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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• กัมพูชาและไทยตกลงส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดน 

• คาดการทตูเชิงเศรษฐกิจหนุนเศรษฐกิจกัมพูชา ทา่มกลางการแพร่ระบาด 

• สหรัฐฯ บริจาควัคซีน 500 ล้านโดสให้ 92 ประเทศรวมทัง้สปป.ลาว 

• ราคามะเขือเทศพุ่ง 10,000 จัต ในปีนี ้

• ราคาส่งออกข้าวคุณภาพต ่า ตรึงอยู่ที ่23,000 จัตตอ่ถุง เน่ืองจากธนาคาร จ ากัดการท าธุรกรรมการเงนิ 

• เวียดนามเผยคร่ึงแรกของปี GDP ขยายตัว 5.8% 

• ข้าวเวียดนาม เผชิญการแข่งขันจากอนิเดยีและฟิลิปปินส ์

• ไทยจ่อรับอานิสงสอ์ารเ์ซป็ จากการทีญ่ี่ปุ่นลดภาษีเพิม่เตมิ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

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

 

กัมพชูาและไทยตกลงส่งเสริมการค้าข้าม
พรมแดน

 
Cambodia News I 11 มิถนุายน 2564 

กัมพูชาร่วมกับไทยตกลงส่งเสริมและอ านวยความสะดวก

ทางดา้นการคา้ขา้มพรมแดนระหว่างกัน เพ่ือท่ีจะผลักดันให้

บรรลเุป้าหมายทางดา้นการคา้ ซึ่งในปี 2020 ทัง้สองประเทศ

ก าหนดเปา้หมายไวท่ี้ 1.5 หม่ืนลา้นดอลลาร ์โดยกลา่วผ่านการ

ประชุมร่วมกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย แต่ด้วย

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 สง่ผลท าใหก้ารคา้ทวิ

ภาคีมีมลูค่าอยู่ท่ีเพียง 7.24 พนัลา้นดอลลาร ์หรือครึง่หนึ่งของ

เปา้หมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ซึ่งสินคา้เกษตรยงัคงเป็นสินคา้สง่ออก

ส าคญัของกัมพชูาไปยงัประเทศไทย ในขณะท่ีการส่งออกของ

ไทยไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่ประกอบดว้ยพลงังาน ปุ๋ ยทางการ

เกษตร อาหาร และเครือ่งส าอาง เป็นส าคญั 

ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50872147/cambodia

-thailand-agree-to-boost-cross-border-checkpoint-trade/

 
คาดการทตูเชิงเศรษฐกิจหนุนเศรษฐกจิกัมพชูา 

ทา่มกลางการแพร่ระบาด

 
Cambodia News I 7 มิถนุายน 2564 

กัมพูชาเร่งส่งเสริมการทูตเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วน
อย่างมากในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลาง
วิกฤตโควิด-19 โดยในการประชุมครัง้ท่ี 2 ผ่านวิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ เ ก่ียวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การทูตเชิง
เศรษฐกิจประจ าปี  2021-2023 ซึ่งมีปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นประทาน ผ่านภาคีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (MFA-IC) โดยหวงัวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

 

กัมพชูาจะด าเนินต่อไปได ้ดว้ยการท่ีกัมพชูาจ าเป็นตอ้งบูรณา
การเศรษฐกิจภายในประเทศเขา้กบัเศรษฐกิจระดบัภมูิภาคและ
ระดบัโลกอย่างต่อเน่ือง ผ่านเครื่องมือและกลยทุธท่ี์มีศกัยภาพ 
เช่น กลยุทธ์ทางการทูตเชิงเศรษฐกิจ ท่ีมุ่งส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ การดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
การยกระดบัภาคการท่องเท่ียว และการสง่เสรมิการแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมและกีฬา เป็นหลกั 
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50872700/economic

-diplomacy-to-boost-cambodian-economy-amid-covid-
19-crisis/ 

 
สหรัฐฯ บริจาควัคซีน 500 ล้านโดสให ้ 

92 ประเทศรวมทัง้สปป.ลาว

 
Laos News I 9 มิถนุายน 2564 

สหรฐัฯ ประกาศจะซือ้และบริจาควคัซีนไฟเซอร ์500 ลา้นโดส

ใหก้ับ 92 ประเทศ รวมทัง้สปป.ลาว ผ่านโครงการ COVAX ซึ่ง

เป็นโครงการระดบัโลกท่ีแจกจ่ายวคัซีนโควิด-19 ไปยงัประเทศ

ท่ีมีรายไดต้  ่าและปานกลาง สหรฐัฯ จะจดัสรรและสง่มอบวคัซีน

เหลา่นีใ้หก้บัประเทศท่ีมีรายไดต้  ่าและปานกลางทั่วโลก ปัจจบุนั

สถานการณใ์นประเทศสปป.ลาวอาจไม่ไดรุ้นแรงจากผลของ

มาตรการท่ีเข้มงวดแต่ถึงอย่างไร รัฐบาลสปป.ลาวได้ให้

ความส าคญัอย่างยิ่งกบัโปรแกรมการฉีดวคัซีนเพื่อเป็นอาวธุใน

การควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนไดร้บั

การสนบัสนนุใหฉี้ดวัคซีนเพ่ือน าพาประเทศกลบัสู่สภาวะปกติ

ทัง้ในดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ   

ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC
onten_US_113.php 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 

 ราคามะเขือเทศพุง่ 10,000 จัต ในปีนี้

 
Myanmar News I 13 มิถนุายน 2564 

มะเขือเทศท่ีเก็บเก่ียวก าลังเขา้สู่ตลาดขายส่งอาหารสด Thiri 
Marlar ราคามะเขือเทศเพิ่มขึ ้นในปีนี ้ ในปีนี ้ราคาเพิ่มขึ ้น 
10,000 จตัจากปีท่ีแลว้ ก่อนหนา้นีร้าคาของมะเขือเทศเหล่านัน้
อยู่ระหว่าง 23,000 ถึง 25,000 จตัต่อกล่อง (บรรจ ุ18 visses) 
อยา่งไรก็ตามในปีนีร้าคาอยูท่ี่ 33,000 หรอื 35,000 จตัตอ่กลอ่ง 
มะเขือเทศส่วนใหญ่จากอินเลย ์การเพิ่มขึน้ของราคาอาจเกิด
จากการคา่ขนสง่ นอกจากนี ้ผกัสดอ่ืนๆ เช่น กะหล ่าปลี กะหล ่า
ดอก และแครอท ก็ไดร้าคาดีจนเป็นท่ีน่าพอใจใหก้บัเกษตกร 
ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/tomato-price-rises-by-

over-k-10000-this-year/  

 
 ราคาส่งออกข้าวคุณภาพต า่ ตรึงอยู่ที ่23,000 
จัตตอ่ถุง เน่ืองจากธนาคาร จ ากัดการท า

ธุรกรรมการเงนิ

 
Myanmar News I 13 มิถนุายน 2564 

ราคาส่งออกขา้วคณุภาพต ่ายงัไม่กระเตือ้งขึน้ และถกูตรงึไวท่ี้ 
23,000 จตัตอ่ถงุ 108 ปอนด ์เน่ืองจากไม่สามารถถอนเงินจาก
ธนาคารได ้ดังนั้นผูค้า้ขา้วก าลังเผชิญกับการซือ้ขายท่ีจ ากัด
และไม่สามารถช าระเงินสดส าหรบัการซือ้ขายได ้แมจ้ะมีความ
พยายามเช่ือมตอ่กบั Myanmar Economic Bank และธนาคาร
เอกชนอ่ืนๆ แตก็่ไม่สามารถเบิกเงินสดได ้นอกจากนีย้งัมีบรษัิท
เพียงไม่ ก่ีแห่งท่ีสามารถซื ้อข้าวได้และยังมีบริษัทท่ีซื ้อข้าว
ส่งออกไปยังบังกลาเทศอีกดว้ย ดังนั้นราคาขา้วส่งออกจึงไม่
สามารถแข่งขนัไดม้ากนัก ก่อนหนา้นีก้ารซือ้ขายขา้วและขา้ว
หกัประมาณ 80,000 ถงุทกุวนัท่ีศนูยค์า้ส่งขา้วบเุรงนอง แต่ปัจุ
บนัเหลือประมาณ 30,000 ถงุ 

 
 

 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/price-of-exported-low-
quality-rice-stands-at-k23000-per-108-pound-bag-due-

to-bank-withdrawal-limit/  

 
เวยีดนามเผยคร่ึงแรกของปี GDP ขยายตัว 

5.8%

 
Vietnam News I 13 มิถนุายน 2564 

กระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI) เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์
รวมในประเทศ (GDP) ของเวียดนาม คาดว่าจะขยายตวั 5.8% 
ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ซึ่งต ่ากว่าท่ีตัง้เป้าไวก่้อนหนา้นี ้อีก
ทัง้ ส  านกังาน MPI คาดการณว์่าภาคเกษตร ป่าไมแ้ละประมง 
ปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วง 6 เดือนแรก แต่คงเผชิญกับ
ปัญหาทางดา้นการบริโภค และคาดว่าจะเติบโตประมาณ 3% 
ในครึง่แรก ในขณะเดียวกนั ภาคอตุสาหกรรมและการก่อสรา้ง 
คาดวา่จะเติบโต 7.85% ต ่ากวา่ท่ีตัง้เปา้ไวท่ี้ 0.71% สาเหตจุาก
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ถึงแมว้า่จะพยายามฟ้ืนฟมูาหลาย
ครั้งแล้วก็ตาม ส่วนภาคบริการ คาดว่าจะเติบโตราว 5% 
นอกจากนี ้ส  านกังาน คาดว่าการบรโิภคจะยังคงดีดตวักลบัมา 
ยอดคา้ปลีกสินคา้และบริการโดยรวม คาดว่าจะเติบโตราว 
7.1% อย่างไรก็ตาม ภาคบริการ (การท่องเท่ียว การคมนาคม
และการขนส่ง)  จะยังคงประสบปัญหา เ น่ืองจากได้รับ
ผลกระทบอยา่งหนกัจากโควิด-19 

ท่ีมา : https://english.vov.vn/en/economy/first-half-gdp-
growth-for-vietnam-projected-at-58-865765.vov     

 
 ข้าวเวียดนาม เผชิญการแข่งขันจากอนิเดยี 

และฟิลิปปินส์

 
Vietnam News I  13 มิถนุายน 2564 

ตามรายงานของส านกังานสง่เสรมิแปรรูปและพฒันาผลติภณัฑ์
ทางการเกษตร ชีใ้หเ้ห็นวา่ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้ยอดการ 

AITI  l สรุปขา่วเดน่>>2 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

ส่งออกขา้วของเวียดนาม อยู่ท่ี 2.7 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าราว 
1.48 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 11.3% ในดา้นปริมาณ และ 
5% ในดา้นมลูค่า เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะ
ท่ี ราคาขา้วของเวียดนามนัน้ สงูกว่าราคาขา้วของอินเดียและ
ไทยค่อนข้างมาก ข้าวเวียดนาม 1 ตัน สูงกว่าข้าวไทย 20 
เหรียญสหรฐั และสงูกว่าขา้วอินเดีย 100 เหรียญสหรฐัต่อตนั 
หากเฉลี่ยราคาขา้วของเวียดนามในช่วง 4 เดือยแรกของปีนี ้
แตะ 543 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั เพิ่มขึน้ 15.4% เม่ือเทียบเป็นราย
ปี ทัง้นี ้เม่ือเรว็ๆนี ้ฟิลิปปินสป์ระกาศยกเลิกภาษีน าเขา้แก่กลุม่
ประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน ตลอดจนประเทศท่ีไดร้บั
อนุเคราะหย์ิ่ง (MFN) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มการน าเขา้ขา้ว
ราคาถูกจากอินเดียและปากีสถาน อย่างไรก็ตาม เวียดนาม
ยังคงเป็นผู้จัดหาข้าวรายใหญ่ท่ีสุดให้แก่ฟิลิปปินส์ แต่ว่า
ฟิลิปปินสย์ังรบัซือ้ขา้วจากไทยและอินเดีย รวมถึงประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 
ท่ีมา:https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vie

tnamese-rice-faces-competition-from-india-in-
philippines-4293486.html 

 
ไทยจ่อรับอานิสงสอ์ารเ์ซป็ จากการทีญ่ี่ปุ่นลด

ภาษีเพิม่เตมิ

 
CLMVT News I 14 มิถนุายน 2564 

กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เผย ผลวิเคราะหค์วามตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อารเ์ซ็ป) เจาะเป็นราย
ประเทศ ลา่สดุไดศ้กึษาการลดภาษีของญ่ีปุ่ น หลงัจากท่ีรฐัสภา
ญ่ีปุ่ นอนมุตัิเขา้รว่มความตกลงในเดือน เม.ย.64 พบว่ามีสินคา้ 
207 รายการท่ีจะลดเหลือ 0% ทนัทีท่ีอารเ์ซ็ปมีผลบงัคบัใช ้สว่น
ใหญ่เป็นสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ ประมง ผลไม ้เช่น สม้ สบัปะรด 
แปง้จากมนัฝรั่ง แปง้สาค ูน า้มนัถั่วเหลือง น า้มนัจากเมล็ดดอก
ทานตะวนั เป็นตน้  ภายใตอ้ารเ์ซ็ป จีนยงัลดภาษีเพิ่มเตมิอีก 33 
รายการ เช่น พรกิไทย สบัปะรดแปรรูป น า้มะพรา้ว ฯลฯ สว่น 
 

 

เกาหลีใต ้ลดภาษีเพิ่มเติมอีก 413 รายการ เช่น เช่น ผกัผลไม้
แปรรูปและไม่แปรรูป น า้มนัท่ีไดจ้ากพืช แปง้มนัส าปะหลงั ฯลฯ  
ท่ีมา:https://www.thairath.co.th/business/economics/2114
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