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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• Moody’s ประมาณการเศรษฐกิจกัมพชูาก าลังอยูใ่นช่วงพืน้ตวั 

• อุตสาหกรรมประกันภยัในกัมพูชา ทา่มกลางสถานการณโ์ควิด-19 

• โครงการ“ In Laos For Laos” ปฏิรูประบบดจิทิลัในสปป.ลาว  

• ผลผลิตทุเรียนตกต ่าฉุดราคาปีนีพุ้่ง  

• เวียดนามดงึดดูโครงการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ แม้เผชญิโควิด-19 ระบาด 

• เวียดนามคาดยอดส่งออกปี 64 แตะ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

• จ่อเชือดขายสินค้าออนไลนไ์ม่มี มอก. หลังไดรั้บข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค 
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 Moody’s ประมาณการเศรษฐกจิกัมพชูา 
ก าลังอยู่ในช่วงพืน้ตวั

 
Cambodia News I 15 พฤษภาคม 2564 

กมัพชูาถือเป็นหนึ่งในหกประเทศท่ีเศรษฐกิจอยู่ในช่วงระหว่าง
การ "ฟ้ืนตัว" ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน จากข้อมูลของ 
Moody’s Analytics โดยราคาสินคา้โภคภัณฑท่ี์ลดลงรวมกับ
คา่เงินดอลลารท่ี์เพิ่มขึน้ซึ่งถือเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีท าใหเ้กิด
สิ่งท่ีเรียกว่า “Asian Miracle” เน่ืองจากวิกฤตการเงินในเอเชีย 
ท าใหส้กลุเงินทอ้งถ่ินมีเสถียรภาพมากขึน้ในช่วงปลายทศวรรษ 
1990 ซึ่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ไดส้่งผลท า
ใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวัลงในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้แมจ้ะรบัมือกบัสถานการณไ์ดเ้ป็นอย่างดีใน
แตล่ะระลอกก็ตาม โดยเวียดนามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนท่ี
เศรษฐกิจ “ขยายตวั” 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50857127/moodys-

cambodian-economy-in-recovery/

 
 อุตสาหกรรมประกันภยัในกัมพชูา ทา่มกลาง

สถานการณโ์ควิด-19

 
Cambodia News I I 10 พฤษภาคม 2564 

อุตสาหกรรมประกนัภยัในกัมพชูายงัคงมีแนวโนม้เชิงบวกในปี 
2020 แมจ้ะเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยเบีย้ประกันรวมในปี 2020 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 เม่ือเทียบกบัปี 2019 จากยอดรวม 253 ลา้น
ดอลลาร์ สู่  271.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัดส่วนแบ่งเป็นการ
ประกันภัยทั่วไปรอ้ยละ 41.9 ของเบีย้ประกันภัยรวม ประกัน
ชีวิตรอ้ยละ 56.1 และการประกนัภยัรายย่อยรอ้ยละ 2 โดยเบีย้
ประกันภัยขั้นตน้ของตลาดประกันภัยทั่วไปในปี 2020 อยู่ท่ี
ประมาณ 113.8 ลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.5 เม่ือเทียบ
กบัปี 2019 ซึง่เบีย้ประกนัภยัรบัขัน้ตน้ของตลาดประกนัชีวิตใน 

 

ปี 2020 สูงถึง 152.3 ล้านดอลลาร ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.6 แต่
อย่างไรก็ตามอตัรานีต้  ่ากว่าอตัราการเติบโตของปี 2019 ท่ีรอ้ย
ละ 42.4 อยา่งมีนยัส าคญั ในปี 2020 จ านวนเงินชดเชยทัง้หมด
ท่ีบริษัทประกันภัยจ่ายให้กับลูกค้าคือ 37 ล้านดอลลาร ์ซึ่ง
เติบโตขึน้รอ้ยละ 5 เม่ือเทียบเป็นรายปี ปัจจบุนักมัพชูามีบรษัิท
ประกนัภยัทั่วไป 16 แหง่ บรษัิท ประกนัชีวิต 11 แหง่ และ บรษัิท
ประกนัภยัรายยอ่ย 5 แหง่ 
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50857134/cambodia

s-insurance-industry-on-positive-trend-in-2020-amid-
covid-19/  

 
โครงการ“ In Laos For Laos” ปฏิรูประบบดจิทิลั

ในสปป.ลาว 

 
Laos News I 17 พฤษภาคม 2564 

มุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง 
ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์โทรคมนาคม การฝึกอบรมทักษะ 
ICT และการใหค้  าปรกึษาดา้นการวางแผนเศรษฐกิจดิจิทลัเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในยคุดิจิทลัที่เหนือกว่า 4.0 โครงการนีจ้ะ
ช่วยปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานของภาครฐัท่ีห่างไกล
และการพฒันาดา้นเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนีจ้ะมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่อายุยัง
นอ้ยผ่านการจดัหาอปุกรณไ์อทีและสื่อการเรียนการสอนใหก้ับ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในสปป.ลาวในพัฒนาขึน้ควบคู่ไปกับการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  
ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC

onten_Hyawei_93.php  
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ผลผลิตทุเรียนตกต า่ฉุดราคาปีนีพุ้ง่ 

 
Myanmar News I 11 พฤษภาคม 2564 

ผูค้า้ทุเรียนในอ าเภอมะริด จังหวัดตะนาวศรี ไดผ้ลก าไรงาม 
ราคาพุ่ง จากผลผลิตท่ีตกต ่า ราคาทุเรียนลูกใหญ่พุ่งสูงถึง 
5,000-6,000 จัตจาก 3,000 บาท ส่วนลูกเล็กพุ่งสูงถึง 1,000-
1,500 บาท เม่ือปีท่ีแล้วความต้องการลดลงอย่างรวดเร็ว
เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนีไ้ทยก าลังซือ้
เมล็ดทเุรยีนในราคา 6,000 จตัตอ่ viss (1 viss เท่ากบั 1.6 กก.) 
โดยทเุรียนจากเมืองคยนุซู มะริด และตานินทะยี มีการแข่งขนั
สงูมากในตลาดในประเทศ 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/low-supply-hikes-up-
durian-price-this-year/#article-title 

 
 เวยีดนามดงึดดูโครงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ แม้เผชิญโควิด-19 ระบาด

 
Vietnam News I 16 พฤษภาคม 2564 

ตามรายงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 15 
พ.ค. เปิดเผยว่าเวียดนามยงัคงพยายามอย่างหนกัในการต่อสู้
กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจมี
แนวโน้มฟ้ืนตัว โดยในปี 2563 เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่ ก่ี
ประเทศในโลกท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวก (GDP) ถึง 
2.91% และคาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจจะโตถึง 6.7% ทั้ง นี ้
ปัจจบุนั มีจ านวน 33,000 โครงการท่ีมาจากการลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศ เป็นมลูค่าการลงทนุกว่า 394 พนัลา้นเหรียญ
สหรฐั ถึงแมว้่าการลงทุนทั่วโลกจะไม่ขยายตวั แต่เวียดนามมี
ยอดการลงทนุจากโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 12 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้ 24.7% 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

ท่ีมา : http://dtinews.vn/en/news/018/73882/vietnam-
attracts-fdi-projects-amid-covid-19.html             

 
 เวยีดนามคาดยอดส่งออกปี 64 แตะ  

600 พนัล้านเหรียญสหรัฐ

 
Vietnam News I 16 พฤษภาคม 2564 

ผูเ้ช่ียวชาญ ระบุว่ายอดตวัเลขการส่งออกของเวียดนามในไตร
มาสแรกของปีนี ้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และคาดว่าตวัเลขการ
ส่งออกจะมีมูลค่าแตะ 600 พันลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2564 
นาย Tran Thanh Hai รองผู้อ  านวยการส านักงานการค้า
ตา่งประเทศ ภายใตก้ระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้เวียดนาม 
(MoIT) กล่าวว่าเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคญัต่อ
การรกัษาการเติบโตทางการส่งออกในอนาคตขา้งหนา้ ทั้งนี ้
ขอ้ตกลงการคา้เสรท่ีีเวียดนามไดล้งนามไว ้โดยเฉพาะขอ้ตกลง
ท่ีครอบคลุมและกา้วหนา้ส าหรบัความร่วมมือขา้มมหาสมุทร
แปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-
เวียดนาม (EVFTA) สรา้งความไดเ้ปรยีบแก่ผูส้ง่ออกในประเทศ
และช่วยใหผู้ป้ระกอบการขยายไปยังตลาดใหม่ๆ นอกจากนี ้
กระทรวงมุ่งเน้นไปท่ีการปฏิรูปสถาบันและการบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกับการส่งออก ตลอดจนใหข้อ้มูลแก่ผู้ประกอบการ
สง่ออก 
ท่ีมา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-eyes-

us600-billion-in-export-turnover-in-2021-858058.vov 

 
จ่อเชือดขายสินค้าออนไลนไ์ม่มี มอก.  
หลังไดรั้บข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

 
CLMVT News I 16 พฤษภาคม 2564 

นายสรุิยะ จึงรุง่เรืองกิจ รมว.อตุสาหกรรม สั่งการใหส้  านกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) .ใหต้รวจควบคมุการ
จ าหน่ายสินคา้ทางออนไลนอ์ย่างเขม้งวด บนเว็บไซตแ์ละแอป
พลิเคชนัช็อปป้ิงออนไลน ์ซึ่งจากการรอ้งเรียนพบว่าแอปพลิเค
ชนั Shopee มีการจ าหน่ายเครือ่งหรีไ่ฟ (Dimmer) หรอือปุกรณ ์

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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ท่ีช่วยปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดไฟต่างๆ รุ่น Suntec 
STD-1600 โดยไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. สมอ.จึงไดแ้จง้ให้
บริษัทลบข้อความท่ีมีการโพสต์ออกทันที พร้อมทั้งให้ส่ง
ภาพถ่ายฉลากสินคา้และแสดงหลกัฐานแหล่งท่ีมาภายใน 15 
วนั หากพบว่าไม่ไดร้บัอนญุาตตามมาตรฐาน มอก.1955-2551 
จะด าเนินการตามกฎหมายกบัผูจ้  าหน่ายทนัที. 
ท่ีมา:https://www.thairath.co.th/business/economics/2093

870 

 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>3 


