์เอเชีย กรุ๊ป จับตากัมพูชา
เปิ ดตัวสายการบินใหม่
Cambodia News I 18 ตุลาคม 2564
บริษัท AirAsia Aviation Ltd. เปิ ดเผยว่า AirAsia Group กาลัง
พิจารณากัมพูชาในการขยายธุรกิจสายการบินแห่งใหม่ โดย
AirAsia Aviation วางแผนจะรวมสายการบิน 4 สาย ในประเทศ
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
การปรับโครงสร้างธุรกิจ ระหว่างธุรกิจสายการบินและธุ รกิ จ
ด้านดิจิทลั ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยวางแผนทบทวนตลาด
ใหม่ อาทิเช่น กัมพูชา เพื่อเชื่อมโยงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ในอนาคต ซึ่งกัมพูชาถือเป็ นประเทศที่ดึงดูดสายการบินเข้า
มาดาเนินธุรกิจในประเทศหลายแห่งในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และ
ยังคงเป็ นตลาดที่น่าสนใจสาหรับสายการบินใหม่ท่ีมีศกั ยภาพ
โดยสถานการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ณ สนามบินนานาชาติ 3
แห่ง ของกัมพูชาในกรุงพนมเปญ เสียมราฐ และสีหนุวิลล์ ลดลง
กว่าร้อยละ 92.3 ในช่วง 7 เดือนแรกของปี นี ้ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953478/airasiagroup-eyes-cambodia-with-brand-new-airline-venture/

ผู้ตดิ เชือ้ ภายในประเทศกัมพูชา
ยังคงทรงตัวต่าต่อเนื่อง
Cambodia News I 18 ตุลาคม 2564
กัมพูชารายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด -19 เคสใหม่จานวน
267 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. ) โดยมียอดผูต้ ิดเชือ้ สะสม
รวม 116,407 ราย ซึง่ จานวนเคสที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
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การจากัดการเดินทาง หรือมาตรการในการควบคุมการเดินทาง
ต่าง ๆ ลดความเข้มข้นลง แต่มาตรการป้องกันสาหรับภาคธุรกิจ
ยังคงดาเนินต่อไปเพื่อป้องกันจานวนเคสที่อาจจะเพิ่มขึน้ อย่าง
กะทันหัน โดยภาคธุรกิจต่างหวังว่ารัฐบาลจะทบทวนข้อจากัด
ในปั จจุบนั และจะยกเลิกข้อจากัดบางอย่างลง เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจสามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างปกติ
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50953754/10-daysafter-pchum-cambodias-covid-19-cases-remain-steadybelow-300-for-17-days-with-recoveries-outstrippinginfections/

ธุรกิจจะได้ผลประโยชน์จากการดาเนินการ
รถไฟลาว-จีน
Laos News I 19 ตุลาคม 2564
การรถไฟลาว-จีนอาจเป็ นตัวเปลี่ยนเกมสาหรับการพัฒนาของ
สปป.ลาว แต่รัฐ บาลต้องมีแ ผนที่ ชัดเจนว่า จะเพิ่ มประโยชน์
สูง สุด จากทางรถไฟมูล ค่ า 5.9 พัน ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ได้
อย่ า งไร นางวาลี เวทสพงษ์ รองประธานหอการค้า และ
อุตสาหกรรมแห่งชาติสปป.ลาว กล่าวกับเวียงจันทน์ไทมส์เมื่อ
วัน จัน ทร์ว่ า “ทางรถไฟจะมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ
เศรษฐกิจของสปป.ลาวและจะให้แรงผลักดันอย่างมากในการ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงของลาวและนานาประเทศเพื่อนบ้าน”
ทัง้ นีท้ างรถไฟจะส่งผลให้การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
เติบโตทางรถไฟระยะทาง 422.4 กม. คาดว่าจะลดต้นทุนการ
ขนส่งผ่านสปป.ลาวได้รอ้ ยละ 30-40 เมื่อเทียบกับการเดินทาง
ทางถนน ด้า นอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ย วของลาวคาดว่าจะ
ได้รับ ประโยชน์อ ย่ า งมากจากปริม าณผู้โ ดยสารทางรถไฟที่
เพิ่มขึน้ รวมถึงการอานวยความสะดวกทางการค้า
ที่มา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC
onten_Businesses_204.php
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11 เดือนแรกของปี งบฯ 63-64 เมียนมา –
สิงคโปร์ ดันยอดการค้ากว่า 2.67 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยสิงคโปร์นาเข้ากว่า
2,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Myanmar News I 18 ตุลาคม 2564
จากตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ สิงคโปร์นาเข้ามากกว่า 2.770
พันล้านดอลลาร์ในช่วง 11 เดือนแรกของปี งบประมาณ 63-64
โดยในปี ง บประมาณ 60-61 การส่ ง ออกของเมี ย นมาอยู่ท่ี
753.495 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนาเข้ามูลค่า 3,084.631 ล้าน
ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการค้า 3,838.126 ล้านดอลลาร์ ใน
ปี ง บประมาณ 2561-2562 มูลค่า การส่งออกอยู่ท่ี 344.740
ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนาเข้ามูลค่า 3,162.511 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีปริมาณการค้า 3507.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน
ในปี งบประมาณ 62-63 มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 753.114 ล้าน
ดอลลาร์ส หรัฐ การนาเข้ามี มูลค่า 3,052.194 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐ และปริ ม าณการค้า 3,805.307 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ
ขณะที่ ยุทธศาสตร์การส่งออกแห่งชาติ (NES) ปี 63-68 เป็ น
โอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทางานร่วมกันเพื่อ
สร้างงานและโอกาสใหม่ๆ ให้กับชาวเมียนมา ซึ่งยุทธศาสตร์
การส่งออกแห่งชาติ (NES) ปี 2020-2025 จะสร้างโอกาสใหม่
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูส้ ่งออกที่มีอยู่
ในตลาดในประเทศและทั่วโลก
ที่มา: https://news-eleven.com/article/218047

‘เวียดนาม’ ชีย้ อดขายรถจักรยานยนต์
ไตรมาส 3 ดิง่ ลง 46%
Vietnam News I 18 ตุลาคม 2564
สมาคมผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์เวียดนาม (VAMM) มียอดขาย
รถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 3 ของปี นี ้ อยู่ท่ี 367,037 คัน ลดลง
45.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่ีแล้ว โดยสมาชิกของ
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สมาคมผูผ้ ลิรถจักรยานยนต์เวียดนาม ได้แก่ บริษัท Honda,
Piaggio, Suzuki, SYM และ Yamaha ผลิ ต และจ าหน่ า ย
รถจัก รยานยนต์ก ว่ า 100 รุ ่น โดยเฉพาะฮอนด้า เวี ย ดนาม
(Honda Vietnam) ครองส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด 81% ของ
ความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์มากที่ สุด ทั้งนี ้ ผู้เชี่ ย วชาญ
มองว่ า หลัง จากเติ บ โตราว 30% ในไตรมาสที่ 2 ยอดขาย
รถจักรยานยนต์ลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 เนื่ องจาก
ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็
ตาม ผูเ้ ชี่ยวชาญคาดว่าตลาดรถจักรยานยนต์จะฟื ้ นตัวในไตร
มาสที่ 4 ของปี นี ้ เมื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชือ้
ไวรัสได้
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/motorbike-sales-slashnearly-46-percent-in-q3/209896.vnp

‘เวียดนาม’ เผย Q3 ธุรกิจผลิตนา้ มันและ
ก๊าซ กาไรลดวูบ
Vietnam News I 18 ตุลาคม 2564
แม้ว่าราคานา้ มันจะกลับมาฟื ้ นตัว แต่ผลกาไรของธุรกิจนา้ มัน
และก๊าซลดลงในไตรมาสที่ 3 ของปี นี ้ เป็ นผลมาจากได้รบั ผลลก
ระทบของโควิด-19 บริษัทนา้ มันรายใหญ่อย่าง “PV Gas” โชว์
ก าไรในไตรมาสที่ 3 ของปี นี ้ ก่ อ นหัก ภาษี แ ละหลัง หัก ภาษี
ลดลง 11.5% และ 7% คิดเป็ นมูลค่า 2.29 ล้านล้านดอง และ
1.86 ล้า นล้า นดอง ตามล าดับ ตัว แทนจากบริษั ท กล่า วว่ า
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี นี ้ ความต้องการใช้ก๊าซของลูกค้าลดลง
ในขณะเดียวกัน สถานการณ์การผลิตที่ซบเซา ทาให้อปุ สงค์ใน
ประเทศลดลง 35-40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ท่ีแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่าในอนาตเร็วๆนี ้ ลูกค้าจะลดการบริโภคก๊าซ
เพิ่ ม มากขึ น้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ยอดขายก๊ า ซลดลง 40-50%
ในขณะที่ปัญหาทางด้านการขนส่งและแรงงาน ทาให้ตน้ ทุนการ
ผลิตสูงขึน้
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/oil-and-gas-firms-sufferdrop-in-q3-profit-due-to-covid19-impacts/209912.vnp
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ชู 11 มาตรฐานขานรับเปิ ดประเทศ
ตัง้ แต่เหยียบประเทศจนถึงกาจัดขยะ
CLMVT News I 18 ตุลาคม 2564
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา
หอการค้า แห่ ง ประเทศไทย เปิ ด เผยว่ า การเปิ ด ประเทศรับ
นักท่องเที่ยวในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย.นี ้ ตาม
นโยบายของนายกรัฐ มนตรี โดยใช้แ นวทางกรุ ง เทพแซนด์
บ็ อ กซ์ ซึ่ง ภาคเอกชนจะมี ส่ว นร่ว มในการส่ง เสริม มาตรฐาน
SHA+ พร้อมรณรงค์มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (Covid
Free Setting) ซึ่งที่ผ่านมา ชาวกรุ งเทพฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว
100% และเข็มที่ 2 อีก 69.77% โดยน่าจะครบ 70% ภาย 1-2
วันนีต้ ามเป้าหมาย จึงมีความพร้อมที่จะเปิ ดเมือง และกลับมา
มี ชี วิ ต อี กครั้ง และได้จัดทามาตรฐานขั้นตอนการปฎิ บัติง าน
แบ่งเป็ นมาตรฐาน 11 ด้าน ซึ่งหอการค้าไทยจะสื่อสารไปยัง
หอการค้าจังหวัดให้เตรียมความพร้อมต่อไป
ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/387958/
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