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กัมพูชาวางโครงการสายส่งกระแสไฟฟ้าเพือ่ ทา
การนาเข้าพลังงานไฟฟ้า
Cambodia News I 28 ตุลาคม 2563
กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MME) ระบุว่าการก่อสร้างสาย
ส่งกาลังไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมระหว่าง
กัมพูชากับสปป.ลาวและชายแดนไทยจะแล้วเสร็จในปีหน้า เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคเอกชน โดย
รั ฐ บาลผ่านคณะรั ฐมนตรีอนุ มัติ โครงการลงทุนสายส่งกาลัง
500 กิโลโวลต์ จากพนมเปญไปยังชายแดนกัมพูชา-สปป.ลาว
และสายส่งกาลังอีก 500 กิโลโวลต์จากพระตะบองถึงชายแดน
กัมพูชา-ไทย ซึ่งผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพลังงานของ MME กล่าว
ว่ารัฐบาลได้เชิญ SchneiTec Co Ltd. เข้าลงทุนใน 2 โครงการ
นี้หลังจากที่ได้เสนอให้บริษัททาการศึกษาทางเทคนิคและการ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ โดยกล่าวว่าสายส่งกาลังที่
เชื่อมต่อไปยังชายแดน สปป.ลาว จะมีความยาว 300 กม. และ
อี ก สายหนึ่ งจากจั ง หวัดพระตะบองถึ งชายแดนไทยจะอยู่ที่
ประมาณ 110 กม. ซึ่งกัมพูชาคาดว่าจะนาเข้าไฟฟ้าประมาณ
300 mW จากโรงงานในเฟสแรกภายในปี 2025 และอีก 300
mW ในปีต่อไป
ที่ม า : https://www.khmertimeskh.com/50777612/400-million-transmission-lineto-bring-in-laos-thailand-power/

ธุรกิจภาค MSMEs ภายในกัมพูชา
ต้องการการสนับสนุน
Cambodia News I 28 ตุลาคม 2563
การส่ งเสริม วิส าหกิจ ขนาดย่อม ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
(MSMEs) ด้ ว ยนวัตกรรมและความเป็ น สากล ถื อเป็ นกุญแจ
สาคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รั บ
ผลกระทบจาก COVID-19 ตามรายงานฉบับใหม่ของธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในรายงานที่ชื่อว่า Asia Small
and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 เผยให้เห็นว่า
MSME เป็นแรงผลักดันที่สาคัญในเศรษฐกิจเอเชียตะวั นออก
เฉียงใต้โดยคิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 97 ของธุรกิจทั้งหมด โดยคิด
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เป็นร้อยละ 41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแต่
ละประเทศ ซึ่งผู้อานวยการ ADB ประจาประเทศกัมพูชากล่าว
ว่า MSMEs ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของกัมพูชา มี
ส่ ว นช่ ว ยกระตุ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแข่ง ขันใน
ระดั บภู มิ ภ าค เช่ น เดี ย วกั บผู้ อานวยการแผนก SMEs ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กล่าวว่า MSMEs มีบทบาทสาคัญในเศรษฐกิจของกัมพูชาโดย
มีส่วนช่วยในการจ้างงานถึงร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด
ที่ม า : https://www.khmertimeskh.com/50777691/micro-small-medium-firmsvital-but-need-support-report/

NA เปิดการประชุมสามัญสมัยสามหารือวาระ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
Laos News I 29 ตุลาคม 2563
เมื่ อวั น อั ง คารที่ ผ่านมาสภานิติ บัญญัติ แห่ งชาติ (NA) ได้ เ ปิด
การประชุ ม สมั ยสามั ญสามโดยมีก ารอภิ ปรายในเรื่ องการ
มุ่งเน้นไปที่มาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งในปี 2564 จะ
เริ่ ม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 9 (พ.ศ.
2564-2568)ในที่ประชุมยังหารือพิจารณาและอนุมัติการวางผัง
เมืองสาหรับเวียงจันทน์เพื่อให้กลายเป็นเมื องที่ มีศักยภาพ ใน
ทุ ก ๆด้ า นรวมถึ งการตรวจสอบงบประมาณของรัฐ สาหรับปี
2020 อีกด้วยการเปิดประชุมสามัญสมัยสามรัฐบาลคาดหวังจะ
นาไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สปป.ลาว
กาลังเผชิญ
ที่ม า : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/
FreeConten_NA_210.php

ต้นทุนก่อสร้างเมียนมาพุง่ สูงขึ้น
Myanmar News I 28 ตุลาคม 2563
ราคานาเข้าสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่โควิด -19 ระบาด
เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์ ซึ่ง งานก่ อสร้ า ง
บางส่ ว นไม่ สามารถหยุดได้จึ ง จ าเป็ นต้ องซื้ อวัสดุ ใ นราคาที่
สูงขึ้น" เช่น ธุรกิจผลิจอิฐลดลงส่งผลให้ราคาอิฐสูงขึ้น
ที่ม า : https://www.mmtimes.com/news/construction-costs-rise-myanmar.html
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เวียดนามเผยธุรกิจที่มิใช้สถาบันการเงินส่ง
สัญญาฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 3
Vietnam News I 28 ตุลาคม 2563
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ปรับเป้า GDP ของเวียดนาม
เหลือเพียงร้อยละ 3 ในปี 2563 และกลับมาขยายตัวร้อยละ 7.8
ในปีหน้า เนื่องจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและได้รับแรงหนุน จาก
ภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ทั้งนี้ นาย Chidu
Narayanan นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์ เ ต
อร์ดเอเชีย กล่าวว่า ‘เวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่ง ในภู มิ ภ าค
เอเชียที่มีการขยายตัวในทิศทางที่ เป็ น บวกปี นี้ ท่ามกลางการ
ระบาดของโรคโควิด-19 และคาดว่าในไตรมาสที่ 4 กิจกรรม
ธุรกิจในประเทศจะกลับมาฟื้นตัว อีกทั้ง การปรับปรุงด้านการ
บริการและการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน จะช่วยให้เวียดนามมี
ความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ ในกลุ่ ม ประเทศแถบเอเชี ย ’
นอกจากนี้ เม็ดเงินทุน FDI คาดว่าจะไหลเข้าไปยังกลุ่มธุรกิจที่
จดทะเบียนใหม่ลดลงในปีนี้ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งอยู่
ด้วยมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความไม่แน่นอนของ
อุ ปสงค์ ทั่ วโลกและความเชื่ อมั่ นในด้านการลงทุนที่หดตัวลง
อย่างไรก็ตาม เวียดนามได้รับผลประโยชน์จากการย้ายฐานการ
ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง แต่การไหลเข้าของการลงทุนมีแนวโน้ ม
ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ว่าด้วยมาตรการของรัฐฯ และการ
เคลื่ อนย้ า ยของเทคโนโลยี จะช่ วยส่ง เสริ ม การไหลเข้ าของ
เงินทุน FDI
ที่ม า : https://vov.vn/en/economy/vietnam-growth-may-slow-to-3-in2020-likely-to-rebound-to-78-in-2021-stanchart-787676.vov

ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้นในเวียดนาม
Vietnam News I 28 ตุลาคม 2563
ตามข้ อมู ล ของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (MARD)
เปิดเผยว่าพื้นที่เพาะปลูกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจาก
ในปี 2559 อยู่ที่ 53,350 เฮกตาร์ เป็น 237,693 เฮกตาร์ในปีที่
แล้ว และส่งออกไปยัง 180 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา
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สหภาพยุโรป จีนและญี่ปุ่น เป็นต้น ด้วยมูลค่ารวม 335 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แต่ว่าทางนาย Ha Phuc Mich ประธานสมาคม
เกษตรอินทรีย์เวียดนาม กล่าวว่าการเติบโตที่รวดเร็วของเกษตร
อิ น ทรี ย์ สร้ า งความกัง วลในเรื่องการควบคุม คุ ณภาพ ทั้งนี้
ผู้ อ า นว ยการของ บริ ษั ท Vinh Hiep Co. , Ltd ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการทั่วโลกและข้อกาหนด/
มาตรฐานเป็นสิ่งที่จาเป็นของการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน แต่
ในปัจจุบัน การผลิตเกษตรอินทรีย์ของเวียดนามยังคงเผชิญกับ
อุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะมาจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยที่สูงและ
ใช้เวลานาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงปรั บ
โครงสร้างภาคการเกษตร ในการยกระดับมูลค่าและทาให้ ยงั่ ยืน
ได้แก่ ขยายพื้นที่เกษตรกรรม สร้างแรงจูงใจให้กั บธุรกิ จและ
สหกรณ์ รวมถึ งฝึ กอบรมเพื่อพั ฒนาความรู้เ กี่ยวกั บการทา
เกษตรอินทรีย์
ที่ม า : https://en.vietnamplus.vn/demand-for-organic-farm-produce-onthe-rise-in-vietnam/189381.vnp

ไทยยืนหนึ่งในอาเซียนด้านโครงการ
Digital Transformation
CLMVT News I 28 ตุลาคม 2563
“เจโทร” พร้อมหนุน 7 โครงการน าร่องด้านนวัตกรรมดิจิทัล
“Digital Transformation” ในประเทศไทย เผยจานวนโครงการ
ที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้ น
จัดอยู่ในอันดับต้นของอาเซียน โดยทางเจโทรอนุมัติโครงการ
ทั้งหมด 23 โครงการ ซึ่งโครงการทั้ง 7 โครงการในประเทศไทย
นั้น ครอบคลุมสาขาที่มีความหลากหลาย อาทิ โครงการด้าน
การเกษตร การประมง การแพทย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และ พลังงาน ซึ่งที่ผ่านมา เจโทร กรุงเทพฯได้ให้การสนับสนุน
บริ ษั ท ญี่ ปุ่น ให้เ ข้ามามี ส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ ไทยมาโดย
ตลอด และเจโทรจะยังคงดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลื อ บริ ษั ท
ญี่ ปุ่น ให้ เ ข้ า มามี ส่วนร่ว มในการพัฒ นาประเทศไทยให้มาก
ยิ่งขึ้นต่อไปกล่า วโดยประธานเจโทร กรุงเทพฯ
ที่ม า : https://www.thansettakij.com/content/world/454561

