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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• รมว.ทอ่งเทีย่วกัมพูชา คาด ‘พระสีหนุ’ จะมีนักทอ่งเทีย่วมาเยอืนเพิม่ขึน้ 
• กัมพูชาส่งออกสินค้าเกษตรรวม มูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร ์
• สปป.ลาว ปธน.จนี เตรียมเจรจาเปิดงานรถไฟ 
• 19 พ.ย. 64 ค้าชายแดนเมียนมา-บังกลาเทศ แตะ 3.88 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 
• ราคาถ่ัวด า พุ่งเป็น 40,000 จัตต่อตัน ภายในหน่ึงสัปดาห ์
• ดัชนีความเชื่อมโยงระดับโลกของเวียดนาม เตบิโตอย่างก้าวกระโดด 
• ‘เวียดนาม’ ถอืเป็นหน่ึงในตลาดทีมี่การขับเคลื่อนการเตบิโตทางการค้าในอนาคต 
• ระดมทุน ‘ฟินเทค’ อาเซยีนพุ่งกว่าสามเทา่ แตะสูงสุดมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลจ์ากปี 63 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 

รมว.ทอ่งเทีย่วกัมพูชา คาด ‘พระสีหนุ’ จะมี
นักทอ่งเทีย่วมาเยอืนเพิม่ขึน้ 
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รมว.ท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่า ทางการคาดหวังให้
นักท่องเที่ยวมาเยือนพระสีหนุเพิ่มขึน้ เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศกัมพูชาไดก้ลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 
ส าหรับให้ท่องเที่ยวที่ ได้รับการฉีดวัคซีนครบก าหนด 
สามารถเดินทางมายังกัมพูชาได้โดยไม่ต้องกักตัว โดย
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานใหม่ของจังหวัด และการเตรียมการ
ทางด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันมี
จ านวนนกัท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง ซึง่
ในระยะถดัไปในอนาคตกมัพชูาคาดว่าจ านวนนกัท่องเที่ยว
ต่างประเทศ จะเริ่มกลบัมาภายในไม่ชา้ โดยรฐัมนตรีกลา่ว
ว่าภายหลังจากความส าเร็จของอัตราการฉีดวัคซีนใหก้ับ
ประชาชนภายในประเทศกัมพูชา คาดว่าจะส่งผลท าให้
นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ ซึง่
ปัจจุบนักัมพูชารายงานถึงจ านวนเที่ยวบินที่เดินเขา้-ออก
กมัพชูา ต่อวนัทั่วประเทศเพิ่มขึน้ 28 เที่ยวบินต่อวนั รวมทัง้
ที่สนามบิน 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/981144/ministry-of-tourism-expects-

more-visitors-in-preah-sihanouk/ 
 

 กัมพูชาส่งออกสินค้าเกษตรรวม มูลค่า 4.4 
พันล้านดอลลาร ์
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กมัพชูาสง่ออกสินคา้เกษตรมลูค่ารวม 4.4 พนัลา้นดอลลาร ์
ไปยงัตลาดต่างประเทศ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี ้โดยสิ่ง
นีท้  าใหม้ั่นใจไดว้่าภาคเกษตรกรรมจะยงัคงเป็นหนึ่งในตวั
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกัมพูชาในช่วงของการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ่งตัวเลขจากกระทรวงเกษตร ป่าไม ้

และประมง ระบวุา่ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
กัมพูชาส่งออกสินคา้เกษตรปริมาณรวม 7.1 ลา้นตัน ถูก
ส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ 68 แห่งทั่วโลก โดยเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 87.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แลว้ ซึ่งใน
จ านวนนีค้ิดเป็นการสง่ออกขา้วสารรวม 532,179 ตนั ลดลง
รอ้ยละ 11.46 เม่ือเทียบปีต่อปี มลูค่ารวม 454 ลา้นดอลลาร ์
สว่นขา้วเปลือกสง่ออกไปทัง้สิน้จ านวน 3.1 ตนั เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 75 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนพฤศจิกายนปีนี ้
มูลค่าการส่งออกรวม 546 ลา้นดอลลาร ์โดยการส่งออก
สินคา้นอกภาคเกษตรมีมลูค่ารวม 2.990 พนัลา้นดอลลาร ์
ปริมาณ 4.6 ลา้นตัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.47 เม่ือเทียบเป็น
รายปี 
 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50980853/cambodia-nets-4-4-billion-

from-agricultural-exports/ 

 สปป.ลาว ปธน.จีน เตรียม 
เจรจาเปิดงานรถไฟ 
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ประธานาธิบดีทองลุน สีสุลิด และประธานาธิบดีสี จิน้ผิง 
ของจีนจะจัดการเจรจาอย่างเป็นทางการและเขา้ร่วมพิธี
เปิดการรถไฟลาว-จีนผ่านลิงกว์ิดีโอในวันศุกรน์ี ้อีกทั้งยัง
ตรงกับวันชาติ รฐับาลลาวจึงจะจัดพิธีทางศาสนาที่สถานี
รถไฟในเวียงจันทน์รวมด้วย ผู้น  าสปป.ลาวและจีนให้
ความส าคญัอย่างยิ่งในการท าใหก้ารรถไฟบรรลผุล ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทางของจีน การ
รถไฟลาว-จีนจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเช่ือมโยงรถไฟ
ระดับภูมิภาคที่จะเช่ือมต่อจีนกับสิงคโปร์ผ่านสปป.ลาว 
ไทย และมาเลเซีย รฐับาลสปป.ลาวหวงัวา่ทางรถไฟจะช่วย
ส่งเสริมความพยายามในการสรา้งพืน้ที่ที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเลของประเทศโดยกลายเป็นจุดเช่ือมโยงทางบกภายใน
ภูมิภาค รถไฟสายนีจ้ะท าใหส้ปป.ลาวเป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมขนสง่ที่ส  าคญั รวมถึงในเสน้ทางระหวา่งเอเชีย 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 1 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยโุรป เนื่องจากเวลาที่ใชใ้นการขนสง่
สินคา้ทางรางจะลดลงสามเท่า 
 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Lao_ 
237_21.php 

 

19 พ.ย. 64 ค้าชายแดนเมียนมา-บังกลาเทศ 
แตะ 3.88 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 
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กระทรวงพาณิชย์เมียนมา เผย ณ วันที่ 19 พ.ย.64 ของ
ปีงบประมาณย่อยปี 2564-2565 การคา้ชายแดนระหว่าง
เมียนมารแ์ละบังกลาเทศอยู่ที่ 3.88 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
ลดลง 1.95 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีที่แลว้อยู่ที่ 5.84 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ แบ่งเป็นการ
ส่งออก 3.86 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ และการน าเข้ามูลค่า 
0.02 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งการคา้ชายแดนส่วนใหญ่ผ่าน
จุดผ่านแดนเมืองซิตตเ์วยแ์ละเมืองมองตอ โดยสินคา้ที่ซือ้
ขายระหว่างสองประเทศ ไดแ้ก่ ไมไ้ผ่ ขิง ถั่วลิสง กุง้ทะเล
และปลา พรุน กระเทียม ขา้ว ถั่วเขียว ผา้ห่ม ลกูอม แยมลกู
พลมั รองเทา้ อาหารแช่แข็ง สารเคมี หนัง ผลิตภัณฑจ์าก
ปอกระเจา ยาสบู พลาสติก ไม ้เสือ้ถกั และเครื่องดื่ม 
 
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmar-bangladesh-border-trade-hits-3-

88-mln-as-of-19-nov/ 
 

ราคาถั่วด า พุ่งเป็น 40,000 จัตต่อตัน  
ภายในหน่ึงสัปดาห ์

 
Myanmar News I  02 ธนัวาคม 2564 

หอการค้าและอุตสาหกรรมเขตย่างกุ้ง (Bayintnaung 
Wholesale Centre) ระบุ ราคาถั่วด า (หรือ Urad ในภาษา
อินเดีย) เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 40,000 จตัต่อตนัภายใน
หนึ่ งสัปดาห์ โดยเม่ือวันที่  24 พ.ย. ราคาถั่ วด าอยู่ที่  
1,382,000 จตัต่อตนั แต่วนัที่ 1 ธ.ค. พุ่งขึน้เป็น 1,425,000 

จัตต่อตัน โดยกระทรวงเกษตรและสวัสดิการของอินเดีย 
นอกจากอนุญาติใหน้  าเขา้ถั่วด าแลว้ แต่ยังรวมถึงถั่วชนิด
อื่นๆ ใหน้ าเขา้จากเมียนมาได ้พรอ้มผ่อนคลายดา้นการ
ขนสง่จนถึงวนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 64  เม่ือเดือนก.ย.ที่ผ่าน
มา ราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์ที่  2 ล้านจัตต่อตัน ตาม
ค่าเงินจัตที่อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลารส์หรฐัฯ ใน
ตลาด forex  ทัง้นีเ้มียนมาส่งออกถั่วต่างๆ มลูค่ากว่า 1.57 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปีงบประมาณ 2563-2564 เป็น
การส่งออกทางทะเล1.24 ล้านตัน มูลค่า 966.4 ล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ และผ่านทางชายแดนประเทศเพื่อนบา้น 
786,920 ตนั มลูค่า 604.3 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
 
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/black-gram-price-up-by-k40000-per-tonne-

within-one-week/ 
 

ดัชนีความเช่ือมโยงระดับโลกของเวียดนาม 
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
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เวียดนามไดร้บัการจัดอันดับที่ 38 ในดัชนีความเช่ือมโยง
ระดบัโลก (Global Connectedness Index: GCI) ปี 2563 
จัดท าโดยบริษัท DHL ซึ่งอันดับดีขึน้เม่ือเทียบกับปีที่แลว้ 
และยังแสดงใหเ้ห็นว่าเวียดนามถือเป็นประเทศดาวรุ่งพุ่ง
แรกส าหรับภาคการผลิตระดับโลก โดยเฉพาะเม่ือจีน
ประสบปัญหาจากสงครามการคา้สหรฐัฯ-จีน ท าใหต้ลาด
เวียดนามยินดีที่จะเปิดรบัผูผ้ลิตจากการยา้ยฐานการผลิต
ออกจากประเทศจีน ทัง้นี ้การปรบัตวัของเวียดนามต่อการ
แพร่ระบาดของโรคในปีที่แลว้ ท าใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืน
ตวัอย่างรวดเรว็ ดว้ยอตัราการขยายตวั 2.9% ปีที่แลว้ และ
ยอดการส่งออกเพิ่มขึน้ 28.4% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี ้เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน นบัว่าเป็นความส าเรจ็ของ
เวียดนามท่ามกลางการระบาดของเชือ้โรค นอกจากนี ้คณุ 
Bernardo Bautista กรรมการผูจ้ดัการบรษัิท DHL Express  
 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

Vietnam กล่าวว่าเวียดนามจะตอ้งมีกระแสการคา้ระหว่าง
ประเทศขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัขนาดเศรษฐกิจในประเทศ 
และกระแสการคา้ระหวา่งประเทศจะกระจายไปยงัทั่วโลก 
 

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-leaps-up-in-global-
connectedness-index-908948.vov 

 

 ‘เวยีดนาม’ ถอืเป็นหน่ึงในตลาดทีมี่การ
ขับเคล่ือนการเตบิโตทาง 

การค้าในอนาคต
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รายงานที่เผยแพร่โดยธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ระบุ
ว่าเวียดนามเป็นหนึ่งใน 13 ตลาดที่มีการขับเคลื่อนการ
เติบโตทางการคา้ในอนาคต และดว้ยการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจโลกที่ดีขึน้ เวียดนามจึงมีความไดเ้ปรียบอย่าง
มากจากการส่งออก ทัง้นี ้ธนาคารไดท้ าการส ารวจบริษัท
ระดับโลก พบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ 41% ได้ด าเนินงานใน
เวียดนามแลว้หรือวางแผนที่จะลงทนุในเวียดนามอีก 10 ปี
ข้างหน้า โดยสหรัฐฯ และจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกราย
ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน 26% 
และ 19% ของการส่งออกรวมทัง้สิน้ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี 2573 แสดงใหเ้ห็นถึงการเติบโตของ
การคา้ระหว่างประเทศ ดว้ยเหตนุี ้เวียดนามจึงเป็นฐานการ
ผลิตที่ส  าคัญ โดยเฉพาะสินค้าส่งออก อาทิ เครื่องจักร 
อปุกรณไ์ฟฟ้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สินคา้การเกษตรและ
อาหาร เ ป็นต้น  นอกจากนี ้ ตามรายงานของ Công 

thương (อตุสาหกรรมและการคา้) เผยว่าการที่เวียดนาม
มีจ านวนแรงงานที่มาก และความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน
ขนาดใหญ่ ตลอดจนนโยบายที่เปิดกวา้งส าหรบัการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ท าให้เวียดนามจะก้าวขึน้เป็น

ศูนย์กลางการผลิตระดับ โลกและเ ป็นแหล่ งดึ งดูด
ผูป้ระกอบการตา่งชาติ 
 
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-among-markets-driving-future-

trade-growth/216466.vnp 
 

ระดมทุน ‘ฟินเทค’ อาเซียนพุ่งกว่าสามเท่า 
แตะสูงสุดมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลจ์ากปี 63 
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เงินทุนส าหรบัเทคโนโลยีดา้นการเงิน (ฟินเทค) ในภูมิภาค
อาเซียนดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งในปี 2564 เพิ่มขึ ้น
มากกว่า 3 เท่าใน 9 เดือนแรกของปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 
2563 ทัง้ปี ท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณท์ี่ 3.5 พันลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ รายงาน FinTech in ASEAN 2021 ของ 
UOB, PwC Singapore แ ล ะ  Singapore FinTech 
Association (SFA) ระบุ ว่ า จ านวนกา รระดม เ งิ นทุน
ส าหรบัฟินเทคที่พุ่งสงูขึน้นีไ้ดร้บัแรงสนบัสนนุจากขอ้ตกลง 
167 ข้อตกลง และในจ านวนนี ้13 ข้อตกลงมาจากการ
ระดมทุนระดบัเมกะ มีมลูค่ารวมสงูถึง 2 พนัลา้นดอลลาร์
สหรฐั นักลงทุนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจบริษัทฟินเทคขั้น
ปลาย ซึ่ง 10 จาก 13 ขอ้ตกลงบรรล ุไดเ้งินทุนในระดบัเม
กะในปีนี ้ซึ่งมีบริษัทฟินเทคของไทยรวมอยู่ดว้ย โดยเทรนด์
นีเ้ป็นสญัญาณชีถ้ึงการปรบัเปลี่ยนกลยทุธข์องนกัลงทนุใน
ตลาดในภูมิภาคหลายแห่ง และแสดงใหเ้ห็นว่านักลงทุน
ด าเนินการอย่างระมดัระวงัและเลี่ยงความเสี่ยงโดยใหก้าร
สนับสนุนบริษัทที่เติบโตเต็มที่แลว้ ซึ่งมองว่ามีโอกาสสงูที่
จะเติบโตขึน้จากภาวะโรคระบาด เม่ือพิจารณาอัตราการ
เติบโตของการช าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลที่สูงขึน้ใน
ภูมิภาคอาเซียน นักลงทุนจึงเช่ือมั่นและทุ่มเงินทุนให้
บรษัิทฟินเทคขัน้ปลายในหมวดหมู่การช าระเงินมากที่สดุ 
 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/politics/news_3068515 
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