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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• การค้าระหว่างกัมพูชาและไทยหดตวัตอ่เน่ือง 

• กัมพูชาลงนามข้อตกลงดา้นการสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชน 

• ถนนในเมืองไดรั้บการปรับปรุงเพือ่การจราจรและขนส่งทีด่ขีึน้  

• เกษตรกรเมืองม่ีนบู้ ปลืม้ ผลผลิต-ราคาถ่ัวเขียวเพิม่ขึน้  

• เวียดนามเผยเม็ดเงนิลงทุนจากตา่งประเทศ ดิง่ลง 15.6% 

• “เวียดนาม-องักฤษ” เผยมูลค่าการค้าพุง่ หลังบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี UKVFTA 

• คลังส่องหาทางผ่อนวินัยการเงนิการคลัง หนีส้าธารณะปร่ิมคอหอยแค่เฉียดเส้นตาย 
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 การค้าระหว่างกัมพชูาและไทยหดตวัตอ่เน่ือง

 
Cambodia News I 26 กมุภาพนัธ ์2564 

การคา้ทวิภาคีระหว่างกมัพชูาและไทยในช่วงตน้ปี 2021 มีการ
หดตวัลงอย่างต่อเน่ืองเน่ือง จากผลกระทบของการระบาดของ
โควิด-19 โดยการคา้ระหว่างสองประเทศมีมลูค่ารวมอยู่ท่ี 653 
ลา้นดอลลารใ์นเดือนมกราคม 2021 ซึ่งลดลงรอ้ยละ 10.6 เม่ือ
เทียบเป็นรายปีจากขอ้มูลของกระทรวงพาณิชยข์องไทย โดย
กมัพชูาส่งออกสินคา้ไปยงัไทยในเดือนมกราคมมีมลูค่ารวมอยู่
ท่ี 113 ล้านดอลลาร ์ลดลงรอ้ยละ 4.8 เม่ือเทียบเป็นรายปี 
ในขณะท่ีกมัพชูาน าเขา้สินคา้จากไทย 540 ลา้นดอลลาร ์ลดลง
รอ้ยละ 11.7 เม่ือเทียบกับเดือนมกราคมปี 2020 ซึ่งปีท่ีแลว้
การค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศมีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 7.236 
พนัลา้นดอลลาร ์ในปีท่ีแลว้ลดลงรอ้ยละ 23 จากปี 2019 โดย
ขณะนี้ความพรอ้มของวัคซีนโควิด-19 ก าลังอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวในการฟ้ืนตัวของ
กิจกรรมการคา้ภายในประเทศท่ีดีขึน้ในช่วงปี 2021 
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50818390/cambodia

-thailand-trade-continues-contraction/

 
 กัมพชูาลงนามข้อตกลงดา้นการสนับสนุนการ

พฒันาภาคเอกชน

 
Cambodia News I 27 กมุภาพนัธ ์2564 

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) และบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (IFC) ได้ท าบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพ่ือด าเนิน
โครงการ “การพัฒนาตลาดซัพพลายเชนทางการเงิน” โดย
บันทึกความเขา้ใจดังกล่าวไดร้บัการลงนามเม่ือไม่นานมานี้
ระหว่างผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายก ากับการธนาคารในนามของ
ผูว้่าการ NBC และผูแ้ทนของ IFC ซึ่งโครงการพฒันาตลาดหว่ง
โซอ่ปุทานทางการเงินจะช่วยสนบัสนนุรฐับาลกมัพชูาในการ 

 
ปรบัปรุงภาคเอกชนในประเทศต่อไป นอกจากนีย้งัสอดคลอ้ง
กับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรช์าติดา้นการเงินรวมส าหรบัปี 
2019-2025 เพ่ือสง่เสรมิภาคสนิเช่ือส าหรบัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) โครงการนีจ้ะมีบทบาทส าคญัในฐานะ
แนวทางส าหรบัการจดัท านโยบายส าหรบั SMEs และระบบทาง
การเงินในกมัพชูา ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการสนบัสนนุดา้น
กฎระเบียบและการปรบัปรุงความรู ้
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50818714/agreeme

nt-to-support-cambodias-private-sector-development-
signed/

 
 ถนนในเมืองไดรั้บการปรับปรุงเพือ่การจราจร

และขนส่งทีด่ขีึน้ 

 
Laos News I 1 มีนาคม 2564 

ถนนหลายสายทั่วเมืองหลวงไดร้บัการปรบัปรุงหรือซ่อมแซม
โดยมีจดุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงการจราจรและท าใหก้ารขบัข่ีง่าย
ขึน้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน โดยโครงการจะมีงบประมาณ
ลงทุน 2.4 พนัลา้นกีบ นอกจากนีก้ระทรวงโยธาธิการและการ
ขนส่งยังได้ปรับปรุงถนนแห่งชาติหมายเลข 13 ซึ่งเป็นจุด
เช่ือมต่อการขนส่งและการขนส่งสินคา้ท่ีส  าคญัระหว่างสปป.
ลาวและประเทศเพ่ือนบา้นไม่ว่าจะเป็น จีน เวียดนามไทยและ
กัมพูชา ทัง้นีก้ารส่งเสริมดงักล่าวนอกจากกจะเป็นการลงทุน
เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแลว้ถนนท่ีปรบัปรุงยงัเป็นสว่น
ช่วยสนบัสนนุการคา้ระหว่างชายแดนสปป.ลาวและเพ่ือนบา้น
อีกดว้ย  
ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_City_41.php  
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เกษตรกรเมืองมี่นบู ้ปลืม้ ผลผลิต-ราคาถั่วเขียว

เพิม่ขึน้ 

 
Myanmar News I 27 กมุภาพนัธ ์2564 

เกษตรกรหมู่บ้าน U Yin Zin เมืองม่ีนบู้ในเขตมะกเวพอใจกับ
ผลผลิตถั่วเขียวท่ีเพิ่มสงูขึน้และไดร้าคาดีในตลาดทอ้งถ่ิน บางส่วน
เพาะปลกูหลงัเผชิญกบัมรสมุในช่วงเพาะปลกูขา้ว และบางรายยงั
เพาะปลกูดว้ยระบบน า้ชลประทาน ซึง่ในปีนีร้าคาลดลงเลก็นอ้ยจาก 
41,000 จตัต่อตะกรา้เหลือ 38,000 จตัต่อตะกรา้ ตามท่ีเกษตรกรใน
ท้องถ่ินกล่าวว่ากรัมสีเขียวใหผ้ลผลิตอย่างมากมายและมีราคา
ยตุิธรรม ก่อนหนา้นีผ้ลผลิตถั่วเขียวในเมียนมาตอ่ปีมีเพียง 300,000 
ตัน ต่อมามีการปลูกเพิ่มมากกว่า 600,000 ตัน นอกจากนีก้าร
ส่งออกส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ีจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ยโุรป  
ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/farmers-enjoy-high-

yield-of-green-gram/#article-title 

 
เวยีดนามเผยเม็ดเงนิลงทุนจากต่างประเทศ  

ดิง่ลง 15.6%

 
Vietnam News I 27 กมุภาพนัธ ์2564 

 Foreign Investment Agency (FIA) ของเวียดนาม เผยว่าการ
ลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี ้
หดตัว 15.6% เม่ือเทียบกับปีท่ีแลว้ เป็นมูลค่า 5.46 พันลา้น
เหรียญสหรฐั โดยนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เขา้มาลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่ากว่า 3 พนัลา้นเหรียญสหรฐั 
ตามมาดว้ยภาคพลงังาน ประมาณ 1.44 พนัลา้นเหรียญสหรฐั 
และภาคอสงัหารมิทรพัย ์มลูคา่ 485 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทัง้นี ้นกั
ลงทนุจากญ่ีปุ่ นเขา้มาลงทนุในเวียดนามมากท่ีสดุ มลูค่า 1.64 
พันล้านเหรียญสหรัฐ  รองลงมาสิงคโปร์และเกาหลีใต้ 
นอกจากนี ้ปี 2563 เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ดิ่ง
ลง 25% เม่ือเทียบเป็นรายปี มูลค่าอยู่ท่ี 28.5 พนัลา้นเหรียญ
สหรฐั สาเหตมุาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าใหไ้ม่ 

 
สามารถเดินทางทางอากาศไดแ้ละส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ
นกัลงทนุลดลง 
ท่ีมา: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/fdi-

down-15-6-pct-4240708.html  

 
“เวยีดนาม-อังกฤษ” เผยมูลค่าการค้าพุง่ หลัง

บังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี UKVFTA

 
Vietnam News I 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ส านักงานส่งเสริมตลาดยุโรปและอมริกา ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการคา้ เผยว่าในเดือนมกราคม มูลค่าการ
ส่งออกและน าเขา้ระหว่างเวียดนามและสหราชอาณาจกัร พุ่ง
สูงถึง 657 ลา้นเหรียญสหรฐั เวียดนามส่งออกสินคา้ไปยังส
หราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 598 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 
84.6% จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ ถือว่าเป็นการเติบโตไดด้ี
ท่ามกลางโควิด-19 ระบาด และอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส  าคญัในการ
ยกระดบัการส่งออกของเวียดนามคือ ความตกลงทางการคา้
เสรีระหว่างสหราชอาณาจกัร - เวียดนาม (UKVFTA) ท่ีมีผลยงั
คับใช้เม่ือวันท่ี 31 ธ.ค. 2563 โดยสินคา้ส่งออกไปยังตลาด
ดงักล่าว อาทิ อาหารทะเล ผัก ชิน้ส่วนโทรศพัท ์คอมพิวเตอร ์
เป็นตน้ ทัง้นี ้เม่ือเดือนธนัวาคมปีท่ีแลว้ สหราชอาณาจกัรเขา้มา
ลงทุนในเวียดนาม จ านวน 411 โครงการ ด้วยมูลค่าทุนจด
ทะเบียน 3.84 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่จะเขา้มาลงทุน
ในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเงิน การธนาคารและพลังงาน
หมนุเวียน 
ท่ีมา:https://e.vnexpress.net/news/business/economy/viet
nam-uk-trade-turnover-soars-after-post-brexit-free-trade-

deal-4241118.html    
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คลังส่องหาทางผ่อนวนัิยการเงนิการคลัง หนี้

สาธารณะปร่ิมคอหอยแค่เฉียดเส้นตาย

 
CLMVT News I 1 มีนาคม 2564 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า 
จากการระบาดไวรสัโควิดระลอกใหม่ ท าใหมี้ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
ในวงกว้างนั้น ไดม้อบหมายให้ส  านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ศึกษาแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพ่ือรองรับ
โครงสรา้งเศรษฐกิจไทย ท่ีตอ้งรบักบัความผนัผวนของเศรษฐกิจ
ในอนาคต การกระตุน้เศรษฐกิจยงัตอ้งท าอย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้
เศรษฐกิจขยายตัวและฟ้ืนตัว ดังนั้นต้องพิจารณาผลของ
มาตรการตา่งๆท่ีรฐัทยอยออกมาก่อนหนา้นี ้ว่าจะสิน้สดุเม่ือใด 
แลว้จะมีมาตรการใหม่ๆ ออกมากระตุน้เศรษฐกิจต่อไปอย่างไร 
เช่น มาตรการคนละครึง่ จะสิน้สดุเดือนมี.ค.นี ้โครงการเราชนะ 
สิน้สุดการใช้เงินเดือนพ.ค. แลว้จะมีมาตรการใดต่ออีก หรือ
พอแลว้ เพราะเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแล้ว ในปีงบประมาณ 2564 
มั่นใจว่าระดบัหนีส้าธารณะต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
(จีดีพี) ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบความยั่งยืนทางการคลงัของรฐับาล 
จะไม่เกิน 60% ของจีดีพี ตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้น่นอน แตอ่าจขึน้
ไปแตะท่ีระดบั 58-59% จากก่อนหนา้นีท่ี้ส  านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) ระบุว่า ระดับหนีส้าธารณะหลังกู้เงินตาม
พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) 1 ลา้นลา้นบาทเต็มจ านวนแลว้ จะขึน้
ไปอยูร่ะดบั 57% ของจีดีพี”. 
ท่ีมา: https://www.thairath.co.th/news/business/finance-

banking/2041405 
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