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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• รัฐบาลกัมพชูาส่งตวัแทนหารือสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกจิ 

• กัมพูชาส่งออกแตะระดบั 8 พันล้านดอลลาร ์ในช่วงเดอืน ม.ค.-มิ.ย. 

• ขยายเวลาจ ากัดโควิดและยกเลิกบางมาตรการบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ 

• ส่งออกเมียนมาประมงลดฮวบ 606 ล้านดอลลารฯ์  

• เวียดนามตดิอันดบัทอ็ป 20 ประเทศทีเ่ป็นแหล่งดงึดดูการลงทุน FDI คร้ังแรกของโลก 

• เวียดนามชีภ้าคเทคโนโลยส่ืีอสารข้อมูล ท ารายไดใ้นไตรมาสแรก แตะ 65 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

• 30 สมาคมท าจดหมายเปิดผนึกถึง ‘บิ๊กตู’่ จี ้5 เร่ือง ชะลอเอน็พแีอลพุ่ง หยุด ศก.พัง 1.5 แสนล้านตอ่เดอืน 

   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 สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 

 รัฐบาลกัมพชูาส่งตวัแทนหารือสหภาพยุโรป
เกีย่วกับการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกจิ
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ตัวแทนจากทางฝ่ังรฐับาลกัมพูชาและสหภาพยุโรป เขา้ร่วม

หารือระหว่างกนัเก่ียวกับแผนการพฒันาเศรษฐกิจของกมัพชูา 

รวมถึงหารือเก่ียวกบันโยบายการคา้ใหม่ เพ่ือช่วยใหเ้ศรษฐกิจ

กัมพูชากลบัมาฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทัง้

สองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายใตก้รอบการท างานขององคก์ารการคา้

โลก (WTO) โดยมุ่งเนน้ท่ีการปฏิรูปและกลไกการระงบัขอ้พิพาท

ของ WTO ใหม่ ซึง่รฐัมนตรกีระทรวงพาณิชยจ์ะเป็นตวัแทนของ

กมัพชูาในการรว่มประชมุระดบัรฐัมนตรขีององคก์ารการคา้โลก 

ครัง้ท่ี 12 โดยจะจดัขึน้ในเดือนพฤศจิกายน ท่ีมีประเด็นส าคญั

หลายประการรวมถึงการใหส้ตัยาบนัขอ้ตกลงเงินอุดหนุนการ

ประมงฉบบัใหม่ และการเจรจาการคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50896690/officials-

meet-with-their-eu-counterparts-to-talk-recovery/ 

 
กัมพชูาส่งออกแตะระดบั 8 พนัล้านดอลลาร ์

ในช่วงเดอืน ม.ค.-มิ.ย.
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กัมพูชาส่งออกรวมมูลค่า 8.201 พันลา้นดอลลาร ์ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2021 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีแลว้ ตามรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลงั โดยการส่งออกผลิตภณัฑเ์ครื่องนุ่งห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ 
และสนิคา้การเดินทาง มีมลูคา่รวมอยูท่ี่ 4.721 พนัลา้นดอลลาร ์
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สว่นการ
สง่ออกผลติภณัฑท่ี์ไม่ใช่เครือ่งนุ่งห่มรวมอยูท่ี่ 1.899 พนัลา้น 

 

ดอลลาร ์อาทิเช่น จกัรยาน ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ชิน้ส่วนยาน
ยนต ์และวสัดอุตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีขยายตวัรอ้ยละ 50 และการ
ส่งออกสินคา้เกษตรมีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 1.580 พันลา้นดอลลาร ์
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งตลาดส่งออกหลกัของ
กัมพชูา ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา สหภาพยโุรป แคนาดา ญ่ีปุ่ น จีน 
เกาหลีใต ้และกลุม่ประเทศอาเซียน 
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50896757/cambodia

n-exports-reach-8-billion-jan-june/ 

 
ขยายเวลาจ ากัดโควิดและยกเลิกบางมาตรการ

บรรเทาผลกระทบเศรษฐกจิ
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Covid-19 ท่ียังคงระบาดในสปป.ลาวท าให้รัฐบาลขยาย

มาตรการควบคุมไวรัสตามค าสั่ งนายกรัฐมนตรีฉบับท่ี 15 

ออกไปอีก 15 วนัจนถึงวนัท่ี 3 สงิหาคม อยา่งไรก็ตามรฐับาลได้

ยกเลิกขอ้จ ากดับางประการเพ่ือลดผลกระทบตอ่เศรษฐกิจและ

ความเป็นอยู่ของผู้คน การระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่าง

รุนแรงและการตกงานในประเทศไทย ท าใหช้าวลาวจ านวนมาก

ท่ีท างานท่ีนั่นตอ้งกลบับา้น โดยอย่างนอ้ย 15 เปอรเ์ซ็นตข์องผู้

เดินทางกลบัมีผลตรวจเป็นบวก ปัจจยัดงักล่าวท าใหเ้ศรษฐกิจ

สปป.ลาวก าลังเผชิญอยู่ภาวะตกต ่าท่ีสุดในประวติศาสตร ์

ถึงแมค้วามคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนเข็มแรกจะสามารถฉีดไปได้

กว่ารอยละ 50 และเข็มสองท่ีก าลงัจะฉีดในเดือนนีแ้ละตัง้เป้า

ปลายปีจะครอบคลมุรอ้ยละ 50 ของประชากร เห็นไดช้ดัว่าการ

ฉีดวคัซีนก็อาจไม่ไดท้  าใหเ้ศรษฐกิจสปป.ลาวกลบัมาเดินหนา้

ได ้มาตรการผ่อนปรนจึงเป็นสิ่งส  าคญัและเครื่องมือท่ีรฐับาล

น ามาปรบัใชเ้พ่ือบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในสปป.ลาว   

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

onten_Covid_restrictions_139.php  

 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>1 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 
ส่งออกเมียนมาประมงลดฮวบ  

606 ล้านดอลลารฯ์ 
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กระทรวงพาณิชย ์เผย รายไดจ้ากการสง่ออกภาคประมงในช่วง
เกา้เดือน (1 ตุลาคม-9 กรกฎาคม) ของปีงบประมาณ 63-64 
ลดลงเหลือ 606 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่งลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
113 ลา้นดอลลารส์หรฐั จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ท่ี 719 
ลา้นดอลลารส์หรฐั ในปีท่ีแลว้ เน่ืองจากผลกระทบของโควิด-19 
และอุปสรรคในการขนส่ง จีนเป็นผูน้  าเขา้รายใหญ่ของเมียน
มาร ์คิดเป็นมลูค่า 254 ลา้นดอลลารส์หรฐัสหรฐั แต่ปัจจบุนัได้
พื ้นท่ีชายแดน ทั้งนี ้ภาคประมงต้องพึ่งพาการค้าทางทะเล
เท่านั้น สมาพันธ์ประมงแห่งเมียนมา (MFF ) ระบุว่ามีเพียง
ขอ้ตกลง G2G เท่านัน้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาในการส่งออกได ้
ในช่วงปีงบประมาณ 62-63  MFF คาดว่าจะมีรายไดม้ากกว่า 
800 ลา้นดอลลารส์หรฐั จากเป้าหมายการส่งออกสินคา้ เช่น 
ปลา กุ้ง  และปู  ไปยังตลาดใน 40 ประเทศ ได้แ ก่  จีน 
ซาอดุีอาระเบีย สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์ไทย และประเทศ
ในสหภาพยโุรป ปัจจบุนัเศรษฐกิจยงัตอ้งพึ่งพาภาคการเกษตร
เป็นอย่างมาก โดยภาคประมงมีส่วนส าคญัต่อผลิตภัณฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GDP) หากสามารถสง่เสรมิเทคโนโลยีการ
แปรรูปได ้ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและสรา้งรายได้
ใหก้บัผูมี้ท่ีเก่ียวขอ้งในหว่งโซอ่ปุทานมากขึน้  

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/fishery-exports-
plummet-to-606-mln-as-of-9-july/ 

 
เวยีดนามตดิอันดบัทอ็ป 20 ประเทศทีเ่ป็น

แหล่งดงึดดูการลงทุน FDI คร้ังแรกของโลก
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การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(UNCTAD) เผยวา่เวียดนามไดร้บัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 20 ประเทศ 

 

ชั้นน าของโลกท่ีเป็นจุดหมายส าหรับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ถือว่าเป็นครัง้แรกของปี 2563 ท่ีมีมูลค่า
เงินทนุไหลเขา้กว่า 16 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ขณะท่ีกระแสเม็ด
เงิน FDI ทั่ วโลกลดลง 35% อยู่ ท่ี 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
ท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ซึ่งอยู่ในระดับต ่ าสุด
นับตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี ้เวียดนามยังเป็น 1 ใน 3 ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเป็นจุดหมายส าหรับการลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติใหญ่ท่ีสดุ รองจากสิงคโปรแ์ละอินโดนีเซีย 
อย่างไรก็ดี ปัจจบุนั เวียดนามมีโครงการลงทนุต่างชาติ จ านวน 
33,787 โครงการ ดว้ยเงินทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิน้ 397.89 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 
ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/994904/viet-nam-
named-among-worlds-top-20-host-economies-for-fdi-for-

the-first-time.html    

 
เวยีดนามชีภ้าคเทคโนโลยส่ืีอสารข้อมูล ท า

รายได้ในไตรมาสแรก  
แตะ 65 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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ตามขอ้มูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เผยว่ารายไดข้องภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) รวมทัง้สิน้ อยูท่ี่ประมาณ 65 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ในช่วง
ครึ่งแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้ 22% เม่ือเทียบเป็นรายปี โดยจ านวน
รายได้ข้างต้น ส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมฮารด์แวรแ์ละ
อิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้มลูคา่การสง่ออกสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์อยู่ท่ี
ราว 50.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั คิดเป็น 31.6% ของยอดสง่ออก
ทัง้หมด ซึ่งเกินดลุการคา้ 7.7 พนัลา้นเหรียญสหรฐั รายไดจ้าก
การส่งออกส่วนใหญ่มาจากคอมพิวเตอรแ์ละชิน้ส่วน โทรศพัท์
และส่วนประกอบ นอกจากนี ้กระทรวงฯ ไดต้ัง้เป้ารายไดข้อง
ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) อยู่ท่ี 140 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบเป็นตอ่ปี 

 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

ท่ีมา:https://en.vietnamplus.vn/informationcommunication
s-technology-sector-earns-nearly-65-billion-usd-in-

h1/204863.vnp 

 
30 สมาคมท าจดหมายเปิดผนึกถงึ ‘บิ๊กตู’่ จี ้5 
เร่ือง ชะลอเอน็พแีอลพุง่ หยุด ศก.พงั 1.5 แสน

ล้านต่อเดอืน

 
CLMVT News I 19 กรกฎาคม 2564 

สมาพนัธเ์อสเอ็มอีไทยรว่มกบัสมาคมการคา้และธุรกิจเอสเอ็ม
อีกว่า 30 องคก์ร ออกแถลงการณแ์ละส่งหนังสือเปิดผนึกถึง 
พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและรฐับาล เบือ้งตน้
จะมี 5 ประเด็นเร่งด่วน ไดแ้ก่ 1.ขยายระยะเวลาพักช าระหนี้
และไม่คิดดอกเบีย้ 2. ลดอัตราดอกเบีย้ส  าหรับเอสเอ็มอี 3.
เร่งรดัการใช้ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาวิสาหกิจ ภายในไตรมาส 
3/64 เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน 
นกัวิชาการ ฯลฯ อยูใ่นคณะกรรมการเพ่ือจะไดห้ารอืมาตรการท่ี
ออกมาใช้ไดต้รงกับสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง 4.เร่งรดัตั้งกองทุน
ฟ้ืนฟูเอ็นพีแอล และ 5.เร่งแกปั้ญหาลดจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-
19 ทั้งนีส้มาพันธ์ฯ ยังประเมินความเสียหายจากการขยาย
เวลาล็อกดาวนแ์ละเคอรฟิ์วใน 13 จงัหวดั ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจ
ประมาณ 9 ลา้นลา้นบาทตอ่ปี สว่นนีห้ากไดร้บัผลกระทบ 20% 
จะเสียหายถึง 1.5 แสนลา้นบาทตอ่เดือน  
ท่ีมา:https://www.matichon.co.th/economy/news_283779
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