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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 GMAC รายงานถงึโครงการการลงทุนใหม่ในกัมพูชา 

 อุตสาหกรรมประกันภยักัมพูชายังคงเหน็การเตบิโตในไตรมาสแรกของปี 

 โครงการฉีดวัคซนีรอบที ่2 กาํลังจะเร่ิมขึน้ 

 ปีงบฯ 63-64 ค้าชายแดนเมียนมาลดฮวบ 7.19 พันล้านดอลลาร ์

 ปีงบ 63-64 ส่งออกมะม่วงเมียนมา ดิง่ลง เหลือเพยีง 278 ล้านดอลลารส์หรัฐ 

 ‘เวียดนาม’ คาดว่าขึน้เบอร ์3 ของโลก ส่งออกข้าวปี 65 

 เวียดนามเผยธุรกิจขนส่งในโฮจมิินหก์ว่า 170 ราย ตอ้งออกจากตลาดในช่วง 5 เดอืนแรก 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ตอ่ 6357 

โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 

 GMAC รายงานถงึโครงการ 

การลงทุนใหม่ในกัมพชูา
 

Cambodia News I 15 มิถนุายน 2564 

สมาคมผู้ผลิตเสือ้ผ้าสาํเร็จรูปในกัมพูชา (GMAC) รายงาน

เก่ียวกับโครงการการลงทุนใหม่ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ในภาต

อตุสาหกรรมตดัเย็บเสือ้ผา้ หลงัจากสภาเพ่ือการพฒันากมัพชูา 

(CDC) อนุมัติเม่ือวานนี ้(14 มิ.ย.) รวมมูลค่ากว่า 14.9 ลา้น

ดอลลาร ์โดยคาดว่าจะสรา้งตาํแหน่งงานใหม่ประมาณ 3,200 

ตาํแหน่ง ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 แสดงใหเ้ห็นถึง

ความเช่ือมั่นของนกัลงทนุต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของกมัพชูา 

ซึ่ง บริษัท J.A.K Garment Co Ltd.  จะสร้างโรงงานในเขต

จงัหวดักันดาล ดว้ยเงินลงทนุ 2.4 ลา้นดอลลาร ์สรา้งตาํแหน่ง

งานใหม่ 1,053 คน บริษัทถัดมาคือ บริษัท Premier Tech 

Garment (Cambodia) Co Ltd. จะสรา้งโรงงานมลูคา่ 4.3 ลา้น

ดอลลาร ์ในเขตจังหวัดตาแก้วคาดว่าจะสรา้งงานใหม่ 748 

ตําแหน่ง และบริษัทสุดท้ายคือ บริษัท Chanco Textiles 

(Cambodia) Co Ltd. จะสรา้งโรงงานในเขตเมืองหลวง โดย

คาดวา่จะสรา้งงานใหม่ทัง้หมด 424 ตาํแหน่ง 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50874436/gmac-

welcomes-nearly-15mn-of-investment-in-garment-sector/ 
 

 อุตสาหกรรมประกันภยักัมพชูายังคงเหน็การ

เตบิโตในไตรมาสแรกของปี
 

Cambodia News I 15 มิถนุายน 2564 

ภาคอตุสาหกรรมการประกนัภยัของกมัพชูายงัคงมีแนวโนม้ใน

เชิงบวก โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 มีอตัราการเติบโต

สงูถึงรอ้ยละ 16.3 หดตวัลงเลก็นอ้ยจากรอ้ยละ 20.8 เม่ือเทียบ

กับไตรมาสแรกของปี 2020 ซึ่งเบีย้ประกันทัง้หมดสาํหรบัไตร

มาสแรกของปีนีอ้ยู่ท่ี 85 ลา้นดอลลาร ์ตามรายงานของสมาคม

ประกันภัยแห่งกัมพูชา (IAC) โดยรายงานของ IAC ระบุว่า

หมวดประกันทั่วไปและประกันชีวิตยังคงมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ซึ่งเบีย้ประกันทั่วไปเพิ่มขึน้เกือบรอ้ยละ 20 ส่วนเบีย้

ประกันชีวิตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.5 แต่ในทางกลับกันประกันภัย

รายย่อยกลับหดตัวรอ้ยละ 27 โดยในไตรมาสแรกของปีนีมี้

จาํนวนลกูคา้ประกันภยัรวมสงูกว่า 1.2 ลา้นราย ประกอบดว้ย

ลูกค้าประกันชีวิต 380,000 ราย ผู้ซือ้ประกันทั่วไป 510,000 

ราย (ประกันสขุภาพและประกันอุบตัิเหตรุายบุคคล) และผูถื้อ

กรมธรรม์รายย่อย 280,000 ราย ซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีบริษัท

ประกันทั่วไป 16 แห่ง บริษัทประกันชีวิต 11 แห่ง และบริษัท

ประกนัภยัรายยอ่ย 5 แหง่ 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50874378 

/cambodias-insurance-sector-growth-continues-through-

q12021/ 
 

โครงการฉีดวัคซนีรอบที ่2 กาํลังจะเร่ิมขึน้ 
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หน่วยงานสาธารณสขุกาํลงัออกโครงการฉีดวคัซีนรอบท่ี 2 โดย

มีเป้าหมายเพ่ือสรา้งภูมิคุม้กันโรคโควิด-19 ใหก้ับผูค้นหลาย

แสนคน โครงการฉีดวคัซีนรอบท่ี 2 จะไดว้คัซีนไฟเซอร ์100,620 

โดส และวคัซีนซิโนแฟม 500,000 โดส โดยตัง้เป้าจะเริ่มในวนั

อังคารท่ี 15 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 

ประชาชนประมาณ 712,793 คนไดร้บัวัคซีนเข็มแรก ขณะท่ี 

385,921 คนไดร้บัวคัซีนเข็มท่ี 2 การส่งมอบวคัซีน Sinopharm 

และ Pfizer ครัง้ล่าสดุจะทาํใหก้บัความพยายามของรฐับาลใน

การฉีดวคัซีนใหค้รอบคลมุ 50% ของประชากร (มากกวา่ 3 ลา้น

คน) ภายในสิน้ปีนีมี้ประสิทธิภาพและเป็นไปไดต้ามเป้าหมาย 

ถึงอย่างไรเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการไม่มีวัคซีนหรือมีไม่

เพียงพอนั้น รัฐบาลสปป.ลาวอนุญาตให้ทางบริษัทเอกชน 

สามารถนาํเขา้วคัซีนเองไดเ้พ่ือนาํมาฉีดใหก้บัพนกังงานของตน 

ซึ่งถือเป็นอีกทางสาํหรับการฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่าง

ครอบคลุม เพ่ือนาํพาประเทศกลบัสู่ภาวะปกติและขับเคล่ือน

เศรษฐกิจตอ่ไป 

ท่ีมา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent 

/FreeConten_Round_115.php 
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ปีงบฯ 63-64 ค้าชายแดนเมียนมาลดฮวบ  

7.19 พนัล้านดอลลาร์
 

Myanmar News I 15 มิถนุายน 2564 

กระทรวงพาณิชยเ์มียนมา เผย 9 เดือนแรกของปีงบ 63-63 

มลูค่าการคา้ชายแดนรวม 7.189 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ลดลง

มากกว่า 842 ล้าน เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 

แบ่งเป็นการส่งออกรวม 4.69 พนัลา้นดอลลาร ์ส่วนดารนาํเขา้ 

2.49 พันลา้นดอลลาร ์เมียนมาเปิดค่ายการคา้ชายแดน 18 

ด่าน ปรมิาณการคา้ท่ีการคา้ชายแดนมเูซ จีน-เมียนมามีมลูค่า

รวม 3.66 พนัลา้นดอลลาร ์ลดลงกว่า 567 ลา้นดอลลาร ์เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ สินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

การเกษตร สตัว ์ทะเล ป่าไม ้ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมสาํเร็จรูป 

และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ การนาํเขา้ ไดแ้ก่ สินคา้ทนุ วตัถดุิบ สินคา้

สว่นบคุคล และผลติภณัฑ ์CMP 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/myanmar-border-trade-

value-hits-7-19-bln-in-2020-2021fy/#article-title 
 

ปีงบ 63-64 ส่งออกมะม่วงเมียนมา ดิง่ลง  

เหลือเพยีง 278 ล้านดอลลารส์หรัฐ
 

Vietnam News I 15 มิถนุายน 2564 
ตามขอ้มูลของกรมศุลกากรเมียนมา การส่งออกมะม่วงของ

เมียนมารส์รา้งรายได ้278 ลา้นดอลลารส์หรฐัในช่วงครึง่ปีแรก 

(ตัง้แต่เดือนตลุาคมถึงมีนาคม) ของปีงบประมาณ 2563-2564 

ลดลงอย่างมากเน่ืองจากปิดชายแดนจากผลกระทบดา้นลบ

ของ COVID-19 การส่งออกมะม่วงเพชรนํา้หนึ่ง (Seintalone) 

ไปจีนในปีนีน้้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ประมาณ 50% 

การเพาะปลกูมะม่วงเขตอิรวดีมีพืน้ท่ีมากสดุประมาณ 46,000 

เอ เคอร์ รองลงมาตือเขตพะโค พื ้น ท่ี  43 ,000 เอ เคอร์ 

และมัณฑะเลยมี์มะม่วง 29,000 เอเคอร ์เป็นตน้ ทัง้นีใ้นการ

ส่งออกนอกเหนือจากจีนเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่แลว้ เมียนมายงั

ส่งออกไปอินเดีย บงัคลาเทศ ไทย สาธารณรฐัเกาหลี สิงคโปร ์

และญ่ีปุ่ น 

ท่ีมา : https://www.gnlm.com.mm/myanmar-earns-278-

mln-from-mango-exports-in-h1/ 
 

‘เวยีดนาม’ คาดว่าขึน้เบอร ์3 ของโลก  

ส่งออกข้าวปี 65
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กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา (USDA) คาดการณว์่าเวียดนาม

จะก้าวขึน้แท่นผู้ส่งออกข้าวเบอร ์3 ของโลกในปีหน้า ด้วย

ปรมิาณการสง่ออกประมาณ 6.3 ลา้นตนั ในขณะท่ี ผลผลติขา้ว

ทั่ ว โลกตั้งแต่ ปี  64 -65 มีแนวโน้มแตะระดับสูงสุด เ ป็น

ประวตัิการณท่ี์ 505..4 ลา้นตนั เพิ่มขึน้ 1.9 ลา้นตนั เม่ือเทียบ

กบัปี 63-64 และสิ่งท่ีน่าจบัตามอง ไดแ้ก่ บงักลาเทศ มาเลเซีย 

กมัพชูา จีน ไอวอรี่โคสต ์เกาหลีใต ้ปารากวยั ไตห้วนั (จีน) และ

ไทย มีแนวโน้มผลผลิตข้าวเพิ่มสูงขึน้  ทั้งนี ้ แผนการปรับ

โครงสรา้งอุตสาหกรรมขา้วจนถึงปี 68 และเวียดนามไดต้ัง้เป้า

ยอดส่งออกข้าวราว 5 ล้านตันต่อปี ผู้ส่งออกข้าวเริ่มปรับ

สดัส่วนพนัธุข์า้วขาวมาเป็นขา้วหอมคณุภาพสงู ขณะเดียวกัน 

พรอ้มเนน้ตลาดระดบับนหรือตลาดไฮเอนด ์อาทิ สหภาพยโุรป 

สหรฐัฯ และญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 

ท่ีมา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnamese-

lychees-with-origin-tracing-stamp-hit-shelves-in-france-

866010.vov 

 
เวยีดนามเผยธุรกจิขนส่งในโฮจมิินหก์ว่า 170 

ราย ตอ้งออกจากตลาดในช่วง 5 เดอืนแรก
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จาํนวนบรษัิทกว่า 171 รายในเมืองโฮจิมินห ์ปิดกิจการชั่วคราว

ลงในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้เน่ืองจากประสบกับการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ท่ีกระทบอย่างรุนแรงต่ออตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว โดยระลอกแรกนัน้เริ่มเม่ือปลายเดือนมกราคม และ

ระลอกสองเริ่มเม่ือปลายเดือนเมษายน ทําให้ประเทศไม่

สามารถเปิดรบันักท่องเท่ียวต่างชาติได ้และดว้ยขอ้จาํกัดการ

เดินทาง การปิดชายแดนและมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 

AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>2 AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>2 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

ทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ ทั้งนี ้ 

สาํนกังานการท่องเท่ียวเมืองโฮจิมินห ์ระบวุ่าเมืองโฮจิมินห ์ถือ

เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศและเป็น

สถานท่ี ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด สําหรับด้านจํานวน

นักท่องเท่ียวในประเทศ พบว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้มี

จาํนวนนกัท่องเท่ียว 7.1 ลา้นคน ดิ่งลง 47% เม่ือเทียบเป็นราย

ปี ในขณะท่ี มีรายได้จากการท่องเท่ียวกว่า 1.54 พันล้าน

เหรยีญสหรฐั ลดลง 37% เม่ือเทียบเป็นรายปี 

ท่ีมา : https://english.thesaigontimes.vn/82535/over-170-

travel-firms-in-hcmc-leave-market-in-five-months.html 
 

 
อาเซยีนเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ   

เดนิหน้าเศรษฐกจิหมุนเวยีน
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นายดวงอาทิตย ์นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า ไดร้บัมอบหมายจากนางอรมน ทรพัยท์วี

ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ใหเ้ขา้ร่วมการ

ประชมุเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นเศรษฐกิจอาเซียน หรอื SEOM ครัง้

ท่ี 2/52 เม่ือวนัท่ี 8-10 มิ.ย.ท่ีผ่านมา ผ่านระบบประชมุทางไกล 

เพ่ือเรง่รดัการทาํงานตามพิมพเ์ขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC Blueprint)  รวมทั้ ง เตรียมการประชุมหาแนว ทา ง

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค ได้แก่ จีน 

ญ่ีปุ่ น เกาหลี สหรฐัอเมริกา แคนาดา และอินเดีย ทัง้นี ้ไฮไลท์

ของการประชุมในครัง้นีคื้อการหารือประเด็นใหม่ ๆ ท่ีจะช่วย

สนับสนุนเพิ่มเติมให้เศรษฐกิจอาเซียนฟ้ืนตัว เช่น 1. การ

ปรบัปรุงแนวทางเพ่ือส่งเสริมใหส้ินคา้และบริการของอาเซียน 

2. การเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 3. การจัดทาํแผนงานระยะสัน้และกลาง

เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจดจิิทลัในภมิูภาค 

ท่ีมา : https://www.bangkokbiznews.com/news 

/detail/943593
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