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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• การล็อกดาวนท์ีผ่่านมาของกัมพูชา อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ 

• กลุ่มโลจสิตกิสเ์รียกร้องใหรั้ฐบาลผ่อนปรนข้อจ ากัดด้านการขนส่ง 

• สปป.ลาว Lockdown เวียงจันทรแ์ละปิดพรมแดนสกัด COVID-19 ทีเ่ชื่อมโยงกับไทย 

• การลงทุนในประเทศและต่างประเทศของเมืองพะโค ยังคงด าเนินปกต ิ

• 6 เดอืนแรกของปีงบฯ 63-64 ค้าชายแดนเมียนมาแตะ 5.6 พันล้านดอลลารส์หรัฐ 

• ‘เวียดนามเผยกลางเดอืนเม.ย. สนิเชื่อโต 3.34% 

• เวียดนายเผยคร่ึงแรกของเดอืนเม.ย. ขาดดุลการค้า 1.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

• ไทยพร้อมมีส่วนช่วยผลักดันใหก้ารประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที ่24 เมษายน 2564 นี ้ประสบความส าเร็จ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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



 

 
        23 เมษายน 2564 

  
 

 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ 

 

 การล็อกดาวนท์ีผ่่านมาของกัมพูชา อาจส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ
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รฐับาลกมัพชูาไดท้ าการล็อกดาวนป์ระเทศลงเม่ือสัปดาหท์ี่
แลว้ หลงัจากเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม่ขึน้ โดยในบางพืน้ที่ของเมืองหลวงถกูก าหนดให้
เป็น "เขตพืน้ที่สีแดง" สง่ผลท าใหจ้ าเป็นตอ้งท าการประเมิน
แนวโนม้เศรษฐกิจของกมัพชูาในปี 2021 ใหม่อีกครัง้  จาก
ผลกระทบข้างต้น ซึ่ ง The Economist Intelligence Unit 
(EIU) สื่ อ จากสหภาพยุ โ รปได้ตีพิ มพ์ในหัวข้อ  The 
Economist รายงานว่าอาจจะมีการปรบัลดการคาดการณ์
การเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ของกมัพชูาในปี 2021 ลงจากรอ้ยละ 4.6 ลงมาสูช่่วงระดบั
ร้อยละ 3 ถึง 4 จากรายงานของ Nikkei Asia โดยการ
ระบาดและการล็อกดาวนจ์ะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น
ของผูบ้ริโภคและธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งมีสัดส่วนส าคัญคิด
เป็นประมาณรอ้ยละ 70 ของ GDP ประเทศ 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50843002/lockdowns-movement-
restrictions-could-affect-economic-outlook/ 

 
 กลุ่มโลจสิติกสเ์รียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรน

ข้อจ ากัดด้านการขนส่ง 

 Cambodia News I 22 เมษายน 2564 

ในขณะที่ธุรกิจภายในประเทศกมัพชูาก าลงัเผชิญกบัความ

กดดัน พยายามด าเนินการภายใต้ข้อจ ากัดของรัฐบาล

หลงัจากที่ไดอ้อกมาตรการล็อกดาวน์ ร่วมกับความกังวล

เรื่องความปลอดภัยทางดา้นอาหาร โดยสมาคมโลจิสติกส์

แห่งกมัพชูา (CLA) จึงไดข้อใหร้ฐับาลเขา้มาแทรกแซงเพื่อ

ช่วยบรรเทาความตึงเครียดเหล่านีล้ง ซึ่งอุปสรรคที่พบใน

ขณะนีค้ือบริษัทที่มีส  านกังานในเขตพืน้ที่สีแดงจ าเป็นตอ้ง

หยดุกิจการชั่วคราว เจา้หนา้ที่เกือบทัง้หมด ไม่สามารถเดิน

ทางผ่านไปยงัพืน้ที่นัน้ๆได ้โดยถูกจ ากดัหรือหา้ม กิจกรรม

ทางศลุกากร ซึ่ง CLA ไดย้ื่นอทุธรณต์่อหน่วยงานรฐัเพื่อขอ

ใบอนุญาตจราจรส าหรับรถบรรทุกส าหรับงานหนักทุก

ประเภทที่มีความจ าเป็นในการเดินทางเขา้และออกจาก

พืน้ที่ที่ถกูปิดกัน้ 

 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50843076/logistics-group-calls-on-
govt-to-ease-restrictions-to-ensure-deliveries/

 

สปป.ลาว Lockdown เวียงจันทร ์

และปิดพรมแดนสกัด COVID-19  
ทีเ่ช่ือมโยงกับไทย
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สปป.ลาว Lockdown เวียงจันทรแ์ละปิดพรมแดนระหว่าง

ประเทศในทุกด่ าน  หลังพบผู้ ป่ วยรายใหม่  28 ราย

(22.04.64) ซึ่งมีคามเช่ือมโยงมาจากไทย สรา้งผลกระทบ

ต่อด้านการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณด้าน

ชายแดน นายยกรฐัมนตรีไดมี้ลงนามมีค าสั่งประกาศใหผู้ท้ี่

อาศัยอยู่ในเมืองหลวงเวียงจันทนไ์ม่ใหอ้อกจากเมืองและ

บุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตในการเข้าไปด้าน

พรมแดนระหว่างประเทศถูกปิดยกเวน้รถบรรทุกที่บรรทุก

สินค้าที่ยังสามารถขนส่งได้แต่อาจมีความล่าช้าจาก

มาตรการตรวจที่เขม้งวดอาจส่งผลกระทบต่อความล่าชา้

ด้านการขนส่งและคุณภาพของสินค้าประเภทอุปโภค

บริโภค อย่างรก็ตามรฐับาทมุ่งมั่นที่จะจ ากัดหรือหยดการ

แพร่เช่ือระลอกใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่ประกาศ เพื่อ

ป้องกันไม่ใหส้ปป.ลาวเขา้สู่วิกฤตด้านสาธารณสุขหากมี

การระบาดจ านวนมาก 

 

ที่มา : https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-laos-lockdown-

capital-vientiane-outbreak-tied-thailand-14672574 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

การลงทุนในประเทศและต่างประเทศของเมือง
พะโค ยังคงด าเนินปกติ
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การลงทุน ในและต่ า งประ เทศส่ วนใหญ่ ไหล เข้าสู่

อุตสาหกรรมการผลิตเขตอุตสาหกรรมและภาคการผลิต

อาหารในเขตพะโค ปัจจบุนัการลงทนุจากต่างประเทศ 135 

แห่งมูลค่า 2.3 พันลา้นดอลลารส์หรฐัและการลงทุนของ

ชาวทอ้งถิ่น 40 แห่ง มูลค่ารวม 977 พันล้านจัต ซึ่ง 80% 

ของการลงทุนอยู่ใกลเ้ขตเมืองพะโค ปัจจุบันมีคนงานใน

โรงงานของเขตอุตสาหกรรม Nyaung Inn ประมาณ 

55,000 คน เมืองพะโคซึง่เป็นเมืองการคา้ที่ส  าคญัของเมียน

มาอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 50 ไมลเ์ป็นศูนยก์ลางการ

คมนาคมที่ส  าคญั นอกจากนีย้งัตัง้อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ

แนวตะวนัออก-ตะวนัตก อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตขา้วที่ใหญ่

เป็นอันดับสองของประเทศมีศักยภาพที่น่าลงทุนในภาค

เกษตรกรรมและปศุสัตวเ์นื่องจากมีบ่อตกปลาและทุ่งนา

มากมาย ดงันัน้จึงสามารถสรา้งโอกาสในการท างานใหก้บั

ประชาชนภายในประเทศ 
 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/local-foreign-investment-operating-as-usual-
in-bago/#article-title

 
6 เดอืนแรกของปีงบฯ 63-64 ค้าชายแดนเมียน

มาแตะ 5.6 พันล้านดอลลารส์หรัฐ
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ณ วนัที่ 2 เมษายน 64 -ของปีงบประมาณปี 63-64 ซึ่งเริ่ม
ตัง้แต่เดือนตลุาคม 63 การคา้ชายแดนเมียนมามีมลูค่า 5.6 
พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ลดลงกว่า 264 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีงบประมาณก่อนซึ่งมีมลูค่า 
5.9 พันล้านดอลลาร ์โดยด่านมูเซเป็นด่านชายแดนที่มี

มลูค่าการคา้มากที่สดุ คือ 2.5 พนัลา้นดอลลารต์ามมาดว้ย
ด่านเมียวดีมีมูลค่า 729 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตัง้แต่วันที่ 1 
ตุลาคม 63 ถึง 2 เมษายน 64 ของปีงบประมาณนีก้ารคา้
ต่างประเทศมีมูลค่ารวมกว่า 7.8 พันลา้นดอลลารส์หรฐั 
ในขณะที่การค้าทางทะเลมีมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์
สหรฐั ส่วนการน าเขา้จะเป็นสินคา้ทนุ สินคา้ขัน้กลาง และ
สินคา้อปุโภคบรโิภค  
 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/myanmars-border-trade-reaches-5-6-bln-in-
first-six-months-of-fy/ 

 

‘เวียดนามเผยกลางเดือนเม.ย.  
สินเช่ือโต 3.34% 
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ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เปิดเผยวา่เมื่อวนัที่ 16 เม.ย. 

การเติบโตของสินเช่ือ ขยายตวัมาอยู่ที่ 3.34% เม่ือเทียบกบั

ปลายปี 2563 และเพิ่มขึน้ 15% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีที่แลว้ โดยอตัราการเติบโตภายในสิน้เดือนมี.ค. อยู่ที่ 

2.93% เม่ือเทียบกับปลายปีที่แล้ว เป็นมูลค่าราว 411 

พนัลา้นเหรียญสหรฐั ภายในแค่ 2 สปัดาห ์การเติบโคของ

สินเช่ือก็ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 0.41 จุด ทัง้นี ้สถาบนัสินเช่ือและ

ธนาคาร ท าการปรับโครงสรา้งการช าระหนีใ้ห้กับลูกคา้ 

จ านวน 262,000 ราย ดา้นยอดสินเช่ือคงคา้งในระบบโดย

รวมอยู่ที่ 15.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่จ  านวนลกูคา้ 

660,000 ราย มีเงินกู้ที่มีอยู่รวมกันอยู่ที่ 55.14 พันล้าน

เหรียญสหรฐั ซึ่งไดร้บัการชะลอการช าระหนีแ้ละลดอัตรา

ดอกเบีย้เงินกู ้นอกจากนี ้ธนาคารกลางติดตามสถานการณ์

เศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด เพื่อรกัษาระดบัของอตัราเงินเฟ้ออยู่

ที่ประมาณ 4% ในปี 2564 และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ

กลบัมาฟ้ืนตวั 

ที่มา : http://hanoitimes.vn/vietnam-credit-growth-expands-by-334-by-mid-april-

317092.html 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

เวียดนายเผยคร่ึงแรกของเดอืนเม.ย. ขาด
ดุลการค้า 1.31 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
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กรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือน
เมษายน เวียดนามมีมูลค่าการน าเข้าและการส่งออก 
ประมาณ 27 พนัลา้นเหรียญสหรฐั แบ่งออกเป็นมลูค่าการ
ส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่ 12.65 พันลา้นเหรียญสหรัฐ 
และ 13.96 พันลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดับ ทัง้นี ้ในช่วง
เวลาดังกล่าว มีกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 พันล้าน
เหรียญสหรฐั ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร ์สินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ละ
ชิน้สว่น 2.82 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั รองลงมาเครื่องจกัรและ
อะไหล่ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี ้ตั้งแต่ต้นปีนี ้
จนถึงวนัที่ 15 เม.ย. การส่งออกรวมของเวียดนาม เพิ่มขึน้ 
26.8% เม่ือเทียบกับปีที่แลว้ เป็นมูลค่ากว่า 90 ลา้นลา้น
เหรยีญสหรฐั ในขณะท่ีการน าเขา้ เพิ่มขึน้ 29.1% เม่ือเทียบ
กบัปีที่แลว้ เป็นมลูค่าราว 89.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั สง่ผล
ใหเ้วียดนามยังคงเกินดุลการคา้ราว 1.5 พันลา้นเหรียญ
สหรฐั 
 
ที่ ม า  : https://vov.vn/en/economy/vietnam-posts-trade-deficit-of-us131-billion-in-first-
half-of-april-852187.vov 
 

 

ไทยพร้อมมีส่วนช่วยผลักดันให้การประชุมสุด
ยอดอาเซยีนในวันที ่24 เมษายน 2564 นี ้

ประสบความส าเร็จ
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วนันี ้(22 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ หอ้งโดม ชัน้ 2 

ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรฐับาล พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือ

ทางโทรศพัทก์บั นายโจโก วิโดโด (H.E. Mr. Joko Widodo) 

โดยนายกรฐัมนตรีมีความห่วงกงัวลต่อสถานการณใ์นเมียน

มาซึ่งเป็นเพื่อนบา้นที่ใกลช้ิด และตระหนกัดีว่าสถานการณ์

ในเมียนมาเป็นประเด็นที่ มีความท้าทายอย่างยิ่ งต่อ

สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในฐานะ

นายกรฐัมนตรีไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศ จึงไม่

สามารถเดินทางไปเขา้รว่มการประชมุครัง้นี ้ที่กรุงจาการต์า

ได ้ทัง้นี ้นายกรฐัมนตรีไดม้อบหมายให ้นายดอน ปรมตัถ์

วินัย รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ เป็นผูแ้ทนพิเศษ (Special envoy) เขา้รว่มการ

ประชุมในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียช่ืนชม

บทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศเสมอมา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแนวทางดา้นต่างประเทศ และความคิดเห็นของ

ไทยส่งผลส าคัญในการผลกัดันภูมิภาคนี ้ทัง้นี ้เขา้ใจดีถึง

การตัดสินใจของนายกรฐัมนตรี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

อาเซียนจะมีส่วนช่วยใหส้ถานการณใ์นเมียนมาคลี่คลาย

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/govh/3217206 
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