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• ทุนจีนวางแผนเตรียมสร้างโรงงานผลิตยางล้อในกัมพูชา
• ภาคประกันภัยกัมพูชาในช่วงสถานการณ์โควิด-19
• ลาวแอร์ไลน์และบขส.ชะลอเปิ ดบริการหลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุม
• ก.พาณิชย์เมียนมา เผย นาเข้าถดถอย 3.3 พันล้านดอลลาร์
• Pegatron พาร์ทเนอร์ของ Apple อัดฉีดเม็ดเงินเพิม่ อีก 101 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเวียดนาม
• ‘การรถไฟเวียดนาม’ ประสบปั ญหา เหตุผู้โดยสารน้อยลง
• ไทยผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาทีย่ ่งั ยืนในทุกมิตริ ะหว่างอาเซียนและจีน
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ทุนจีนวางแผนเตรียมสร้างโรงงาน
ผลิตยางล้อในกัมพูชา
Cambodia News I 09 มิถนุ ายน 2564
China’s General Science Technology ว า ง แ ผ น ส ร้ า ง
โรงงานผลิตยางรถยนต์มลู ค่า 202 ล้านดอลลาร์ในกัมพูชา คาด
ผลิตยางสาหรับรถยนต์สว่ นบุคคลได้ 6 ล้านเส้นต่อปี ซึง่ โรงงาน
จะตัง้ อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของกัมพูชา โดยโรงงานนีค้ าดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 15
เดือนจึงจะแล้วเสร็จและจะเริ่มดาเนิ นการในเดือ นกัน ยายน
พ.ศ. 2022 เมื่อเริ่มดาเนินคาดว่าจะสร้างงานใหม่เกื อบ 800
ตาแหน่ง และสร้างกาไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี อยู่ท่ีประมาณ 25.6 ล้าน
ดอลลาร์ จากยอดขายประจาปี มากกว่า 212 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง
รัฐบาลกัมพูชาพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมกสนผลิตยาง
ในประเทศให้เกิดการเติบโต
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50870839/chinas-general-science-tobuild-202mn-tyre-plant-in-cambodia/

ภาคประกันภัยกัมพูชา
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
Cambodia News I 09 มิถนุ ายน 2564
ภาคการประกั น ภั ย กั ม พู ช าในช่ ว งปี 2020 ยั ง คงเห็ น การ
ขยายตัวแม้จะเกิดการระบาดของโควิด -19 โดยค่าเบีย้ ประกัน
รวมทั่วประเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.8 คิดเป็ นมูลค่า 264.9 ล้าน
ดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจาก
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ในกั ม พู ช ามี สั ด ส่ ว นเบี ้ ย ประกั น ภั ย ต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ท่ีเพียงร้อยละ 1 จากตัว
เลขที่ เ ผยแพร่ ใ น National Bank of Cambodia's Financial
Stability Review ยอดขายประกันภัยทั่วไปเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.5
ในปี 2020 โดยเพิ่มขึน้ มากที่สดุ จากการประกันทรัพย์สิน ซึ่งคิด
เป็ นร้อยละ 6.4 ของการเติบโตทัง้ หมด ซึ่งประกันทรัพย์สินและ
ค่ารักษาพยาบาลคิดเป็ นสัดส่วนที่มากที่สดุ ของเบีย้ ประกันภัย
อยู่ท่ีรอ้ ยละ 35.4 รองลงมาคือประกันทั่วไปซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
18.4 ของเบี ย้ ประกัน ทั้ง หมด โดยบริ ษั ท ประกัน ภัย ทั่ว ไปมี
จานวนการเรียกเคลมประกันเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.2 ในปี 2020 ซึ่ง
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เพิ่มขึน้ จาก 29.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 สู่ 29.2 ล้านดอลลาร์
ในปี 2020
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50870668/insurance-penetration-lessthan-1-percent-in-kingdom/

ลาวแอร์ไลน์และบขส. ชะลอเปิ ดบริการ
หลังจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน
โควิด-19 ครอบคลุม
Laos News I 10 มิถนุ ายน 2564
สมาคมการพัฒนาระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและรัฐบาล
สปปป.จัดหาเงินจานวน 29,300,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็ น
เงิ น ทุ น ให้ กั บ โครงการความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า น
การเกษตรของสปป.ลาวซึ่ ง จะมี ขึ ้น ในปี 2561 ถึ ง 2567
วัตถุประสงค์ของโครงการคือการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางการเกษตรที่ โครงการนีไ้ ด้ระบุพืช
ที่ให้ผลผลิตมากที่สดุ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ผัก ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรด้วย
การใช้เ ทคโนโลยี เ ครื่ อ งจัก รใหม่ ๆ และการลดแรงงานและ
ต้นทุนการผลิต โดยพืน้ ที่โครงการครอบคลุมพืน้ ที่การเกษตร
มากกว่า 11,000 เฮกตาร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร
ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/
FreeConten_Funds101.php

ก.พาณิชย์เมียนมา เผย นาเข้าถดถอย
3.3 พันล้านดอลลาร์
Myanmar News I 09 มิถนุ ายน 2564
กระทรวงพาณิ ชย์เมียนมา (MoC) เผย มูลค่าการนาเข้าของ
เมี ย นมาร์ ร ะหว่ า งวั น ที่ 1 ต.ค.63 ถึ ง 28 พ.ค.64 ของ
ปี งบประมาณ 63-64 อยู่ท่ี 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
3.338 พันล้านดอลลาร์จาก 13.397 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
มูลค่า 2.08 พันล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเครื่องสาอาง และ
นา้ มันปาล์ม ลดลงเล็กน้อย 189 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วง
เดี ย วกัน ของปี ง บประมาณก่ อ น ล าดับ ต่ อ มาเป็ น การน าเข้า
สิ น ค้ า ขั้ น กลาง ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มและวั ต ถุ ดิ บ
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พลาสติก การนาเข้าวัตถุดิบลดลงเหลือ 3.34 พันล้านดอลลาร์
จาก 4.45 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันการนาเข้าวัตถุดิบมี
มูลค่า 989 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผ้า
Cut-Make-Pack (CMP) พบว่าลดลง 488 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมตัด เย็ บ เสื ้อ ผ้า ส าเร็ จ รู ป แบบ CMP มี
สัดส่วนการส่งออกถึง 30% กาลังประสบปั ญหาจากการยกเลิก
คาสั่งโดยเฉพาะในยุโรปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 โดยประเทศผูน้ าเข้า 10 อันดับแรกของเมียนมา ได้แก่
จีน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐเกาหลี และสหรัฐอเมริกา
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/imports-down-by-3-3-bln-as-of-28-maymoc-reports/

Pegatron พาร์ทเนอร์ของ Apple อัดฉีด
เม็ดเงินเพิม่ อีก 101 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในเวียดนาม
Vietnam News I 09 มิถนุ ายน 2564
ไต้หวันอนุมตั ิแผนการลงทุนเพิ่มอีก 101 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก
บริษั ท Pegatron ซึ่ง เป็ นพันธมิ ตรด้า นการผลิตรายใหญ่ ของ
Apple ที่ดาเนินธุรกิจในเวียดนาม ตามข้อมูลของรอยเตอร์ เผย
ว่าการลงทุนของ Pegatron ที่ตงั้ อยู่ในเมืองไฮฟอง เป็ นที่ผลิต
และจ าหน่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ส่ื อ สารและชิ ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าในปั จจุบัน ทางบริษัทยังไม่ได้เปิ ดเผย
รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว อย่างไรตาม สิ่ง
ที่น่าจับตามอง คือ บริษัทเล็งที่จะลงทุนก่อสร้างศูนย์วิจัยและ
พั ฒ นา (R&D) ในเวี ย ดนาม อั น เร็ ว ๆนี ้ ทั้ ง นี ้ ตามรายงาน
ประจ าปี ข องบริษัท Pegatron ได้ป ระกาศว่าจะดาเนิ นขยาย
โรงงานผลิตในเวียดนามและอินเดีย นับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ต่อห่วงโซ่อปุ ทาน
ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/apple-partner-pegatroninjects-additional-us101million-into-vietnam-864673.vov

AiTi l สรุปข่าวเด่น >> 2

‘การรถไฟเวียดนาม’ ประสบปั ญหา
เหตุผู้โดยสารน้อยลง
Vietnam News I 09 มิถนุ ายน 2564
การรถไฟแห่งเวียดนาม (VNR) เผยรายรับในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2564 หดตัวอย่างมาก 51.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ท่ีแล้ว เนื่องจากได้รบั ผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด19 ด้านการบริการโดยสารนั้น พบว่าจานวนผู้โดยสารเหลื อ
ประมาณ 1.147 ล้านคน ลดลง 35.4% เมื่อเทียบเป็ นรายปี ทา
รายได้กว่า 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี ้ ตามข้อมูลของการ
รถไฟแห่งเวียดนาม ชีใ้ ห้เห็นว่าตัวเลขรายได้และความต้องการ
ด้านการขนส่งและการเดินทาง ล้วนปรับตัวลดลง เป็ นผลมา
จากข้อจากัดในการเดินทางไปหลายๆ พืน้ ที่เสี่ยงติดโควิด -19
ส่งผลให้การรถไฟแห่งเวียดนาม ปรับลดการทางานในเดือน
พฤษภาคม โดยปั จจุบันเวียดนามเปิ ดขบวนรถไฟขบวนเดียว
“ฮานอย-โฮจิมินห์”
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vnr-faces-difficulty-due-to-drop-inpassengers/202781.vnp

ไทยผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาทีย่ ่งั ยืน
ในทุกมิติระหว่างอาเซียนและจีน
CLMVT News I 09 มิถนุ ายน 2564
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการ
ต่ า งประเทศ เปิ ดเผยผลการประชุ ม รัฐ มนตรี ต่ า งประเทศ
อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ช่วงวันที่ 6-8 มิถนุ ายน ที่ผ่านมา ว่าประเทศสมาชิกอาเซียน ชื่น
ชมการสนับสนุนของจีนแก่อาเซียนในการรับมือกับโควิด -19
เช่ น การสนับ สนุน เงิ น จ านวน 1 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ สมทบ
กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 และการสนับสนุนวัคซีน
แก่ ป ระเทศต่างๆ อี ก ทั้งจี นยังเป็ นภาคีภ ายนอกของอาเซียน
ประเทศแรก ที่ ใ ห้สัต ยาบัน ความตกลง RCEP เมื่ อ ปี 2564
ตลอดจนร่วมยินดีท่ีอาเซียนและจีนเป็ นประเทศคู่คา้ อันดับที่ 1
ของกันและกันในปั จจุบนั โดยที่ประชุมฯ ยังร่วมกาหนดทิศทาง
ความสัมพันธ์ฯ ในอนาคต เช่นการฟื ้ นฟูหลังสถานการณ์แพร่
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ระบาดและการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ ย่ ังยื น
โดยได้กาหนดให้ปี 2564 - 2565 เป็ นปี แห่งความร่วมมือด้าน
การพัฒนาที่ย่ ังยืนอาเซียน-จีน ในส่วนของไทยสนับสนุนการ
เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-จีนอย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เพื่อเป็ นยุทธศาสตร์ใน
การฟื ้ นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/
TCATG210609155346278
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