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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

• KE และ CMA ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงทางด้านการเงินแก่ SMEs กัมพูชา 

• สาธารณรัฐเช็ก-กัมพูชา เร่งสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน 

• ไทยควรเชื่อมต่อทางรถไฟสายลาว-จีน โดยด่วน 

• ความต้องการเมล็ดงาในเมียนมาลดฮวบ ! ส่งผลราคาดิ่งลง 

• ‘เวียดนาม’ เผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ พ.ย. พุ่ง 40%  

• ‘เวียดนาม’ เผยดัชนีราคาผู้บริโภคในช่วง 11 เดือนแรกของปี 64 เพิ่มขึ้น 1.84% 

• พาณิชย์ เผย 10 เดือนแรกไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทย 213 ราย จ้างงานกว่า 5 พันคน 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

 

 KE และ CMA ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงทางด้าน
การเงินแก่ SMEs กัมพชูา 

 
Cambodia News I 30 พฤศจกิายน 2564 

Khmer Enterprise (KE) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เศรษฐกิจและการคลัง ร่วมกับสมาคมการเงินรายย่อยของ
กัมพูชา (CMA) ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการ
ส่งเสริมการเข้าถึงทางด้านการเงินส าหรับผู้ประกอบการ และ 
SMEs ในกัมพูชา โดย KE และ CMA ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือส าหรับทั้งสองฝ่ายเพื่อ
ปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางการเงินและร่วมจัดโปรแกรม/
กิจกรรม เช่น การเสนอขาย งานแสดงสินค้า การจับคู่ทางธุรกิจ
และการสร้างเครือข่าย การส่งเสริมวัฒนธรรมผู้ประกอบการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนา SMEs และสตาร์ทอัพของกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมี
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประมาณ 43,276 แห่ง ยื่น
จดทะเบียนกับกระทรวง โดยสร้างงานให้กับคนในประเทศกว่า 
435,905 ต าแหน่ง 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50979560/khmer-
enterprise-and-cma-enter-into-partnership-to-boosting-

access-to-financial-service-for-smes/
 

สาธารณรัฐเช็ก-กัมพูชา เร่งสร้าง 
ความร่วมมือทางการคา้ระหว่างกัน

 
Cambodia News I 30 พฤศจกิายน 2564 

สาธารณรัฐเช็กยืนยันส่งเสริมความร่วมมือกับกัมพูชาในด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป กล่าวโดย Martini 
Vavra เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กคนใหม่ประจ าประเทศ
กัมพูชา ขณะเข้าเยี่ยมคารวะ Heng Samrin ประธานรัฐสภา 
(NA) ที่ NA Palace โดยเอกอัครราชทูตให้ค ามั่นที่จะสนับสนุน
ให้นักลงทุนชาวเช็กเข้ามาท าธุรกิจในกัมพูชามากขึ้น เมื่อการ
ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ทางด้านเอกอัครราชทูต Vavra 
กล่าวเสริมถึงความช่วยเหลือทวิภาคีของสาธารณรัฐเช็กในภาค
สาธารณสุขและการศึกษาของกัมพูชา ซึ่งยืนยันว่าสาธารณรัฐ

เช็กจะยั งคงให้ความช่ วย เหลือด้านมนุษยธรรมต่อ ไป 
โดยเฉพาะทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนชาวกัมพูชาและ
ข้าราชการเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/979557/czech-
republic-to-boost-trade-cooperation-with-cambodia/ 

 

ไทยควรเชื่อมต่อทางรถไฟสายลาว-จีน โดยด่วน 
 

 

Laos News I 1 ธนัวาคม 2564 

รัฐบาลไทยก าลังได้รับค าแนะน าให้เร่งพัฒนาเครือข่ายรถไฟที่
เชื่อมโยงระบบรถไฟของไทยกับรถไฟลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อคุนห
มิงในมณฑลยูนนานของจีนกับเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของสปป.ลาว ดนุชา พิชยานันท์ เลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) กล่าวว่า “รัฐบาล
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการข้อตกลงกับประเทศลาวและจีน เพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อระหว่างระบบรถไฟของไทยกับ
การรถไฟลาว-จีน” ทางรถไฟเป็นโครงการเชื่อมต่อระหว่างแผน
ริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ที่จีนเสนอและกลยุทธ์ของลาวใน
การเปลี่ยนตนเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็น
ศูนย์กลางทางบก เมื่อเริ่มเปิดใช้บริการคาดว่าจะสร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าของการรถไฟลาว-จีนอย่าง
มาก นอกจากนี้การเชื่อมโยงทางรถไฟจะดึงดูดการลงทุนจาก
จีนและประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเกษตร ปศุ
สัตว์ และเหมืองแร่  นายดานูชา เสนอให้รัฐบาลไทยเร่ง
ด าเนินการตามข้อตกลงไตรภาคีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านลอจิสติกส์ที่ไร้รอยต่อระหว่างไทยกับการรถไฟจีน-ลาว การ
เชื่อมโยงทางรถไฟที่ดีขึ้นหรือราบรื่นจะช่วยเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการขยายการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ระหว่างไทย ลาว และจีน” 
ที่มา : https://www.bangkokpost.com/business/2224707 

/calls-to-speed-up-link-to-laos-china-line 
 

 

ความตอ้งการเมล็ดงาในเมียนมาลดฮวบ ! 
ส่งผลราคาดิ่งลง

 
Myanmar News I 30 พฤศจิกายน 2564 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

 

ผลผลิตเมล็ดงาที่เก็บเกี่ยวใหม่ราคาลดฮวบเหลือ 220,000 จัต
ต่อถุง ลดลง 20,000 จัต เมื่อเทียบกับราคาเมื่อช่วงต้นเดือน
พ.ย.64 ที่ 240,000 จัตต่อถุงในต้นเดือนพ.ย. โดยทั้งเมล็ดงาดิบ
และเมล็ดงาแปรรูปที่เพิ่มมูลค่าถูกแล้วส่งออกไปยังจีน และเม่ือ
มาตรการผ่อนคลายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
คลี่คลาย ตลาดเมล็ดงาจะกลับมาคึกคักอีกครั้งแน่นอน ปกติ
แล้วเมียนมาส่งออกเมล็ดงาประมาณ 80% ไปยังต่างประเทศ 
โดยตลาดหลักๆ จะเป็น จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
สหภาพยุโรป และไต้หวัน ซึ่งเมล็ดงามีการปลูกตลอดทั้งปี โดย
เขตมะกเว ถือว่าเป็นหลักเพาะปลูกและเป็นผู้ผลิตเมล็ดงาราย
ใหญ่ของประเทศ ส าหรับพืชน้ ามันที่ใช้ส าหรับการประกอบ
อาหาร เมล็ดงาเป็นพืชที่ใช้พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คิดเป็น 
51.3% ของพื้นที่เพาะปลูกพืชน้ ามันทั้งหมด มีผลผลิตประมาณ 
600,000-800,000 ตันต่อปี 

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/fresh-sesame-supply-
brings-down-price/ 

 

‘เวียดนาม’ เผยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
พ.ย. พุ่ง 40%

 
Vietnam News I 30 พฤศจิกายน 2564 

ส านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าในเดือน 
พ.ย. ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเวียดนาม มีจ านวน
มากกว่า 15,000 คน เพิ่มขึ้น 42.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
หลังจากเปิดโครงการน าร่อง โดยภายใต้โครงการน าร่อง
ดังกล่าว รัฐบาลอนุญาติเปิดรับ 5 จังหวัด ได้แก่ เกาะฟู้โกว๊ก , 
คั้ญฮหว่า , กว๋างนาม , ดานั งและกว๋างนิญ เพื่ อต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติแบบแพ็คเกจทัวร์ที่เดินทางโดยเที่ยวบิน
เช่าเหมาและเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 
มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเวียดนามอยู่ที่ 140 ,100 
คน ลดลง 96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ 
ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนาม (VNAT) ชี้ว่าการจัด
งานอีเวนท์ข้างต้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มแรกเข้ามา

เวียดนาม ถือเป็นก้าวครั้งส าคัญของเวียดนามในการฟื้นฟู
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปูทางไปสู่การเปิดประเทศอีกครั้ง 
ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” 
ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/vietnam-sees-40-

rise-in-intl-tourist-arrivals-in-nov/
 

‘เวียดนาม’ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค 
ในช่วง 11 เดอืนแรกของปี 64 เพิ่มขึ้น 1.84%
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ส านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) รายงานว่าดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 1.84% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นน้อย
ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน ทั้งนี้เงินเฟ้อในเดือน 
พ.ย. เพิ่มขึ้น 0.11% จากเดือนก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี
เพิ่มขึ้น 0.85% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นับว่าเป็น
ตัวเลขเงินเฟ้อต่ าสุดตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตาม นาย Nguyen 
Bich Lam อดีตผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม 
กล่าวว่าทั้งราคาน้ ามัน ข้าวและอาหาร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาลวันตรุษญวน รวมถึงมีความ
ต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ราคาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
ดังนั้น ดัชนี CPI ปีนี้ อาจอยู่ที่ระดับ 2% ซึ่งต่ ากว่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 
4% 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1088337/cpi-
increases-by-just-184-per-cent-in-11-months.html 

 

 
อาเซียนเน้ือหอม สหรัฐฯ 
เชิญประชุม ม.ค.ปีหน้า

 
CLMVT News I 30 พฤศจิกายน 2564 

แหล่งข่าวด้านสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรืออาเซียน เผยเมื่อ 28 พ.ย.ว่า สหรัฐฯเตรียมจัดงานเป็น
เจ้าภาพการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดี โจ ไบเดน 
กับผู้น า กลุ่มอาเซียน ที่กรุงวอชิงตัน ของสหรัฐฯ ช่วงสัปดาห์ ที่ 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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3 ของเดือน ม.ค.2565 แต่จะไม่เชิญ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง 
หล่าย ผู้น ารัฐบาลทหารเมียนมา โดยก าลังประสานงานเรื่องวัน
เวลากับสมาชิกกลุ่มอาเซียน ขณะที่นายแอนโธนี บลิงเคน 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ก็มีก าหนดเดินทางเยือนหลาย
ประเทศ รวมอินโดนีเซียและไทย ช่วงเดือน ธ.ค.นี้ด้วย ทั้งนี้ 
ก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือน ต.ค. สหรัฐฯประชุม ออนไลน์ร่วมกับ
กลุ่มอาเซียน แต่เมียนมาไม่ได้รับเชิญ ซึ่งไบเดนเสนอเงิน
ช่วยเหลือจ านวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3,400 ล้าน
บาท ให้กับ อาเซียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 และปัญหาอื่นๆ  

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/foreign/2253926

 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>3 


