
 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
   11 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• แนวโน้มการค้ากัมพูชาปรับตัวดขีึน้จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯและจนีเป็นบวก 

• กระทรวงพาณิชยกั์มพูชาวางแผนเปิดตลาดอีคอมเมิรซ์ 

• เงนิทุนเพิม่เตมิเพือ่ช่วยใหล้าวบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซนีร้อยละ 50 
• YIA ขยายเวลาระงบัเทีย่วบนิเข้าประเทศถงึสิน้เดอืน มิ.ย. 64 
• ICAEW คาดการณเ์ศรษฐกจิเวียดนาม โต 7.6% ปีนี ้

• สมาคมผู้ผลิตรถยนตเ์วียดนาม เผยยอดขายรถยนต ์พ.ค. ลดลง 15%  

• ‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมจัดระดมความคิดเหน็ออนไลน ์การจัดท า FTA อาเซียน-แคนาดา 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุอ 

 

 แนวโน้มการค้ากัมพูชาปรับตัวดขีึน้จากการ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯและจนีเป็นบวก
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โอกาสทางการคา้ของกมัพชูากลบัมาปรบัตวัดีขึน้หลงัจาก
จีนไดใ้หค้  ามั่นที่จะเพิ่มการน าเขา้สินคา้เกษตรจากกมัพชูา 
สอดคลอ้งกบัการสง่ออกไปยงัสหรฐัอเมรกิาที่เพิ่มขึน้ในช่วง
เดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ่งกระทรวงก าลงัเร่งด าเนินการ
เพื่ อ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ มีศักยภาพในการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศมากขึน้ รวมถึงขอการสนบัสนนุทางดา้นเทคนิค 
เนื่องจากจ าเป็นตอ้งยกระดับการผลิตจากการปลูกสู่การ
แปรรูปเพื่อการสง่ออก โดยตัง้แต่มกราคมถึงพฤษภาคมปีนี ้
กระทรวงเกษตรรายงานว่ากัมพูชาส่งออกสินคา้เกษตรที่
ไม่ใช่ขา้วรวมกว่า 3 ลา้นตนัมลูค่า 1.799 พนัลา้นดอลลาร ์
เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 67 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สว่นตวัเลขการคา้
ทวิภาคีในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี ้ระหว่างกัมพูชาและ
สหรฐัฯ มีมลูค่าถึง 2.652 พนัลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
24.3 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการคา้ระหว่างกับพูชากับ
สหรฐัฯและจีนก าลงัปรบัตวัดีขึน้ควบคู่ไปกบัการคา้โดยรวม
ภายในประเทศ 
 

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50871510/cambodias-trade-outlook-
brightens-on-positive-us-and-china-export-news/

 

กระทรวงพาณิชยกั์มพูชาวางแผน 
เปิดตลาดอีคอมเมิรซ์

                                  Cambodia News I 10 มิถนุายน 2564 

กระทรวงพาณิชยว์างแผนเปิดตวัแอป “Cambodia Trade” 
ซึ่งถือเป็นตลาดอีคอมเมิร ์ซที่ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อขายสินคา้
และผลิตภณัฑข์องตนผ่านช่องทางออนไลนใ์หก้บัลกูคา้ที่มี
ศักยภาพในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
กระทรวงเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการขายสินค้าในตลาดอี

คอมเมิรซ์ท าการลงทะเบียนลว่งหนา้ เพ่ือใหมี้สิทธ์ิในการใช้
แอปที่ www.CambodiaTrade.com ซึ่ง SMEs จะตอ้งเป็น
บริษัทหรือองค์กรที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง
แพลตฟอรม์ไดร้บัการพัฒนาโดยไดร้บัการสนับสนุนทาง
การเงินจาก Enhanced Integrated Framework ภายใต้
โครงการ Go4eCAM โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ตระหนกัถึงประโยชนข์องอีคอมเมิรซ์ส  าหรบั SMEs 
 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50871464/ministry-of-commerce-to-
launch-e-commerce-marketplace/

 

เงนิทุนเพิม่เตมิเพือ่ช่วยใหล้าวบรรลุเป้าหมาย
การฉีดวัคซีนร้อยละ 50
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อธิบดีกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สังกัดกระทรวง 

ชีแ้จงเหตผุลในการหา้มเอกชนซือ้ขายวคัซีนในเชิงพาณิชย ์

“รฐับาลเขา้ใจความกงัวลของสาธารณชนเก่ียวกบัการขาด

แคลนวัคซีนแต่ถึงแมจ้ะมีความตอ้งการเพิ่มขึน้ รฐับาลมี

ความเช่ือมันว่าสต็อกของรฐับาลเพียงพอแลว้และคาดว่า

จะมีการส่งมอบวคัซีนเพิ่มเติมในอนาคตอนัใกลน้ี”้ อย่างไร

ก็ตาม รฐับาลอนุญาตใหห้น่วยงานเอกชนซือ้วคัซีนเพื่อใช้

เองได ้โดยเอกชนสามารถน าเขา้มาเพื่อฉีดใหก้บัพนกังงาน

ตนเองโดยหา้มมีการคา้ในเชิงพาณิชย ์การด าเนินนโยบาย

ดังกล่าวจะท าใหเ้ป้าหมายในการฉีดวัคซีนใหค้รอบคุลม

ร้อยละ 50 ของประชากรสปป.ลาว ในปี 64 ประสบ

ความส าเรจ็ ทัง้นีก้ารเขม้งวดในการก ากบัดแูลวคัซีนเป็นสิ่ง

ส  าคญัที่รฐับาลตอ้งโปร่งใสและจริงจงัเพื่อลดความเหลื่อม

ล า้ในการเขา้ถึงวคัซีนของประชากรในปรเทศ   
 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govt107.php 
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 ราคาข้าว 
ในประเทศพุ่ง 2,000 จัตต่อถุง
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ราคาขา้ในประเทศเพิ่มขึน้ 2,000 วอนต่อถุง ปัจจุบนัราคา

ขา้วมีมลูค่า 32,000-35,000 จตัต่อถซุึ่งงเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดมาก คาดราคาขา้วดีดตวัก่อนเทศกาลติงจนั (เทศกาล

ปีใหม่เมียนมาในเดือนเมษายน) หลงัจากนัน้ไม่นาน ราคา

มักจะสูงขึน้ ในช่วงตน้มรสุม มักพบสต๊อกขา้วอยู่ในโรงสี

แทนที่จะเป็นชาวนา ดงันัน้ การขึน้ราคาจงึเกิดขึน้ท่ในช่วงที่

อุปทานต ่า ราคาขา้วมักจะพุ่งสู่จุดสูงสุดในเทศกาลติงจัน

และทาซวงแดง (ต.ค.-พ.ย.) แต่เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวราคาก็

จะตกต ่าลง ราคาอาจยังคงสูงอยู่ในขณะนี ้ แต่ความ

ตอ้งการในตลาดคา้ปลีกนัน้ไม่ค่อยดีนัก การส่งออกยังไม่

แข็งแกร่งเช่นกัน ส่งผลใหร้าคาไม่ดีดตัวขึน้ท่ามกลางอุป

สงค์ที่ยังต ่าอยู่ ก่อนหน้านีมี้การซือ้ขายข้าวและข้าวหัก

ประมาณ 80,000 ถงุตอ่วนัที่ศนูยค์า้สง่ขา้วบเุรงนอง ในทาง

ตรงกันข้ามปัจจุบันมีความตอ้งการลดลงเหลือประมาณ 

30,000 ถงุ 
 

ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/domestic-rice-prices-up-by-k2000-per-
bag/#article-title 

 

ICAEW คาดการณเ์ศรษฐกิจ 
เวียดนาม โต 7.6% ปีนี้
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ตามรายงานของสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศอังกฤษ ( ICAEW) เ ปิดเผยว่าถึ งแม้จะได้รับ

ผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) คาดว่าจะขยายตัว 

7.6% ในปีนี ้ถือเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในภูมิภาคนี ้

ทั้งนี ้ สิ่งที่ โดดเด่นที่สุด คือ เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่ ก่ี

ประเทศทั่วโลกที่มีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีในปี 2563 

เนื่องจากประสบความส าเรจ็ในการควบคมุการระบาดของ

เชือ้ไวรสั ท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไดร้บัอนิสงคจ์ากการ

ท ากิจกรรมทางธุรกิจระดับโลก พรอ้มกับการลงทุนจาก

ต่างชาติ และยกระดบัอตุสาหกรรมการผลิตและการสง่ออก 

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/icaew-vietnams-gdp-likely-to-expand-76-in-

2021-864890.vov 
 

สมาคมผู้ผลิตรถยนตเ์วียดนาม เผยยอดขาย
รถยนต ์พ.ค. ลดลง 15%
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จากรายงานของสมาคมผูผ้ลิตรถยนตเ์วียดนาม เผยว่าใน
เดือนพฤษภาคม ตัวเลขยอดขายรถยนต ์ลดลง 15% เม่ือ
เทียบเป็นรายเดือน มาอยู่ที่ 15,585 คัน เนื่องจากไดร้ับ
ผลกระทบของโควิด-19 และการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์
หรือสารกึ่งตัวน าที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งนี ้ในช่วงเดือน
มกราคม-พฤษภาคม สมาชิกของสมาคมดังกล่าว มี
ยอดขายรถยนตเ์พียง 126,894 คนั เพิ่มขึน้ 53% เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่แลว้ โดยยอดขายรถยนตน์ั่งส่วน
บุคคล รถยนตเ์ชิงพาณิชยแ์ละรถยนตเ์ฉพาะกิจ เพิ่มขึน้ 
51%, 56% และ 59% ตามล าดบั นอกจากนี ้นักวิเคราะห์
อุตสาหกรรม มองว่าสภาวะโควิด-19 ระบาด จะส่งผล
กระทบต่อปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอรท์ั้งใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 
ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/auto-sales-down-15-pct-in-may-vama/202847.vnp  
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‘กรมเจรจาฯ’ เตรียมจัดระดมความคิดเหน็
ออนไลน ์การจัดท า FTA อาเซียน-แคนาดา
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กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศเตรยีมจดัสมันาเรื่อง “การ

จดัท า FTA อาเซียน-แคนาดา” เปิดโอกาสใหท้กุภาคสว่นทัง้ 

แสดงความคิดเห็นก่อนใช้ประกอบในผลการศึกษาข้อดี

ขอ้เสียและใชเ้ป็นท่าทีประกอบการตดัสินใจในการประชุม

รฐัมนตรีอาเซียน-แคนาดา ในเดือน ก.ย. นี ้แคนาดาเป็น

ประเทศที่ยังไม่มี FTA กับไทยมาก่อน จึงมีบางประเด็นที่

ไทยตอ้งใชค้วามรอบคอบในการเจรจารว่มกบัอาเซียน เช่น 

การเปิดตลาดสินคา้สุกรที่มีสารเร่งเนือ้แดง การคุม้ครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เ ก่ียวกับการเข้าถึงยาและการ

คุม้ครองพนัธุพ์ืชใหม่ ซึง่เป็นทัง้โอกาศท่ีดีและน่ากงัวลของผู้

สง่ออกไทยหากมีการจดัท า FTA  

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/beco/3230284 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่>>3 


