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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• ทุนจนีวางแผนเตรียมสร้างโรงงานผลิตยางล้อในกัมพูชา 

• ภาคประกันภยักัมพูชาในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 

• ลาวแอรไ์ลนแ์ละบขส.ชะลอเปิดบริการหลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุม 

• ก.พาณิชยเ์มียนมา เผย น าเข้าถดถอย 3.3 พันล้านดอลลาร ์

• Pegatron พารท์เนอรข์อง Apple อัดฉีดเม็ดเงนิเพิม่อีก 101 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวียดนาม 

• ‘การรถไฟเวียดนาม’ ประสบปัญหา เหตุผู้โดยสารน้อยลง 

• ไทยผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาทีย่ั่งยนืในทุกมิตริะหว่างอาเซียนและจนี 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

ทุนจนีวางแผนเตรียมสร้างโรงงาน 
ผลิตยางล้อในกัมพูชา 

 
Cambodia News I 09 มิถนุายน 2564 

China’s General Science Technology ว า ง แ ผ น ส ร้ า ง
โรงงานผลิตยางรถยนตม์ลูค่า 202 ลา้นดอลลารใ์นกมัพชูา คาด
ผลิตยางส าหรบัรถยนตส์ว่นบคุคลได ้6 ลา้นเสน้ต่อปี ซึง่โรงงาน
จะตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล ์ทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของกัมพูชา โดยโรงงานนีค้าดว่าจะใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 15 
เดือนจึงจะแลว้เสร็จและจะเริ่มด าเนินการในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2022 เมื่อเริ่มด าเนินคาดว่าจะสรา้งงานใหม่เกือบ 800 
ต าแหน่ง และสรา้งก าไรสทุธิเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 25.6 ลา้น
ดอลลาร ์จากยอดขายประจ าปีมากกว่า 212 ลา้นดอลลาร ์ซึ่ง
รฐับาลกัมพูชาพรอ้มท่ีจะสนับสนุนอุตสาหกรรมกสนผลิตยาง
ในประเทศใหเ้กิดการเติบโต 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50870839/chinas-general-science-to-

build-202mn-tyre-plant-in-cambodia/ 
 

ภาคประกันภยักัมพูชา 
ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 
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ภาคการประกันภัยกัมพูชาในช่วงปี 2020 ยังคงเห็นการ
ขยายตวัแมจ้ะเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยค่าเบีย้ประกัน
รวมทั่วประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.8 คิดเป็นมูลค่า 264.9 ลา้น
ดอลลาร ์แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีโอกาสเติบโตไดอ้ีกมาก เน่ืองจาก
ธุ ร กิจประกันภัยในกัมพูชามีสัดส่วนเบี ้ยประกันภัยต่อ
ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศอยู่ท่ีเพียงรอ้ยละ 1 จากตวั
เลข ท่ี เผยแพร่ใน National Bank of Cambodia's Financial 
Stability Review ยอดขายประกนัภยัทั่วไปเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.5 
ในปี 2020 โดยเพิ่มขึน้มากท่ีสดุจากการประกนัทรพัยส์ิน ซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 6.4 ของการเติบโตทัง้หมด ซึ่งประกนัทรพัยส์ินและ
ค่ารกัษาพยาบาลคิดเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุของเบีย้ประกนัภยั
อยู่ท่ีรอ้ยละ 35.4 รองลงมาคือประกันทั่วไปซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
18.4 ของเบีย้ประกันทั้งหมด โดยบริษัทประกันภัยทั่ วไปมี
จ านวนการเรียกเคลมประกนัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 ในปี 2020 ซึ่ง

เพิ่มขึน้จาก 29.1 ลา้นดอลลารใ์นปี 2019 สู ่29.2 ลา้นดอลลาร์
ในปี 2020 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50870668/insurance-penetration-less-

than-1-percent-in-kingdom/ 

 ลาวแอรไ์ลนแ์ละบขส. ชะลอเปิดบริการ
หลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซนี 

โควิด-19 ครอบคลุม 

Laos News I 10 มิถนุายน 2564 
สมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและรัฐบาล
สปปป.จัดหาเงินจ านวน 29,300,000 ดอลลารส์หรฐัเพื่อเป็น
เงินทุนให้กับโครงการความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเกษตรของสปป.ลาวซึ่งจะมีขึ ้นในปี 2561 ถึง 2567 
วตัถุประสงคข์องโครงการคือการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของห่วงโซ่คณุค่าทางการเกษตรท่ี โครงการนีไ้ดร้ะบุพืช
ท่ีใหผ้ลผลิตมากท่ีสดุ 3 ชนิด ได้แก่ ขา้ว ผกั ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรดว้ย
การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ ๆ และการลดแรงงานและ
ตน้ทุนการผลิต โดยพืน้ท่ีโครงการครอบคลุมพืน้ท่ีการเกษตร
มากกวา่ 11,000 เฮกตารท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/ 
FreeConten_Funds101.php  

 
ก.พาณิชยเ์มียนมา เผย น าเข้าถดถอย  

3.3 พันล้านดอลลาร ์
 

Myanmar News I 09 มิถนุายน 2564 
กระทรวงพาณิชยเ์มียนมา (MoC) เผย มูลค่าการน าเข้าของ
เมียนมาร์ระหว่างวัน ท่ี  1  ต.ค.63 ถึ ง  28 พ.ค.64 ของ
ปีงบประมาณ 63-64 อยู่ท่ี 10,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลง 
3.338 พนัลา้นดอลลารจ์าก 13.397 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการน าเขา้สินคา้อุปโภคบริโภค
มูลค่า 2.08 พนัลา้นดอลลาร ์ประกอบดว้ยเครื่องส าอาง และ
น า้มนัปาลม์ ลดลงเล็กนอ้ย 189 ลา้นดอลลารเ์มื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีงบประมาณก่อน ล าดับต่อมาเป็นการน าเข้า
สินค้าขั้นกลาง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบ

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 1 
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พลาสติก การน าเขา้วตัถุดิบลดลงเหลือ 3.34 พนัลา้นดอลลาร ์
จาก 4.45 พนัลา้นดอลลาร ์ขณะเดียวกันการน าเขา้วตัถุดิบมี
มูลค่า 989 ลา้นดอลลารส์หรฐัในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ผา้ 
Cut-Make-Pack (CMP) พบว่าลดลง 488 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื ้อผ้าส าเร็จรูปแบบ CMP มี
สดัสว่นการสง่ออกถึง 30% ก าลงัประสบปัญหาจากการยกเลิก
ค าสั่งโดยเฉพาะในยโุรปจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโค
วิด-19 โดยประเทศผูน้  าเขา้ 10 อนัดบัแรกของเมียนมา ไดแ้ก่ 
จีน สิงคโปร ์ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ญ่ีปุ่ น 
สาธารณรฐัเกาหลี และสหรฐัอเมรกิา 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/imports-down-by-3-3-bln-as-of-28-may-

moc-reports/  
 

 Pegatron พารท์เนอรข์อง Apple อัดฉีด

เม็ดเงนิเพิม่อีก 101 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ในเวียดนาม

 
Vietnam News I 09 มิถนุายน 2564 

ไตห้วนัอนมุตัิแผนการลงทนุเพิ่มอีก 101 ลา้นเหรียญสหรฐั จาก
บริษัท Pegatron ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการผลิตรายใหญ่ของ 
Apple ท่ีด าเนินธุรกิจในเวียดนาม ตามขอ้มลูของรอยเตอร ์เผย
ว่าการลงทุนของ Pegatron ท่ีตัง้อยู่ในเมืองไฮฟอง เป็นท่ีผลิต
และจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่ อสารและชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์ถึงแมว้่าในปัจจุบัน ทางบริษัทยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดมากนกัเก่ียวกบัการลงทนุดงักลา่ว อย่างไรตาม สิ่ง
ท่ีน่าจับตามอง คือ บริษัทเล็งท่ีจะลงทุนก่อสรา้งศูนยว์ิจัยและ
พัฒนา (R&D) ในเวียดนาม อันเร็วๆนี้ ทั้งนี ้ ตามรายงาน
ประจ าปีของบริษัท Pegatron ได้ประกาศว่าจะด าเนินขยาย
โรงงานผลติในเวียดนามและอินเดีย นบัวา่เป็นสว่นหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ต่อห่วงโซอ่ปุทาน 

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/apple-partner-pegatron-
injects-additional-us101million-into-vietnam-864673.vov 

 

 

‘การรถไฟเวียดนาม’ ประสบปัญหา  
เหตุผู้โดยสารน้อยลง 
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การรถไฟแห่งเวียดนาม (VNR) เผยรายรบัในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2564 หดตวัอย่างมาก 51.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกัน
ของปีท่ีแลว้ เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบของการแพรร่ะบาดโควิด-
19 ดา้นการบริการโดยสารนั้น พบว่าจ านวนผู้โดยสารเหลือ
ประมาณ 1.147 ลา้นคน ลดลง 35.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ท า
รายไดก้ว่า 17.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั้งนี ้ตามข้อมูลของการ
รถไฟแห่งเวียดนาม ชีใ้หเ้ห็นว่าตวัเลขรายไดแ้ละความตอ้งการ
ดา้นการขนส่งและการเดินทาง ลว้นปรบัตัวลดลง เป็นผลมา
จากขอ้จ ากัดในการเดินทางไปหลายๆ พืน้ท่ีเสี่ยงติดโควิด-19 
ส่งผลใหก้ารรถไฟแห่งเวียดนาม ปรับลดการท างานในเดือน
พฤษภาคม โดยปัจจุบันเวียดนามเปิดขบวนรถไฟขบวนเดียว 
“ฮานอย-โฮจิมินห”์ 

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vnr-faces-difficulty-due-to-drop-in-
passengers/202781.vnp 

 
ไทยผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาทีย่ั่งยนื

ในทุกมิติระหว่างอาเซียนและจีน
 

CLMVT News I 09 มิถนุายน 2564 
นายธานี แสงรตัน ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-จีน สมยัพิเศษ ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจีน 
ช่วงวนัท่ี 6-8 มิถนุายน ท่ีผ่านมา วา่ประเทศสมาชิกอาเซียน ชื่น
ชมการสนับสนุนของจีนแก่อาเซียนในการรบัมือกับโควิด-19 
เช่น การสนับสนุนเงินจ านวน 1 ล้านดอลลารส์หรัฐ สมทบ
กองทนุอาเซียนเพื่อรบัมือกบัโควิด-19 และการสนบัสนนุวคัซีน
แก่ประเทศต่างๆ อีกทั้งจีนยังเป็นภาคีภายนอกของอาเซียน
ประเทศแรก ท่ีให้สัตยาบันความตกลง RCEP เมื่อปี 2564 
ตลอดจนรว่มยินดีท่ีอาเซียนและจีนเป็นประเทศคู่คา้อนัดบัท่ี 1 
ของกนัและกนัในปัจจบุนั โดยท่ีประชมุฯ ยงัรว่มก าหนดทิศทาง
ความสมัพันธ์ฯ ในอนาคต เช่นการฟ้ืนฟูหลงัสถานการณแ์พร่

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 2 
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ระบาดและการส่งเสริมความร่วมมือดา้นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยไดก้ าหนดใหปี้ 2564 - 2565 เป็นปีแห่งความร่วมมือดา้น
การพัฒนาท่ียั่งยืนอาเซียน-จีน ในส่วนของไทยสนับสนุนการ
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตรร์ะหว่างอาเซียน-จีนอย่างรอบดา้น 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เพื่อเป็นยุทธศาสตรใ์น
การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/ 
TCATG210609155346278 

 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 3 


