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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน
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ปี 2018 กัมพูชาผลผลิตข้าวเปลือกสูงถึง 7.4 ล้าน
จากรายงานของกระทรวงเกษตรผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งรัฐบาลคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก 2.เฉลี่ยแล้ว ผลผลิตต่อ
เฮกตาร์ได้ 3.07 ตัน ซึ่งจากรายงานระบุว่าในปี 49 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2.6 ตันเท่านั้น ส่วนพื้นที่ในการทาปศุสัตว์มีเพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้น
ทั้งนี้เป็นผลมาจากระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพและการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมากขึ้น
ทีม่ า : https://www.khmertimeskh.com/575496/paddy-rice-production-reaches-7-4-million-in-2018/
06/02/62

กระทรวงทรัพยากรน้ากัมพูชาจับมือเอดีบีหนุน 2 เมกะโปรเจค
กระทรวงทรัพยากรน้าและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในกัมพูชา (ADB) ร่วมดาเนินโครงการขนาดใหญ่สองโครงการมูลค่า
รวม 380 ล้านดอลลาร์ เพื่อปรับปรุงการจัดการน้าของกัมพูชา วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการเกษตร โครงการสินเชื่อและการจัดการ
ทรัพยากรน้าและชลประทาน ทั้งนี้ ผอ. ADB กล่าวว่าจะยังคงให้การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาและให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาระบบชลประทานเพื่อบรรเทาภัยแล้งและบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ร่วม ปี 62 – 66
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50575344/water-ministry-to-implement-two-mega-projects/
05/02/62

กัมพูชาและเมียนมาเตรียมเปิดเที่ยวบินตรง เชื่อมสองเมืองมรดกโลก
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เผย รัฐมนตรีของกัมพูชาและเมียนมาได้หารือถึงความเป็นไปได้ ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่าง
เมืองพุกามของเมียนมา กับ จ.เสียม เรียบ ของกัมพูชา ซึ่งทั้งสองเมืองล้วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
นอกจากนี้ เมียนมาเห็นชอบในการส่งเสริมโครงการ “อังกอร์-พุกาม” หรือ “สองนครโบราณ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในด้านการท่องเที่ยว
ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c5943ece3f8e40ac98e2f38
06/02/62

SCI หวังผลงานปีนีดีกว่าปีก่อนปักธงรุกขยายธุรกิจในเมียนมา พร้อมผุดธุรกิจใหม่ให้เช่าโทรมือถือเสริมรายได้
บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) เผยภาพรวมผลประกอบการปี 62 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปี 61 เพราะจะมีการเปิดประมูลงานหลาย
โครงการใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รวมทั้ง รายได้จากโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาสื่อสารโทรคมนาคม
ในเมียนมา กาลังผลิตเสาอยู่ที่ 7,500 ตันต่อปี และชุบสังกะสีที่ 2.4 หมื่นตันต่อปี เริ่มเดินเครื่องแล้วและเป็นรายได้หลัก ในปี 62 รายได้
จากธุรกิจในประเทศจะมีสัดส่วน 80-85% ขณะที่ต่างประเทศราว 15-20% ล่าสุด ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท โกลด์ อีลิท ปารีส (ประเทศ
ไทย) ทาธุรกิจค้าและบริการเช่าโทรศัพท์มือถือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/62 เนื่องจากตลาดในประเทศนั้นเริ่มจะมีการแข่งขัน
ที่สูงและอิ่มตัว ในปีนี้ยังคงปักหลักลงทุนที่เมียนมา โดยร่วมทุนในพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภคต่างๆ กับ หลายบริษัท เช่น บริษัท ที
ยูทิลิตี้ส์ จากัด (TU) และมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) โดย SCI ถือหุ้น 45%
ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq05/2949912
05/02/62

เมียนมาจับ 80 คนไทยเข้าเมืองผิดกฎหมายลอบท้างานในเมืองสาดรัฐชาน
ตามรายงานในเว็บไซต์ myanmararticle.com ตารวจเมียนมาได้จับกุมคนสัญชาติไทยรวม 80 คน ฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็น
หญิง 33 คน ทั้งหมดยังคงถูกควบคุมตัว เว็บไซต์ภาษาเมียนมาได้เผยแพร่ภาพคนไทยที่ถูกจับกุมทั้งหมด พร้อมนาเสนอเนื้อหาเพียงสั้นๆ
การจับกุมมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา ในเกสต์เฮ้าส์ 2 เมืองสาด (Mong Hsat) ทางตอนใต้ของรัฐ ติดชายแดน จ.เชียงรายของ
ไทย ทั้งนี้รายละเอียดยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับกลุ่มคนดังกล่าว แต่ "เมี ยนมาร์ออนไลน์" รายงานว่า ชาวไทยกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เข้าเมืองเพื่อไป
ทางานเหมืองอัญมณีในเขตเมืองสาดแต่อาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดมากกว่า
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ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9620000012658
05/02/62

เวียตเจ็ทเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมเกาะฟู้โกว๊กในเวียดนามสู่ฮ่องกง
เวียตเจ็ทฉลองเทศกาลตรุษจีน ประกาศเปิดบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ เชื่อมเกาะฟู้โกว๊กในเวียดนามสู่ฮ่องกง โดย
เปิดจองบัตรโดยสารแล้วตั้งแต่วันนี้ สาหรับเส้นทางบินใหม่มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนาม สู่
หนึ่งในศูนย์กลางทางการเงิน การค้า และการท่องเที่ยวของเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้า
ขาย และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของผู้คนในทวีปเอเชีย
ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2950157
05/02/62

ผู้น้าสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือจะพบกันที่เวียดนาม 27-28 ก.พ 62
สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายคิม จอง-อึน ผู้นาเกาหลีเหนือ วางแผนจัดการประชุมสุด
ยอด ครั้งที่สอง ที่เวียดนาม ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ นี้ โดยนายทรัมป์เปิดเผยเรื่องดังกล่าว ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่นายทรัมป์จะ
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในเวลา 09.00 น.วันนี้ ตามเวลาในไทย
ที่มา : https://www.news1005.fm/view/5c5a37bee3f8e40ac28e305c
06/02/62

เวียดนามกวาดลงทุน
จากสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ระบุว่า ในปี 61 การลงทุนในเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมใน
เวียดนามมีมูลค่าถึง 8,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชี้เป็นโครงการเกิดใหม่ 560 โครงการ ส่งผลให้โครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจและนิคม
อุตสาหกรรมมีทุนจดทะเบียนกว่า 1.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยโครงการจากนั กลงทุนชาวเวียดนามประมาณ 7,500
โครงการ และโครงการจากต่างชาติประมาณ 8,000 โครงการ นอกจากนี้ ทางการเวียดนามเผยจาเป็นต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้กระบวน
การลงทุนมีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น และในส่วนของไทย มีการส่งเสริมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะโครงการอีอีซี โดย
ในปี 61 มีผู้ประกอบการเข้ามาจดทะเบียนในพื้นที่ 7,078 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.47 เป็นไปตามแนวโน้มของการดึงดูดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
ที่มา : https://www.posttoday.com/aec/news/579281
05/02/62

จี อุตฯ ปรับทัพอุ้มสตาร์ทอัพสู้เวียดนาม
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและส่งเสริม รวมถึงการแก้กฎหมายและ
กฎกระทรวง โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ (สตาร์ทอัพ) ให้ก้าวทันต่างประเทศ ภายใน 3 เดือนนี้ เพราะในอีกไม่นาน
เวียดนามจะมีการพัฒนาและอาจก้าวหน้าไปมากกว่าไทย และเน้นอีกว่าสตาร์ทอัพของไทยสาคัญเป็นอย่างมาก ต้องมีการปรับแก้บทบา
ไม่อยากให้ใครคิดแบบไดโนเสาร์ เพราะมันก็จะออกลูกเป็นไดโนเสาร์ อยากคิดให้มันก้าวหน้ามากขึ้น สั่งการให้เร่งขับเคลื่อนการจัดตั้ง
บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) โดยจะลงนามMOU ร่วมกับฮ่องกง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยครบวงจร
เพื่อสร้างธุรกิจการเป็นยูนิคอร์น และเป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมยั่งยืน ให้ประสานการทางานร่วมกับภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตและเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป.
ที่มา : https://www.ryt9.com/s/tpd/2949724
05/02/62

