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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• กัมพูชาเร่งศกึษาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอนิเดยี 

• คาดการณจ์ านวนเทีย่วบนิของกัมพูชาลดลงในปี 2021 

• Lao National Single Window ลดการซับซ้อนการน าเข้า-ส่งออกพรมแดนระหว่างประเทศ 

• พนักงานของรัฐ 17 คนถูกพักงาน หลังเข้าร่วมประท้วงในเมียนมา 

• เวียดนามคาดเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ 3.5% ปี 64 

• HSBC ปรับลดการเตบิโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม 7% ในปี 64 

• สรรพสามิต เร่งรือ้ภาษีรถยนต ์ฟ้ืนกองทุนแบตฯ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

 

 กัมพชูาเร่งศกึษาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง
อินเดยี

 
Cambodia News I 22 กมุภาพนัธ ์2564 

หลังจากการลงนามในขอ้ตกลงการคา้ความเป็นหุน้ส่วนทาง
เศรษฐกิจระดบัภมูิภาคระหว่างกมัพชูาและจีน รวมถึงไดข้อ้สรุป
ในการเจรจา FTA กบัเกาหลีใตแ้ลว้ กมัพชูายงัคงมองหาคู่คา้ท่ี
มีศักยภาพในการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีต่อไป 
โดยเฉพาะกับอินเดีย ซึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า
กระทรวงก าลังท างานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจัยอิสระใน
ภูมิภาคเพ่ือท าการศึกษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกับตน้ทุนและ
ผลประโยชนข์อง FTA ระหวา่งประเทศคูค่า้ตอ่ไป โดยการศกึษา
ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการและเก่ียวขอ้งกับการปรกึษาหารือ
กับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอย่างเต็มรูปแบบ พรอ้มกับเตรียมการ
ส าหรบัการเจรจาระหวา่งอินเดียในระยะถดัไป ซึง่อินเดียถือเป็น
หนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ีมีก าลงัซือ้ ดว้ยเหตนีุจ้ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงตลาดท่ีมีศกัยภาพท่ีดีส  าหรบัผลิตภัณฑข์องกัมพูชา
และเป็นเป้าหมายเชิงตรรกะต่อไปในการท่ีจะเป็นพนัธมิตรทาง
การคา้ท่ีหวังไวส้  าหรบักัมพูชาในอนาคต ข้อมูลจากสถานทูต
อินเดียในกัมพูชากล่าวว่าปริมาณการคา้ระหว่างสองประเทศ
สงูถึง 250 ลา้นดอลลารใ์นปี 2019 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เม่ือเทียบ
กบัปี 2018 อยูท่ี่ 227 ลา้น 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50816522/looking-

to-india-for-next-major-fta-agreement/

 
 คาดการณจ์ านวนเทีย่วบนิของกัมพชูาลดลง 

ในปี 2021
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ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์มีเท่ียวบินตาม
ก าหนดเวลาทัง้ขาเขา้และขาออกเพียงประมาณ 223 เท่ียวบิน  

 
ระหว่างสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ของกัมพูชา ตามรายงาน
ของผู้บริหารระดับสู งของท่าอากาศยานกัมพูชา  โดย
ผูอ้  านวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสมัพนัธข์องท่าอากาศยาน
กัมพูชากล่าวว่าการจราจรทางอากาศในเดือนมกราคมและ
กมุภาพนัธมี์แนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2020 ซึ่งลดลงรวมกว่ารอ้ยละ 94 ซึ่งมีเท่ียวบิน
เขา้และออกโดยเฉลี่ย 13 เท่ียวบินตอ่วนั ณ สนามบินนานาชาติ 
3 แห่ง โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพนมเปญ โดยสนามบิน
นานาชาติสามแห่งของกัมพูชาใหก้ารตอ้นรบัผูโ้ดยสาร 2.13 
ลา้นคน (ระหว่างประเทศ ภายในประเทศและการตอ่เครื่อง) ใน
ปี 2020 ลดลงกว่ารอ้ยละ 79 เม่ือเทียบกบัตวัเลขปี 2019 ตาม
ขอ้มลูของส านกังานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรฐั (SSCA) 
รวมถึงขอ้มูลจาก SSCA แสดงใหเ้ห็นว่ากัมพูชาจัดการขนส่ง
สินคา้ 49,983 ตนั ณ สนามบินนานาชาติสามแห่งของประเทศ 
ลดลงรอ้ยละ 31 จากตวัเลขของปี 2019 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50816334/number-

of-flights-down-by-far-in-early-2021/

 
 Lao National Single Window ลดการซับซ้อน
การน าเข้า-ส่งออกพรมแดนระหว่างประเทศ
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Lao National Single Window มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 23 ก.พ.
เป็นตน้ไป โดยกระทรวงการคลังไดอ้อกประกาศการใช้งาน
ระบบอย่างเป็นทางการ  เพ่ือลดความซับซอ้นของการน าเขา้
ส่งออกและขนส่งสินคา้และการขนส่งสินคา้ทัง้หมดท่ีพรมแดน
ระหว่างประเทศและสนามบินทุกแห่งในสปป.ลาว การใช้ 
LNSW จะช่ วยเพิ่ มแหล่งรายได้ให้กับสปป.ลาวอย่างมี
นยัส าคญัและยงัรบัประกันความโปรง่ใสในการคา้และอ านวย
ความสะดวกดา้นพิธีการศลุกากรท าใหผู้น้  าเขา้สามารถติดต่อ
กับประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน หน้าท่ีหลักของระบบคือ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการรอ้งขอและออกใบอนญุาตน าเขา้  

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>1 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 
การติดตามการเคลื่อนไหวของสินคา้โดยใช ้ID อา้งอิงรายการ 
และการเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียม ณ จดุเดียวกนั ทัง้นี ้LNSW 
ครอบคลุม ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส ์รายการอิเล็กทรอนิกส ์
การออกใบแจง้หนีแ้ละการเรียกเก็บเงิน ณ จุดเดียว และสถิติ
และการรายงาน กระทรวงการคลงัไดป้ระกาศใหผู้ป้ระกอบการ
ทางเศรษฐกิจและตวัแทนเดินเรือทัง้หมดในสปป.ลาวท่ีมีธุรกิจ
เ ก่ียวข้องกับการน าเข้าส่งออกหรือขนส่งสินค้าควรไปท่ี
ส านักงาน  LNSW เ พ่ื อ รับการ ฝึกอบรม  ผู้ค้า ท่ียัง ไม่ ได้
ลงทะเบียนควรด าเนินการทนัทีและควรออกบญัชีผูใ้ชโ้ดยด่วน 
ผูน้  าเขา้และผูส้่งออกสินคา้ทัง้หมดจะตอ้งช าระภาษีศุลกากร
และภาษีอ่ืน ๆ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงานท่ี
เ ก่ียวข้อง ณ จุดเดียว โดย BCEL,LDB ,BCEL i- Banking, 
BCEL One, LDB Corporate Banking เงินสด การโอนเงินและ
เช็คขึ ้นอยู่ กับกฎระเบียบ ท่ี เ ก่ียวข้อง  และจะมีการเ ก็บ
ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบนีใ้นอัตรา 120,000 กีบต่อรายการ 
ซึ่งไม่รวมภาษีศลุกากรและอากรอ่ืน ๆ ภาษีค่าธรรมเนียมและ
คา่บรกิารท่ีหน่วยงานตา่งๆ เรยีกเก็บ  
ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_Lao_national_37.php 

 
พนักงานของรัฐ 17 คนถูกพกังาน หลังเข้าร่วม

ประทว้งในเมียนมา
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เจา้หนา้ท่ีสิบเจ็ดคนจากฝ่ายบริหารทั่วไปของรฐัมอญถกูสั่งพกังาน
เน่ืองจากเขา้รว่มใน CDM (ขบวนการอารยะขดัขืน) ซึง่กบัค าสั่งของ
กรม ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 64 ท่ีผ่านมา นอกจากนีย้ังมีการส่ง
หนงัสือแจง้ไปยงัหน่วยขา้ราชการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ร่วมใน 
CDM อีกดว้ย ในเมืองเมาะล าเลิงของรฐัมอญการประทว้งต่อตา้น
การรฐัประหารของกองทพัยงัคงด าเนินต่อไปในวนัท่ี 15 ในวนัท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 64 การเดินขบวนมีข้าราชการ การรถไฟเมียนมา 
ไปรษณียพ์มา่และหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทัง้เจา้หนา้ท่ีของ บรษัิท  
 
 

 

เจ้าของรา้นสหภาพนักศึกษาและผู้ประชาชนในท้องถ่ินเข้าร่วม
ขบวนดว้ย 

ท่ีมา: https://elevenmyanmar.com/news/17-staff-from-

mon-state-administration-dept-suspended-for-joining-
strike 

 
เวยีดนามคาดเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ 3.5% ปี 64
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บริษัทหลกัทรพัย ์Viet Dragon Securities (VDSC) เปิดเผยว่า
ราคากลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคทั่วโลกมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ ส่งผล
ใหอ้ตัราเงินเฟ้อในเวียดนาม ปี 2564 คาดว่าจะปรบัตวัเพิ่มขึน้ 
3.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าท่ีสมชัชา
แห่งชาติได้ตั้งเป้าไว้ท่ี 4% อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนาม
ด าเนินมาตรการควบคมุภาวะเงินเฟ้อ ดว้ยเหตนีุ ้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจึงด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง
ของเงินเฟ้อ รวมถึงด าเนินนโยบายทางการเงินท่ีเข็มงวด ทัง้นี ้
เม่ือพิจารณาทางดา้นอุปทาน พบว่าสถานการณก์ารผลิตของ
กลุม่ OPEC และพนัธมิตรอยูใ่นระดบัไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะท่ี
หินดินดานของสหรฐัฯ อยู่ภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลไบเดน 
ในขณะเดียวกัน ทางฝ่ังอุปสงค ์ความตอ้งการน าเขา้ยงัไม่ฟ้ืน
ตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด แต่มีสัญญาว่าจะเพิ่ม
สงูขึน้ในอนาคตและคาดว่าจะสงูกว่าทางฝ่ังอปุทาน นอกจากนี ้
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เวียดนาม ปี 2563 เพิ่มขึน้ 3.2% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี สาเหตหุลกัท่ีท าใหด้ชันีปรบัตวัมาจากราคาของ
กลุ่มอาหารท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต่น้ปีนี ้
  ท่ีมา : http://hanoitimes.vn/vietnam-inflation-expected-to-

rise-to-35-in-2021-316245.html 

 
 
 
 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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ปรับลดการเตบิโตทางเศรษฐกิจเวยีดนาม 7% 

ในปี 64
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ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ปรับลดประมาณการอัตราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564 ไวท่ี้ 7% จากเดิมท่ี
คาดการณไ์วก่้อนหนา้ท่ี 7.6% สาเหตุส  าคัญมาจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงแค่กระทบในเวียดนาม แต่ยัง
สง่ผลกระทบตอ่ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ท าใหธ้นาคารปรบัลด
การเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนมาอยู่ในระดับ 5% ในปีนี ้
อย่างไรก็ตาม เวียดนามมีแนวโน้มฟ้ืนตัวเร็วท่ีสุดในอาเซียน 
รองลงมามาเลเซีย ฟิลิปปินสแ์ละสิงคโปร ์เป็นตน้ ทัง้นี ้รฐับาล
ไดต้ัง้เป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไวท่ี้ 6.5% ซึ่งสูงกว่าท่ีสภา
แหง่ชาตติัง้เปา้ไว ้
ท่ีมา : http://hanoitimes.vn/hsbc-revises-down-vietnam-

gdp-growth-projection-to-7-in-2021-316368.html   

 
สรรพสามิต เร่งรือ้ภาษีรถยนต ์ 

ฟ้ืนกองทุนแบตฯ
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สรรพสามิต เตรยีมฟ้ืนกองทุนแบตฯ พรอ้งเรง่ทบทวนโครงสรา้ง
ภาษีรถยนตท์ัง้ระบบ หวงัดึงดดูนักลงทุนต่างชาติ ดนัไทยเป็น
ศูนยก์ลางฐานผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในภูมิภาค นายลวรณ แสง
สนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เผย เตรียมรือ้การจัดตั้งกองทุน
แบตเตอรี ่ขึน้มาใหม่ แนวคิดในการจดัตัง้กองทนุเกิดขึน้ตัง้แต ่2 
ปี ท่ีแล้ว  โดยจะมีการทบทวนแนวทางให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจบุนัท่ีพฒันากา้วหนา้ไปมาก ล่าสดุ
ไดมี้การหารือกับผูผ้ลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นน าของประเทศ พบ
กวา่ การผลิตแบตเตอรีมี่ความกา้วหนา้ไปจากเดมิมากๆ เพราะ 

 
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เพียงปรบัเปลี่ยนชิน้ส่วนอุปกรณ์
บางชนิด ก็สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นแบตเตอรี่ในบา้นได ้
หรอืเปลี่ยนแคแ่ผงเซลไฟฟา้บางชิน้ ก็สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้อย่างไรก็ตาม แนวทางในการจัดตัง้กองทุนแบตเตอรี่ตอ้ง
สอดคลอ้งกับแนวทางส่งเสริมการลงทนุการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า
ในประเทศ ซึ่งขณะนีก้รมอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับ
โครงสรา้งภาษีใหม่  เพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติใหเ้ขา้มาใช้
ประเทศไทย เพื่อดนัไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการผลิตรถยนตไ์ฟฟา้
ในภมูิภาค 
ท่ีมา:https://www.thansettakij.com/content/money_market

/469660 
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