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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• กัมพูชาตัง้เป้าเพิม่การส่งออกเม็ดมะม่วงหมิพานตไ์ปยังตลาดตา่งประเทศ 

• บริษัท GTI ประจ ากัมพชูา ประกาศหยุดการผลิตช่ัวคราวเน่ืองจากโควิด-19 

• รัฐสปป.ลาวลงนามร่วมทนุเอกชน ตัง้บริษัทพัฒนาโลจสิตกิสส์ปป.ลาว 

• 7 เดอืนแรกของปีงบฯ 63-63 ภาคปศุสัตว ์ประมง ดงึดดูการลงทุนจากตา่งประเทศถงึ 5 โครงการ 

• จับตา ‘ลิน้จีเ่วียดนาม’ วางจ าหน่ายทีซุ่ปเปอรม์ารเ์ก็ตในฝร่ังเศส 

• เวียดนามเผยการจัดเก็บงบประมาณ พุ่ง 15% ในช่วง 5 เดอืนแรกของปีนี ้

• เอกชนเซง็เล่ือนวัคซนีโควดิ-19 ซ า้เตมิธุรกิจ - หว่ันฉุดเศรษฐกิจฟ้ืนตวัช้าน าไปสู่การปิดกจิการ 

   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 
 

 

 •กัมพชูาตัง้เป้าเพิม่การส่งออกเม็ด 
มะม่วงหมิพานตไ์ปยังตลาดต่างประเทศ
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หลงัจากกัมพูชาประสบความส าเร็จในการส่งออกเม็ดมะม่วง

หิมพานตไ์ปยังญ่ีปุ่ น ส่งผลท าให้ภาคธุรกิจก าลังจับตามอง

ตลาดใหม่ๆ ท่ีมีความตอ้งการเม็ดมะม่วงหิมพานตส์งู อาทิเช่น 

ยโุรป สหรฐัอเมรกิา แคนาดา จีน และออสเตรเลีย ซึ่งทิศทางใน

อนาคตของ Top Planning Japan (TPJ) ผูผ้ลิตและสง่ออกเม็ด

มะม่วงหิมพานตร์ายใหญ่ของกัมพชูา วางแผนร่วมมือกับกรม

วิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมในการเพิ่มการส่งออกไปยัง

ตลาดใหม่ๆ เพ่ือเป็นการพลกัดนัผลิตภณัฑท์างการเกษตรของ

ประเทศใหเ้ป็นท่ียอมรบัของตลาดโลก โดยบรษัิท TPJ ตัง้เป้าท่ี

จะเพิ่มการผลิตและการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานตเ์ป็น 20 ตนั

ต่อเดือน และเพิ่มปริมาณเม็ดมะม่วงหิมพานต์สดเป็นกว่า 

1,000 ตนัในปี 2021 รวมถึงรว่มมือกบัสมาคมมะม่วงหิมพานต์

กมัพชูาสรา้งโกดงัใหม่รองรบัเม็ดมะม่วงหิมพานตส์ดท่ีมีความจุ

ของโกดังอย่างน้อย 5,000 ตัน เพ่ือให้แน่ใจว่าจะสามารถ

จดัเก็บวตัถดุิบและควบคมุราคาใหเ้ป็นไปตามสญัญากบัคูค่า้ 

ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50873657/cambodia

-set-to-increase-exports-of-processed-cashew-nuts-to-

europe-usa-canada-china-and-australia-markets/

 
บริษัท GTI ประจ ากัมพชูา ประกาศหยุดการ

ผลิตช่ัวคราวเน่ืองจากโควดิ-19
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บริ ษัท  Grand Twins International (Cambodia) Plc. (GTI) 
ผูผ้ลิตเสือ้ผา้รายใหญ่ในกมัพชูา ซึง่จดทะเบียนในตลาด 
 

 

หลักทรัพยก์ัมพูชา (CSX) ประกาศเม่ือวันศุกรท่ี์ผ่านมา (11 
มิ.ย. 64) วา่กระทรวงสาธารณสขุและศาลาวา่การกรุงพนมเปญ
สั่งใหบ้ริษัทหยุดด าเนินการการผลิตจนถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 
เน่ืองจากมีพนกังานตดัเย็บเสือ้ผา้กวา่ 200 คน ติดเชือ้โควิด-19 
จึงจ าเป็นตอ้งระงับสายการผลิตลง ส่งผลท าให้จัดส่งสินค้า
ให้กับคู่ค้าภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ และยังส่งผล
กระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างหนักอีกด้วย รวมถึงท าให้
ปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรพัย ์GTI ลดลงในช่วง 30 วันท่ี
ผ่านมา โดยมลูคา่หุน้ลดลงมากกวา่รอ้ยละ 6.52 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50873330/gti-
announces-suspension-of-production-because-of-covid-

19/ 

 
รัฐสปป.ลาวลงนามร่วมทุนเอกชน ตัง้บริษัท

พฒันาโลจสิตกิสส์ปป.ลาว

 
Laos News I 14 มิถนุายน 2564 

รฐับาลสปป.ลาวลงนามขอ้ตกลงร่วมทุนกับบริษัท ท่าเรือแหง้

ท่าแขก จ ากัด ซึ่งจะพัฒนา "ท่าเรือแหง้ท่าแขก" ใหเ้ป็นเสน้สู่

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจุดผ่านแดนค าม่วนและ

สนับสนุนใหส้ปป.ลาวกลายเป็นศูนยบ์ริการโลจิสติกสร์ะดับ

ภมูิภาคและระดบัสากล ท่าเรือแหง้ท่าแขกจะเป็นศนูยก์ลางใน

การบรกิารดา้นลอจิสติกสท่ี์ทนัสมยัและครบวงจร และจะมีสว่น

ช่วยในการลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งจะท าให้ธุรกิจสปป.ลาว

สามารถแข่งขนัในตลาดโลกและตอบสนองความตอ้งการของ

ผูร้บับริการไดอ้ย่างเต็มท่ี การพฒันา “ท่าเรือแหง้ท่าแขก” เป็น

ส่วนหนึ่งของแผนยทุธศาสตรข์องรฐับาลเรื่อง “การพฒันาการ

ขนส่งสินค้าและโลจิสติกสใ์นประเทศสปป.ลาว” ซึ่งระบุถึง

ความส าคญัและความจ าเป็นในการพัฒนาท่าเรือในประเทศ

ลาว และสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศท่ีจะเปลี่ยนจากการ  
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

"ประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลสู่ประเทศท่ีบริการขนส่งทางบก

ระดบัภมูิภาคและโลก"  

ท่ีมา:https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeC
onten_State_114.php 

 
 7 เดอืนแรกของปีงบฯ 63-63 ภาคปศุสัตว ์

ประมง ดงึดดูการลงทุนจากตา่งประเทศถงึ 5 
โครงการ
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ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงสิน้เดือนเมษายน 2564 -ของ
ปีงบประมาณ 2563-2564 คณะกรรมการการลงทุนและการ
บริหารบริษัท (DICA) เผย ภาคปศุสัตว์และประมงดึงดูด
โครงการลงทนุจากตา่งประเทศจ านวน 5 โครงการ สรา้งรายได้
กวา่ 20 ลา้นดอลลารส์หรฐั ประกอบดว้ย ฟารม์สตัวปี์ก สกุร ไก่
เนื ้อ และกุ้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2531-2532 มีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ 16 ประเทศประมาณ 926.218 ลา้น
ดอลลารไ์หลเขา้สู่ภาคปศุสัตวแ์ละการประมง ในจ านวนนั้น 
ประเทศไทยมีการลงทุนสงูสุด โดยมีมูลค่ามากกว่า 380 ลา้น
ดอลลาร ์รองลงมาคือสิงคโปรด์้วยเงินประมาณ 130 ล้าน
ดอลลาร ์

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/livestock-fisheries-
attract-five-foreign-investment-projects-in-seven-months/  

 
จับตา ‘ลิน้จีเ่วยีดนาม’ วางจ าหน่ายที ่

ซุปเปอรม์ารเ์กต็ในฝร่ังเศส
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ลิน้จ่ีสดของเวียดนามชดุแรกท่ีเพาะปลกูอยู่ในจงัหวดัหายเซือง 
(Hai Duong) ไปวางจ าหน่ายตามซุปเปอรม์ารเ์ก็ตในฝรั่งเศส 
นบัว่าเป็นครัง้แรกท่ีมีการน าเขา้ผลไมท้อ้งถ่ินไปยงัประเทศแถบ
ยโุรป การกระท าดงักลา่วเกิดขึน้หลงัจากมีผลบงัคบัใชข้อ้ตกลง 

 

การคา้เสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (EVFTA) เม่ือวันท่ี 1 สิ.ค. 
2563 ทัง้นี ้นาย Ngo Minh Duong ประธานบรษัิท Thanh Binh 
Jeune กลา่ววา่การน าเขา้ลิน้จ่ี โดยใชผ้ลประโยชนจ์ากขอ้ตกลง
การค้า เสรี  ควบคู่กับมาตรฐานคุณภาพและกฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินคา้นัน้ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
ของธุรกิจ และช่วยให้สินค้ามีความน่าเช่ือถือมากขึน้ในหมู่
ผูบ้รโิภคตา่งประเทศ อีกทัง้ นาย Vu Anh Son หวัหนา้ส านกังาน
การคา้ของเวียดนามในฝรั่งเศส กล่าวว่าความส าเร็จในการ
สง่ออกลิน้จ่ีท่ีมีตราประทบัแหล่งก าเนิดสินคา้ ชีใ้หเ้ห็นถึงความ
พยายามของรัฐบาลเวียดนามในการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ 
ทา่มกลางการระบาดของโควิด-19 

ท่ีมา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnamese-
lychees-with-origin-tracing-stamp-hit-shelves-in-france-

866010.vov      

 
 เวยีดนามเผยการจัดเก็บงบประมาณ พุง่ 15% 

ในช่วง 5 เดอืนแรกของปีนี้
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กระทรวงการคลงั เผยว่าการจัดเก็บงบประมาณของภาครฐัฯ 
คาดวา่จะสงูถึง 98.6ลา้นลา้นดอง ในเดือนพฤษภาคม สง่ผลให้
รายไดร้วมในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้แตะ 667.9 ลา้นลา้นดอง 
(29 พนัลา้นเหรียญสหรฐั) เพิ่มขึน้ 15.2% เม่ือเทียบเป็นรายปี 
โดยจ านวนเงินดังกล่าว จะโอนไปยังงบประมาณส่วนกลาง
ทัง้สิน้ 347 ลา้นลา้นดอง ในขณะท่ีงบประมาณสว่นทอ้งถ่ินอยูท่ี่ 
320.9 ลา้นลา้นดอง ทัง้นี ้กระทรวงการคลงั ระบุว่าการใชจ้่าย
งบประมาณของภาครฐัฯ ในเดือนพฤษภาคม อยู่ท่ี 125.8 ลา้น
ลา้นดอง และมลูค่าการใชจ้่ายในช่วง 5 เดือนแรก อยู่ท่ี 581.6 
ลา้นลา้นดอง 

ท่ีมา : https://en.vietnamplus.vn/budget-collection-up-
over-15-percent-in-five-months/203000.vnp 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 
เอกชนเซง็เล่ือนวัคซนีโควดิ-19 ซ า้เตมิธุรกจิ - 
หวั่นฉุดเศรษฐกจิฟ้ืนตวัช้าน าไปสู่การปิดกจิการ
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นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผย เอกชนมีความกงัวลแผนการบริหาร
การฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ของภาครฐัท่ีเลื่อนออกไปพรอ้ม
มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีสร้างความสับสนให้ประชาชน จนอาจ
กระทบต่อเป้าหมายท่ีตอ้งการฉีดใหป้ระชาชน 100 ลา้นโดส 
ครอบคลมุประชากร 70% ภายในสิน้ปีนี ้และการเปิดประเทศก็
ยิ่งชะลอออกไปจะซ า้เติมเอสเอ็มอี เพราะเม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวั
ชา้ก็อาจน าไปสู่การปิดกิจการในท่ีสดุ ซึ่งขณะนีเ้อกชนมีความ
กังวลการเลื่อนฉีดวคัซีนแก่ผูป้ระกันตนม.33 บางส่วนออกไป 
ซึ่งเป็นแรงงานประมาณ 5-6 ลา้นคน และเป็นก าลงัส าคญัใน
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ท่ีมา:https://www.khaosod.co.th/economics/news_645282

0 
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