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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทรศัพท์ 0-2697-6357 ต่อ 6357
โทรสาร 0-2692-3161

• กัมพูชาเร่งศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอินเดีย
• คาดการณ์จานวนเทีย่ วบินของกัมพูชาลดลงในปี 2021
• Lao National Single Window ลดการซับซ้อนการนาเข้า-ส่งออกพรมแดนระหว่างประเทศ
• พนักงานของรัฐ 17 คนถูกพักงาน หลังเข้าร่วมประท้วงในเมียนมา
• เวียดนามคาดเงินเฟ้ อเพิม่ ขึน้ 3.5% ปี 64
• HSBC ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม 7% ในปี 64
• สรรพสามิต เร่งรือ้ ภาษีรถยนต์ ฟื้ นกองทุนแบตฯ
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน

กัมพูชาเร่งศึกษาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง
อินเดีย
Cambodia News I 22 กุมภาพันธ์ 2564
หลังจากการลงนามในข้อตกลงการค้า ความเป็ นหุน้ ส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างกัมพูชาและจีน รวมถึงได้ขอ้ สรุป
ในการเจรจา FTA กับเกาหลีใต้แล้ว กัมพูชายังคงมองหาคู่คา้ ที่
มี ศัก ยภาพในการลงนามข้อ ตกลงการค้า เสรี ท วิ ภ าคี ต่ อ ไป
โดยเฉพาะกั บ อิ น เดี ย ซึ่ ง โฆษกกระทรวงพาณิ ช ย์ก ล่ า วว่ า
กระทรวงก าลัง ท างานอย่ า งใกล้ชิ ด กับ สถาบัน วิ จัย อิ ส ระใน
ภูมิภาคเพื่ อทาการศึกษาความเป็ นไปได้เกี่ ยวกับต้นทุนและ
ผลประโยชน์ของ FTA ระหว่างประเทศคูค่ า้ ต่อไป โดยการศึกษา
ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการและเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือ
กับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มรู ปแบบ พร้อมกับเตรียมการ
สาหรับการเจรจาระหว่างอินเดียในระยะถัดไป ซึง่ อินเดียถือเป็ น
หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลกที่มีกาลังซือ้ ด้วยเหตุนีจ้ ึงแสดง
ให้เห็นถึงตลาดที่มีศกั ยภาพที่ดีสาหรับผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา
และเป็ นเป้าหมายเชิงตรรกะต่อไปในการที่จะเป็ นพันธมิตรทาง
การค้าที่หวังไว้สาหรับกัมพูชาในอนาคต ข้อมูลจากสถานทูต
อินเดียในกัมพูชากล่าวว่าปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศ
สูงถึง 250 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับปี 2018 อยูท่ ่ี 227 ล้าน
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50816522/lookingto-india-for-next-major-fta-agreement/

คาดการณ์จานวนเทีย่ วบินของกัมพูชาลดลง
ในปี 2021
Cambodia News I 22 กุมภาพันธ์ 2564
ในช่ ว งสองสัป ดาห์แ รกของเดื อ นกุม ภาพัน ธ์มี เ ที่ ย วบิ น ตาม
กาหนดเวลาทัง้ ขาเข้าและขาออกเพียงประมาณ 223 เที่ยวบิน
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ระหว่างสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ของกัมพูชา ตามรายงาน
ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของท่ า อากาศยานกั ม พู ช า โดย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน
กัมพูชากล่าวว่าการจราจรทางอากาศในเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2020 ซึ่งลดลงรวมกว่าร้อยละ 94 ซึ่งมีเที่ยวบิน
เข้าและออกโดยเฉลี่ย 13 เที่ยวบินต่อวัน ณ สนามบินนานาชาติ
3 แห่ง โดยส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ในพนมเปญ โดยสนามบิน
นานาชาติสามแห่งของกัมพูชาให้การต้อนรับผูโ้ ดยสาร 2.13
ล้านคน (ระหว่างประเทศ ภายในประเทศและการต่อเครื่อง) ใน
ปี 2020 ลดลงกว่าร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับตัวเลขปี 2019 ตาม
ข้อมูลของสานักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ (SSCA)
รวมถึงข้อมูลจาก SSCA แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาจัดการขนส่ง
สินค้า 49,983 ตัน ณ สนามบินนานาชาติสามแห่งของประเทศ
ลดลงร้อยละ 31 จากตัวเลขของปี 2019
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50816334/numberof-flights-down-by-far-in-early-2021/

Lao National Single Window ลดการซับซ้อน
การนาเข้า-ส่งออกพรมแดนระหว่างประเทศ
Laos News I 23 กุมภาพันธ์ 2564
Lao National Single Window มี ผ ลบัง คับ ใช้ ตั้ง แต่ 23 ก.พ.
เป็ นต้นไป โดยกระทรวงการคลังได้อ อกประกาศการใช้ง าน
ระบบอย่างเป็ นทางการ เพื่อลดความซับซ้อนของการนาเข้า
ส่งออกและขนส่งสินค้าและการขนส่งสินค้าทัง้ หมดที่พรมแดน
ระหว่ า งประเทศและสนามบิ น ทุก แห่ ง ในสปป.ลาว การใช้
LNSW จะช่ ว ยเพิ่ ม แหล่ ง รายได้ ใ ห้ กั บ สปป.ลาวอย่ า งมี
นัยสาคัญและยังรับประกันความโปร่งใสในการค้าและอานวย
ความสะดวกด้านพิธีการศุล กากรทาให้ผนู้ าเข้าสามารถติดต่อ
กับ ประเทศอื่ น ๆ ในอาเซี ย น หน้า ที่ ห ลัก ของระบบคื อ เพื่ อ
อานวยความสะดวกในการร้องขอและออกใบอนุญาตนาเข้า
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การติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยใช้ ID อ้างอิงรายการ
และการเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ณ จุดเดียวกัน ทัง้ นี ้ LNSW
ครอบคลุม ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รายการอิเล็กทรอนิ ก ส์
การออกใบแจ้งหนีแ้ ละการเรียกเก็บเงิน ณ จุดเดียว และสถิติ
และการรายงาน กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ผปู้ ระกอบการ
ทางเศรษฐกิจและตัวแทนเดินเรือทัง้ หมดในสปป.ลาวที่มีธุรกิจ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเข้ า ส่ ง ออกหรื อ ขนส่ ง สิ น ค้า ควรไปที่
ส านั ก งาน LNSW เพื่ อ รั บ การฝึ กอบรม ผู้ ค ้ า ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ลงทะเบียนควรดาเนินการทันทีและควรออกบัญชีผใู้ ช้โดยด่วน
ผูน้ าเข้าและผูส้ ่งออกสินค้าทัง้ หมดจะต้องชาระภาษี ศุลกากร
และภาษี อ่ืน ๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ณ จุ ด เดี ย ว โดย BCEL,LDB ,BCEL i- Banking,
BCEL One, LDB Corporate Banking เงินสด การโอนเงินและ
เช็ ค ขึ ้น อยู่ กั บ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจะมี ก ารเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบนีใ้ นอัตรา 120,000 กี บต่อรายการ
ซึ่งไม่รวมภาษี ศลุ กากรและอากรอื่น ๆ ภาษี ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่หน่วยงานต่างๆ เรียกเก็บ
ที่มา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC
onten_Lao_national_37.php

พนักงานของรัฐ 17 คนถูกพักงาน หลังเข้าร่วม
ประท้วงในเมียนมา
Myanmar News I 23 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่สิบเจ็ดคนจากฝ่ ายบริหารทั่วไปของรัฐมอญถูกสั่งพักงาน
เนื่องจากเข้าร่วมใน CDM (ขบวนการอารยะขัดขืน) ซึง่ กับคาสั่งของ
กรม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 ที่ ผ่านมา นอกจากนี ย้ ังมี ก ารส่ง
หนังสือแจ้งไปยังหน่วยข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมใน
CDM อีกด้วย ในเมืองเมาะลาเลิงของรัฐมอญการประท้วงต่อต้าน
การรัฐประหารของกองทัพยังคงดาเนินต่อไปในวันที่ 15 ในวันที่ 21
กุ ม ภาพัน ธ์ 64 การเดิ น ขบวนมี ข ้า ราชการ การรถไฟเมี ย นมา
ไปรษณียพ์ ม่าและหน่วยงานอื่น ๆ รวมทัง้ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท
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เจ้า ของร้า นสหภาพนัก ศึก ษาและผู้ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น เข้า ร่ว ม
ขบวนด้วย
ที่มา: https://elevenmyanmar.com/news/17-staff-frommon-state-administration-dept-suspended-for-joiningstrike

เวียดนามคาดเงินเฟ้ อเพิม่ ขึน้ 3.5% ปี 64
Vietnam News I 22 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัทหลักทรัพย์ Viet Dragon Securities (VDSC) เปิ ดเผยว่า
ราคากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ส่งผล
ให้อตั ราเงินเฟ้อในเวียดนาม ปี 2564 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึน้
3.5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน แต่ยงั คงอยู่ในระดับต่ากว่าที่สมัชชา
แห่ ง ชาติ ไ ด้ตั้ง เป้า ไว้ท่ี 4% อย่ า งไรก็ ต าม รัฐ บาลเวี ย ดนาม
ดาเนินมาตรการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ด้วยเหตุนี ้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง
ของเงินเฟ้อ รวมถึงดาเนินนโยบายทางการเงินที่เข็มงวด ทัง้ นี ้
เมื่อพิจารณาทางด้านอุปทาน พบว่าสถานการณ์การผลิตของ
กลุม่ OPEC และพันธมิตรอยูใ่ นระดับไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่
หินดินดานของสหรัฐฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลไบเดน
ในขณะเดียวกัน ทางฝั่ งอุปสงค์ ความต้องการนาเข้ายังไม่ฟื้น
ตัว จากสถานการณ์โ ควิ ด -19 ระบาด แต่มี สัญ ญาว่า จะเพิ่ ม
สูงขึน้ ในอนาคตและคาดว่าจะสูงกว่าทางฝั่ งอุป ทาน นอกจากนี ้
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เวียดนาม ปี 2563 เพิ่มขึน้ 3.2% เมื่อ
เทียบเป็ นรายปี สาเหตุหลักที่ทาให้ดชั นีปรับตัวมาจากราคาของ
กลุ่มอาหารที่ เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ ตาม เงินเฟ้อมี แนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ตน้ ปี นี ้
ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-inflation-expected-torise-to-35-in-2021-316245.html
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน

ปรับลดการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนาม 7%
ในปี 64
Vietnam News I 22 กุมภาพันธ์ 2564
ธนาคารเอชเอสบี ซี (HSBC) ปรับ ลดประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564 ไว้ท่ี 7% จากเดิมที่
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 7.6% สาเหตุสาคัญมาจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิ จของประเทศ ไม่เพียงแค่กระทบในเวียดนาม แต่ยัง
ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ทาให้ธนาคารปรับลด
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อาเซี ย นมาอยู่ใ นระดับ 5% ในปี นี ้
อย่างไรก็ ตาม เวี ยดนามมี แนวโน้มฟื ้ นตัวเร็วที่ สุดในอาเซียน
รองลงมามาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และสิงคโปร์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ รัฐบาล
ได้ตงั้ เป้าการเติบโตทางเศรษฐกิ จไว้ท่ี 6.5% ซึ่งสูงกว่าที่สภา
แห่งชาติตงั้ เป้าไว้
ที่มา : http://hanoitimes.vn/hsbc-revises-down-vietnamgdp-growth-projection-to-7-in-2021-316368.html

สรรพสามิต เร่งรือ้ ภาษีรถยนต์
ฟื้ นกองทุนแบตฯ
CLMVT News I 22 กุมภาพันธ์ 2564
สรรพสามิต เตรียมฟื ้ นกองทุนแบตฯ พร้องเร่งทบทวนโครงสร้าง
ภาษี รถยนต์ทงั้ ระบบ หวังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ดันไทยเป็ น
ศูนย์กลางฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค นายลวรณ แสง
สนิ ท อธิ บดีกรมสรรพสามิต เผย เตรียมรือ้ การจัดตั้งกองทุน
แบตเตอรี่ ขึน้ มาใหม่ แนวคิดในการจัดตัง้ กองทุนเกิดขึน้ ตัง้ แต่ 2
ปี ที่ แ ล้ ว โดยจะมี ก ารทบทวนแนวทางให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปั จจุบนั ที่พฒ
ั นาก้าวหน้าไปมาก ล่าสุด
ได้มีการหารือกับผูผ้ ลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนาของประเทศ พบ
กว่า การผลิตแบตเตอรีม่ ีความก้าวหน้าไปจากเดิมมากๆ เพราะ
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สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เพียงปรับเปลี่ยนชิน้ ส่วนอุปกรณ์
บางชนิด ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นแบตเตอรี่ในบ้านได้
หรือเปลี่ยนแค่แผงเซลไฟฟ้าบางชิน้ ก็สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ได้ อย่างไรก็ ตาม แนวทางในการจัดตัง้ กองทุนแบตเตอรี่ตอ้ ง
สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศ ซึ่ง ขณะนี ก้ รมอยู่ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาการปรับ
โครงสร้างภาษี ใหม่ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาใช้
ประเทศไทย เพื่อดันไทยให้เป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ในภูมิภาค
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