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กัมพูชาได้รายได้ 218 ล้านเหรียญสหรัฐจากยาง
กัมพูชามีการส่งออกยางมากกว่า 160,000 ตัน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2018 มีจานวน 218 ล้านเหรียญสหรัฐของรายได้ตาม
รายงานอย่างเป็นทางการของกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง ตั้งแต่เดือนม.ค-ต.ค 61 กัมพูชาส่งออกยาง 161,527 ตันเพิ่มขึ้น 23%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี60 ราคาเฉลี่ยยางพาราในปี61 เท่ากับ 1,355 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลง 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน กัมพูชามี
พื้นที่ปลูกยางพารา 436,340 เฮกตาร์ จนถึงปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยว 200,000 เฮกตาร์ซึ่งเท่ากับ 47% ส่วนที่เหลืออีก 220,000 เฮกตาร์
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 16 ของโลก รัฐบาลได้กาหนดเป้าหมายในการผลิตยางพาราจานวน 290,000 ตันภายใน
ปี63 สาหรับการส่งออกไปยังจีน เวียดนาม สิงคโปร์และมาเลเซีย
ที่มา: http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/12042-2018-11-26-04-00-53.html
26/11/61

ไฟเขียวคนเวียดนามทางานหลายประเภท
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เวียดนามเข้ามาทางานตามเอ็มโอยูเพิ่มเติมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้แรงงานสัญชาติเวียดนามสามารถทางานในงานกรรมกร
ทุกประเภทกิจการได้ สาหรับสาระสาคัญของเอ็มโอยูดังกล่าว ครม.เห็นชอบให้ปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงานของสองประเทศ
การขยายประเภทงานจะเป็นการแก้ไขแรงงานที่ผิดกฎหมาย ป้องกันการค้ามนุษย์ ทาให้แรงงานสัญชาติเวี ยดนามทางานด้านประมง
กิจการเกี่ยวเนื่องด้านการประมง ปศุสัตว์ กิจการเกี่ยวเนื่องด้านปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้างได้ อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวเป็นผลจากการ
หารือของกระทรวงแรงงานกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการขยายประเภทกิจการงานที่ให้กับแรงงานสัญชาติ
เวียดนามที่ดาเนินการตั้งแต่ปี 2538
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
27/11/61

กลุ่มสายการบินของเวียดนามเตรียมเปิดเที่ยวบินจากจังหวัดตอนกลาง ไปหลายประเทศในเอเชีย
สื่อในเวียดนามรายงานวันนี้วา่ กลุ่มสายการบินในเวียดนาม ประกอบด้วย เวียดนาม แอร์ไลน์ เวียดเจ็ท และแบมบู แอร์เวย์
เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบิน จากท่าอากาศยานใน จ.บิ่ญ ดิ่ญ ทางตอนกลางของเวียดนาม ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในเอเชีย ในปี
62 ซึ่งรวมถึงจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย
ที่มา: https://www.news1005.fm/view/5bfb95eae3f8e4e9020da62b
27/11/61

ทีซีพี รุกตลาด"ซีแอลเอ็มวี" ส่ง"วอริเออร์"ลุยเวียดนาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจทีซีพีกับสื่อมวลชนไทยในพิธีเปิดสานักงานแห่งแรกในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม
โดยวางเป้าลงทุนใน บริษัท TCPVN อีก 4,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปีเพื่อเสริมแกร่งด้านการตลาด การจัดจาหน่าย การวิจัยและพัฒนา
(R&D) โดยตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้าที่หวังยอดขายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หลังประสบความสาเร็จในการส่งเครื่องดื่มชูกาลังตัวใหม่ “วอริเออร์
(Warrior)” ไปเมื่อปี58 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งการเปิดสานักงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ 5 ปี ที่ประกาศเมื่อปี60 ที่มุ่ง
สร้างยอดขายโตขึ้น 3 เท่าเป็น 100,000 ล้านบาท โดย TCPVN เป็นบริษัทต่างประเทศที่กลุ่มธุรกิจทีซีพี ถือหุ้น 100% โดยจะเป็นบริษัท
ที่มีบทบาทสาคัญในการร่วมกาหนดทิศทางและการขยายตลาดคาดว่าจะมียอดขายประมาณ 10,000 ล้านบาท และส่วนแบ่งในตลาด
เครื่องดื่มชูกาลังราว 42%
ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/economic/353598
27/11/61
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ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในด้านการเกษตรและชนบท
จากการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ผลักดั นการประยุกต์ ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในด้านการพัฒนาการเกษตร ชนบทให้มีความ
ทันสมัย” ตามการประเมินของกระทรวงเกษตร พบว่า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการผลิตทางการเกษตรร้อยละ 30 ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กุ้ง ปลาสวาย ข้าวและข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความสามารถในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
เกษตร รวมถึงได้มีการประเมินศักยภาพการลงทุนและศักยภาพการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรเวียดนามในสภาวการณ์การผสมผสาน
เข้ากับกระแสโลก
ที่มา: http://vovworld.vn/th-TH/ขาวเดน/ผลกดนการประยกตใชวทยาศาสตรเทคโนโลยในดานการเกษตรและชนบท-702622.vov
26/11/61

ค้าชายแดน-ผ่านแดน 10 เดือนทะลุล้านล้านบ.
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การค้าแดนและการค้าผ่านแดนของไทยในช่วง 10 เดือนของปี 61 (ม.ค. ต.ค.) มีมูลค่า 1.15 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.04% แบ่งเป็นเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 93 1,679 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4% และมูลค่าการค้าผ่านแดน 224,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.47% แต่คาดว่ามูลค่าจะต่ากว่าเป้าหมายที่ 1.5 ล้านล้านบาท เป็น
การตั้งเป้าไว้สูงและระหว่างปีมีเหตุการณ์กระทบต่อเนื่อง ทั้งน้าท่วมใน สปป.ลาว และ เมียนมา ทั้งผลกระทบเงินจ๊าตอ่อนค่า สงคราม
การค้า และราคายางพาราตกต่า เป็นต้น กรมฯ ยังมั่นใจว่าปี 61 จะขยายตัวเพิ่มจากปี 60 ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท แน่นอน หาก
ในช่วง 2 เดือนที่เหลือ (พ.ย.-ธ.ค.) ทาได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 100,000 ล้านบาท จะทาให้มูลค่าทั้งหมดคือ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7%
ต่ากว่าที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านล้านบาท
ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/679269
27/11/61

เผย 11 เดือนไฟเขียวต่างด้าวลงทุนในไทยหมื่นล้านบ.
พาณิชย์ เผย 11 เดือนอนุ ญาตคนต่างชาติล งทุนในไทย 1 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ้น 51% ชี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนและ
เทคโนโลยีสูง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุมัติให้คนต่างด้าวลงทุนในไทยช่วง 11 เดือนปี 61 จานวน 252 รายลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 4% เงินลงทุน 10,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% เนื่องจากมีการลงทุนธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ฯลฯ ในเดือน
พ.ย. 61 พบว่ามีต่างด้าวได้รับอนุญาต 23 ราย เงินลงทุน 262 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 150 คน ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/679267
27/11/61
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ไตรมาส 4 ปี61 คาดท่องเที่ยวมูลค่า 58,025 ล้านบาท เลือกเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ไตรมาสสุดท้ายของปี คนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะก่อให้เกิดรายได้คิดเป็น
มูลค่า 58,025 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย มาจากจานวนทริปที่เพิ่มขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ผลสารวจ จุดหมายปลายทางท่องเที่ ยวในประเทศ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 61 นี้ พบว่า
แม้มีการกระจายตัวไปเมืองต่างๆ มากขึ้น แต่ร้อยละ 58.8 ของกลุ่มตัวอย่าง ยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลัก
เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา และชลบุรี เป็นต้น ขณะที่อีกร้อยละ 41.2 เลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผล
สารวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน และในไตรมาสสุดท้าย คนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะก่อให้เกิดรายได้เป็น
มูลค่า 58,025 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ที่มา: https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z2941.aspx
27/11/61

ม.หอการค้าแนะให้ SMEs ตจว.เข้าถึงช็อปช่วยชาติเพื่อประโยชน์แท้จริง
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิ ชั ย รองอธิ การบดีอ าวุ โ สวิ ช าการและงานวิ จัย และ ผอ.ศู น ย์พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิจ และธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยมาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาลปีนี้นั้น มองว่า ควรให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
(SMEs) และกลุ่มธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในต่างจังหวัด เพราะปัญหาเศรษฐกิจไทยเป็นปัญหาที่มาจากเศรษฐกิจ
ต่างจังหวัดที่พึ่งพิงสินค้าเกษตรเป็นหลัก จึงควรมีมาตรการช็อปช่วยชาติที่ให้ทุกคนเข้าถึงมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการเพย์เม้นท์
ของบัตรสวัสดิการคนจน โดย ม. หอการค้าทาการสารวจทั่วประเทศ ความสามารถของผู้บริโภคเป็นบวกมา 2-3 เดือนติดต่อกัน
และที่สาคัญทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการช็อปช่วยชาติจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จะต้องไม่จากัด
อยู่ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ควรจะเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าถึงด้วย
ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/353186
27/11/61

