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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

• กัมพูชาลดภาษีพาหนะลง กระตุ้นยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ 

• สมาคม Fintech ก าหนดเป้าหมายภายในประเทศกัมพูชา 

• สินเชื่อส าหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน สปป .ลาว 

• รถบรรทุกผลไม้กว่า 700 คันไปจีน ต้องพบกับความเสียหายท่ีด่านชายแดนมูเซ 

• เวียดนามก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 

• “Bamboo Airways” สายการบินเวียดนาม ประกาศเพิ่มทุนกว่า 457.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• จุรินทร์ เผยค้าชายแดนไทย-เมียนมา ยังไม่สะดุด ชี้สัญญาณส่งออกไทยดีต่อเนื่อง 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบันทีป่รึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

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

 

 

 กัมพูชาลดภาษีพาหนะลง กระตุ้นยอดขาย
รถยนต์ภายในประเทศ

 
Cambodia News I 23 กุมภาพันธ์ 2564 

รัฐบาลกัมพูชาวางแผนก าหนดภาษีน าเข้าพิเศษส าหรับรถ
ครอบครัว โดยจะลดลงอัตราภาษีร้อยละ 10 ถึง 25 ตามขนาด
ของเครื่องยนต์ ดังประกาศจากกรมศุลกากรและสรรพสามิต
ทั่วไปกัมพูชา ซึ่งอัตราการน าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าส าหรับครอบครัว
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 
10 และอัตราส าหรับรถบรรทุกกึ่งพ่วงจะลดลงจากร้อยละ 40 สู่
ร้อยละ 25 โดยรถบรรทุกที่มีน  าหนักรถรวมเกิน 5 ตัน จะมีอัตรา
ภาษีลดลงจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 30 รวมถึงรถดั ม รถเครน 
รถขุดเจาะ จะลดอัตราภาษีลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ 40 เหลือ
ร้อยละ 30 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ RMA 
(Cambodia) Plc. กล่าวว่าต้นทุนภาษีที่ลดลงจะช่วยกระตุ้น
ขายรถได้มากขึ น โดยลดราคาลงในช่วง 1 ,000 ถึง 10,000 
เหรียญ ขึ นอยู่กับประเภทของรถเมื่อเทียบกับอัตราภาษีเดิม ซึ่ง
ประธาน RMA ได้กล่าวเพิ่มว่ายอดขายในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ลดลงกว่าร้อยละ 30 ในปี 2020 โดยยอดขายของ RMA 
ลดลงราวร้อยละ 5 ในปีที่แล้ว 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50816772/special-

tariffs-cut-to-boost-auto-sales/ 

 

สมาคม Fintech ก าหนดเป้าหมาย
ภายในประเทศกัมพูชา

 
Cambodia News I 23 กุมภาพันธ์ 2564 

สมาคมการเงินและเทคโนโลยีแห่งกัมพูชา (CAFT) น าเสนอ
วิสัยทัศน์ส าหรับอนาคตของอุตสาหกรรมในการประชุมสามัญ
ประจ าปีครั งแรก โดยงานนี มีวิทยากรจาก ธนาคารกลางของ
ประเทศกัมพูชา (NBC) และ องค์การเงินตราแห่งประเทศ
สิงคโปร์ ได้รวบรวมผู้น าจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสถาบัน
บริการการช าระเงิน (PSI), การประกันภัย , การธนาคาร , 
การเงินขนาดเล็กและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งประธาน 
CAFT มองว่าเป็นเรื่ องส าคัญที่จะต้องรวมกลุ่มธุ รกิจให้

กว้างขวางขึ น เพราะจะช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เป็นวงกว้าง ผ่านการท างานร่วมกันภายใต้นวัตกรรมใหม่ ซึ่ง
ในขณะนี  CAFT ก าลังด าเนินการจัดท าเอกสารแนวคิดที่จะ
ส่งไปยัง NBC เพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการการรวมกลุ่ม โดย
ปัจจุบันการใช้งานหลักส าหรับโซลูชันฟินเทคคือการโอนเงิน
แบบดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50816982/fintech-

association-outlines-goals-at-its-first-annual-meeting/ 
 

สินเชื่อส าหรับธุรกิจขนาดเล็กช่วยกระตุ้นการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจใน สปป .ลาว

 

Laos News I 24 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการสนับสนุน
ทางการเงินฉุกเฉินมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารโลกเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลางฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการระบาดของ
โควิด -19  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
ประกาศโครงการสนับสนุนและฟื้นฟูการเข้าถึงการเงินในภาวะ
ฉุกเฉินทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย
ย่อย (MSME) ท าให้ธนาคารและสถาบันการเงินในพื นที่
สามารถให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการปิด
พรมแดน และลดการซื อขายในปีที่ผ่านมา โดยธนาคาร 3 แห่ง 
ได้แก่ Laos-China, Maruhan, และ Sacom ได้รับเลือกให้เข้า
ร่วมในโครงการเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทขนาดเล็กที่ขอสินเชื่อ
ผ่านวงเงินเครดิต โครงการนี ให้การสนับสนุนทางเทคนิคจาก
ธนาคารแห่งสปป.ลาว เป็นผู้บริหารระบบค  าประกันสินเชื่อและ
ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะมีสถาบันการเงินเข้าร่วม
โครงการมากขึ นเมื่อการเจรจาเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเสร็จ
สมบูรณ์ ความคิดริเริ่มนี จะเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจ
ขนาดเล็กซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสปป.ลาว  ด้วยการท า
ให้บริษัทขนาดเล็กเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ นรัฐบาลและธนาคาร
ก าลังขจัดหนึ่งในสามอุปสรรคส าคัญส าหรับธุรกิจในสปป.ลาว 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>1 
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รถบรรทุกผลไม้กว่า 700 คันไปจีน ต้องพบกับ

ความเสียหายท่ีด่านชายแดนมูเซ 

 
Myanmar News I 23 กุมภาพันธ์ 2564 

รถบร รทุ กผล ไม้ ก ว่ า  700 คัน  ติ ดอยู่ ที่ ป ร ะตูพ รมแดน 
Kyinsankyawt และ Pangsaing (Kyugok) ในด่านมู เซ ทาง
ตอนเหนือของรัฐฉานพบว่าเกิดความเสียหายในการส่งออกไป
จีนเนื่องจากพบปัญหาความล่าเพราะรถมีจ านวนมาก มี
รถบรรทุกสินค้าเพียง 80 คันเท่านั นที่สามารถเข้าและออกจาก
ประเทศจีนได้หลังจากที่คนขับถูกพบว่าติด Covid-19 และ
ปัญหาจากสถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมา ซึ่งตอนนี 
ตลาดเมลอนอยู่ในเกณฑ์ราคาดี แต่มีรถบรรทุกจ านวนไม่น้อยที่
ไม่สามารถเข้าจีนได้หลังจากคนขับติดเชื อไวรัส อีกทั งรถบรรทุก
ประมาณ 600 คันติดอยู่ด้านนอก แต่มีเพียง 80 เท่านั นที่
สามารถเข้าไปได้ และยังพบว่าธนาคารเกิดปัญหาปิดท าการ 
เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั ง
ชาวจีนเน้นการใช้รถตัวเองในการบรรทุก ปัจจุบันค่าขนส่งผลไม้
อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านจัตต่อการบรรทุกจากพะโคหรือย่างกุ้ง
และ 1.4 ล้านจัตจากมัณฑะเลย์หรือเขตสะกาย 

ที่มา: https://elevenmyanmar.com/news/over-700-fruit-
trucks-bound-for-china-stranded-face-damage-at-

border-gates-in-muse 

 

 

เวียดนามก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการ
ลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

 
Vietnam News I 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ตามข้อมูลของนิกเคอิ (Nikkei) เผยว่าบริษัทอินเทล (Intel) 
ประกาศลงทุน 475 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปใช้ในบริษัทอินเทลโปร
ดักส์ เวียดนาม คอร์ป ( IPV) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทดสอบและ
ประกอบชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม
ในช่วงครึ่งหลังของปี 63 บริษัทมีเป้าหมายเพื่อท าการผลิต
สินค้า 5G และโปรเซสเซอร์  Intel Core มาพร้อมกับเทคโนโลยี
อินเทล ไฮบริด และซีพียูตัวใหม่ล่าสุด ‘Intel Gen 10’ ทั งนี  

Apple เร่งด าเนินย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและอินเดีย 
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ มีก าหนดการผลิตไอ
แพด (iPad) ในเวียดนามช่วงกลางปี 64 นอกจากนี  ยังจะขยาย
สายการผลิตล าโพง HomePod mini smart นอกจากนี  บริษัท 
Savills Vietnam ระบุ ว่ าบริษัท  ‘Pegatron’ ผู้ ผลิ ตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน ได้เข้ามาทุ่มเงิน 19 ล้านเหรียญสหรฐั
ในเมืองไฮฟอง ส าหรับแผนการขยายการลงทุนในช่วงเฟสแรก 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัท
ข้ามชาติบางแห่งย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนาม หรือขยาย
การปริมาณการผลิต 

ที่มา : https://vietnamtimes.org.vn/vietnam-becomes-
attractive-destination-to-technology-giants-28437.html

 
‘“Bamboo Airways” สายการบินเวียดนาม 

ประกาศเพิ่มทุนกว่า 457.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

 
Vietnam News I 23 กุมภาพันธ์ 2564 

สายการบินแบมบูแอร์เวย์ส (Bamboo Airways) ประกาศจะ
เพิ่มส่วนของทุน 3.5 ล้านล้านด่อง ท าให้มูลค่าทุนรวมอยู่ที่  
10.5 ล้านล้านด่อง (457.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) การปรับเพิ่มทุน
ครั งนี นับเป็นครั งที่ 5 และเป็นการเพิ่มเงินทุนครั งใหญ่ที่สุด 
ภายใต้งบประมาณของธุรกิจ ทั งนี  โครงสร้างของผู้ถือหุ้นยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง บริษัท FLC ถือหุ้น 51.29% ณ สิ นปีที่แล้ว โดย
เมื่อพิจารณางบการเงินของธุรกิจ พบว่าก าไรก่อนภาษีในปี 
2563 มีมูลค่ากว่า 300 พันล้านด่อง จ านวนผู้โดยสารทั งหมด
ราว 4 ล้านคน เพิ่มขึ น 41% ในแง่ของจ านวนเที่ยวบิน และ 
40% ในแง่ของจ านวนผู้ โดยสาร เมื่อ เทียบกับปี  2561 
นอกจากนี  ในปัจจุบัน สายการบินดังกล่าวมีเครื่องบินจ านวน 
30 ล า ประกอบไปด้วยโบอิ ง 787-9 ดรีมไลเนอร์, แอร์บัส 
A321neo และเครื่องบิน Embraer E195s ซึ่งคาดว่ากองบินจะ
มีเครื่องบิน 50 ล าในปีนี . 
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/bamboo-airways-raises-

charter-capital-to-4573-million-usd/196625.vnp 

 

 

AiTi  l สรุปข่าวเด่น>>2 
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สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน 

จุรินทร์ เผยค้าชายแดนไทย-เมียนมา ยังไม่
สะดุด ชี้สัญญาณส่งออกไทยดีต่อเนื่อง

 
CLMVT News I 23 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในส่วนการ
ประท้วงในเมียนมาเมื่อวานนี  ยังไม่ได้รับผลกระทบการส่ง
สินค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นที่ด่าน
ระนองด่านพุน  าร้อน หรือด่านเจดีย์สามองค์ที่กาญจนบุรี ทั งนี  
เมื่อวานสถานการณ์ยังปกติยกเว้นที่ด่านแม่สาย ท่าขี เหล็ก จุด
เดียวที่มีการชุมนุมของผู้ชุมนุมในฝั่งเมียนมา การขับรถข้าม
แดนส่งสินค้า อาจชะลอตัวบ้าง แต่เนื่องจากผู้ส่งออกของไทย
คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าแล้ว จึงได้เร่งการส่งสินค้าข้าม
แดนในช่วงเช้าไปได้จ านวนมาก และการจราจรทางด้านการส่ง
สินค้ายัง เคลื่อนตัวไปได้  “ในภาพรวมยังถือ ว่ายังอยู่ ใน
สถานการณ์ปกติ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงติดตามใกล้ชดิ 
ในอนาคตถ้ามีปัญหาอะไรจะเรียนให้ทราบต่อไป” 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy 
/news_2592463
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