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• Moody’s ประมาณการเศรษฐกิจกัมพูชากาลังอยูใ่ นช่วงพืน้ ตัว
• อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19
• โครงการ“ In Laos For Laos” ปฏิรูประบบดิจทิ ลั ในสปป.ลาว
้ ุ่ง
• ผลผลิตทุเรียนตกต่าฉุดราคาปี นีพ
• เวียดนามดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้เผชิญโควิด-19 ระบาด
• เวียดนามคาดยอดส่งออกปี 64 แตะ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• จ่อเชือดขายสินค้าออนไลน์ไม่มี มอก. หลังได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค
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Moody’s ประมาณการเศรษฐกิจกัมพูชา
กาลังอยู่ในช่วงพืน้ ตัว
Cambodia News I 15 พฤษภาคม 2564
กัมพูชาถือเป็ นหนึ่งในหกประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงระหว่าง
การ "ฟื ้ นตัว " ภายในกลุ่ม ประเทศอาเซี ย น จากข้อ มูล ของ
Moody’s Analytics โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีลดลงรวมกับ
ค่าเงินดอลลาร์ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งถือเป็ นรูปแบบการพัฒนาที่ทาให้เกิด
สิ่งที่เรียกว่า “Asian Miracle” เนื่องจากวิกฤตการเงินในเอเชีย
ทาให้สกุลเงินท้องถิ่นมีเสถียรภาพมากขึน้ ในช่วงปลายทศวรรษ
1990 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลทา
ให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะรับมือกับสถานการณ์ได้เป็ นอย่างดีใน
แต่ละระลอกก็ตาม โดยเวียดนามเป็ นประเทศเดียวในอาเซียนที่
เศรษฐกิจ “ขยายตัว”
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50857127/moodyscambodian-economy-in-recovery/

อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชา ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-19
Cambodia News I I 10 พฤษภาคม 2564
อุตสาหกรรมประกันภัยในกัมพูชายังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในปี
2020 แม้จะเกิดวิกฤตโควิด -19 โดยเบีย้ ประกันรวมในปี 2020
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2019 จากยอดรวม 253 ล้าน
ดอลลาร์ สู่ 271.5 ล้า นดอลลาร์ ซึ่ ง สั ด ส่ ว นแบ่ ง เป็ นการ
ประกันภัยทั่วไปร้อยละ 41.9 ของเบีย้ ประกันภัยรวม ประกัน
ชีวิตร้อยละ 56.1 และการประกันภัยรายย่อยร้อยละ 2 โดยเบีย้
ประกัน ภัย ขั้น ต้น ของตลาดประกันภัย ทั่ว ไปในปี 2020 อยู่ท่ี
ประมาณ 113.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบ
กับปี 2019 ซึง่ เบีย้ ประกันภัยรับขัน้ ต้นของตลาดประกันชีวิตใน
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ปี 2020 สูง ถึ ง 152.3 ล้า นดอลลาร์ เพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ 6.6 แต่
อย่างไรก็ตามอัตรานีต้ ่ากว่าอัตราการเติบโตของปี 2019 ที่รอ้ ย
ละ 42.4 อย่างมีนยั สาคัญ ในปี 2020 จานวนเงินชดเชยทัง้ หมด
ที่ บ ริษั ท ประกัน ภัย จ่ า ยให้กับ ลูก ค้า คื อ 37 ล้า นดอลลาร์ ซึ่ง
เติบโตขึน้ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบเป็ นรายปี ปั จจุบนั กัมพูชามีบริษัท
ประกันภัยทั่วไป 16 แห่ง บริษัท ประกันชีวิต 11 แห่ง และ บริษัท
ประกันภัยรายย่อย 5 แห่ง
ที่มา:https://www.khmertimeskh.com/50857134/cambodia
s-insurance-industry-on-positive-trend-in-2020-amidcovid-19/

โครงการ“ In Laos For Laos” ปฏิรูประบบดิจทิ ลั
ในสปป.ลาว
Laos News I 17 พฤษภาคม 2564
มุ่งเน้นไปที่ เป้า หมายของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมซึ่ง
ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์โ ทรคมนาคม การฝึ กอบรมทัก ษะ
ICT และการให้คาปรึกษาด้านการวางแผนเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในยุคดิจิทลั ที่เหนือกว่า 4.0 โครงการนีจ้ ะ
ช่วยปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทางานของภาครัฐที่ห่างไกล
และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากนีจ้ ะมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาการศึ กษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้ แต่อายุยัง
น้อยผ่านการจัดหาอุปกรณ์ไอทีและสื่อการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา เป็ นการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ใ นสปป.ลาวในพัฒ นาขึ น้ ควบคู่ไ ปกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC
onten_Hyawei_93.php
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้ ุง่
ผลผลิตทุเรียนตกตา่ ฉุดราคาปี นีพ
Myanmar News I 11 พฤษภาคม 2564
ผูค้ า้ ทุเรียนในอาเภอมะริด จังหวัดตะนาวศรี ได้ผลกาไรงาม
ราคาพุ่ง จากผลผลิ ต ที่ ต กต่ า ราคาทุเ รี ย นลูก ใหญ่ พุ่ง สูง ถึ ง
5,000-6,000 จัตจาก 3,000 บาท ส่วนลูกเล็กพุ่งสูงถึง 1,0001,500 บาท เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ว ความต้อ งการลดลงอย่ า งรวดเร็ ว
เนื่ องจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ไ้ ทยกาลังซือ้
เมล็ดทุเรียนในราคา 6,000 จัตต่อ viss (1 viss เท่ากับ 1.6 กก.)
โดยทุเรียนจากเมืองคยุนซู มะริด และตานินทะยี มีการแข่งขัน
สูงมากในตลาดในประเทศ
ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/low-supply-hikes-updurian-price-this-year/#article-title

เวียดนามดึงดูดโครงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ แม้เผชิญโควิด-19 ระบาด
Vietnam News I 16 พฤษภาคม 2564
ตามรายงานของกระทรวงวางแผนและการลงทุน เมื่อวันที่ 15
พ.ค. เปิ ดเผยว่าเวียดนามยังคงพยายามอย่างหนักในการต่อสู้
กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะเดียวกันเศรษฐกิ จมี
แนวโน้ม ฟื ้ นตัว โดยในปี 2563 เวี ย ดนามเป็ นหนึ่ ง ในไม่ ก่ี
ประเทศในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นบวก (GDP) ถึง
2.91% และคาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิ จจะโตถึง 6.7% ทั้ง นี ้
ปั จจุบนั มีจานวน 33,000 โครงการที่มาจากการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ เป็ นมูลค่าการลงทุนกว่า 394 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ถึงแม้ว่าการลงทุนทั่วโลกจะไม่ขยายตัว แต่เวียดนามมี
ยอดการลงทุนจากโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 12
พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปี นี ้ เพิ่มขึน้ 24.7%
เมื่อเทียบกับปี ท่ีแล้ว
ที่มา : http://dtinews.vn/en/news/018/73882/vietnamattracts-fdi-projects-amid-covid-19.html
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เวียดนามคาดยอดส่งออกปี 64 แตะ
600 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Vietnam News I 16 พฤษภาคม 2564
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ระบุว่ายอดตัวเลขการส่งออกของเวียดนามในไตร
มาสแรกของปี นี ้ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และคาดว่าตัวเลขการ
ส่งออกจะมี มูลค่าแตะ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564
นาย Tran Thanh Hai รองผู้ อ านวยการส านั ก งานการค้ า
ต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม
(MoIT) กล่าวว่าเวี ยดนามประสบความสาเร็จในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถื อว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
การรักษาการเติบโตทางการส่งออกในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี ้
ข้อตกลงการค้าเสรีท่ีเวียดนามได้ลงนามไว้ โดยเฉพาะข้อตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสาหรับความร่วมมือข้า มมหาสมุทร
แปซิ ฟิ ก (CPTPP) และความตกลงการค้า เสรีส หภาพยุโ รปเวียดนาม (EVFTA) สร้างความได้เปรียบแก่ผสู้ ง่ ออกในประเทศ
และช่วยให้ผูป้ ระกอบการขยายไปยังตลาดใหม่ๆ นอกจากนี ้
กระทรวงมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารปฏิ รู ป สถาบั น และการบริ ห ารที่
เกี่ ยวข้องกับการส่งออก ตลอดจนให้ขอ้ มูลแก่ผู้ ประกอบการ
ส่งออก
ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-eyesus600-billion-in-export-turnover-in-2021-858058.vov

จ่อเชือดขายสินค้าออนไลน์ไม่มี มอก.
หลังได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค
CLMVT News I 16 พฤษภาคม 2564
นายสุริยะ จึงรุ ง่ เรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม สั่งการให้สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) .ให้ตรวจควบคุมการ
จาหน่ายสินค้าทางออนไลน์อย่างเข้มงวด บนเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันช็อปปิ ้งออนไลน์ ซึ่งจากการร้องเรียนพบว่าแอปพลิเค
ชัน Shopee มีการจาหน่ายเครือ่ งหรีไ่ ฟ (Dimmer) หรืออุปกรณ์
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ที่ ช่ ว ยปรับ เปลี่ ย นความสว่างของหลอดไฟต่า งๆ รุ ่น Suntec
STD-1600 โดยไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. สมอ.จึงได้แจ้งให้
บริ ษั ท ลบข้อ ความที่ มี ก ารโพสต์อ อกทั น ที พร้อ มทั้ ง ให้ส่ ง
ภาพถ่ายฉลากสินค้าและแสดงหลักฐานแหล่งที่มาภายใน 15
วัน หากพบว่าไม่ได้รบั อนุญาตตามมาตรฐาน มอก.1955-2551
จะดาเนินการตามกฎหมายกับผูจ้ าหน่ายทันที.
ที่มา:https://www.thairath.co.th/business/economics/2093
870
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