
 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
  22 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• กัมพูชาอาจได้รับผลกระทบเชิงบวก หลังเวียดนามโครงสร้างพืน้ฐานดขีึน้ 

• กัมพูชาจัดเก็บภาษีในช่วงคร่ึงปีแรกรวม 1.5 พันล้านดอลลาร ์

• เอกอัครราชทตูสหรัฐฯ ประจ าสปป.ลาวคาดหวังให้สปป.ลาวได้วัคซีนโควิด-19 เพิม่ขึน้จากสหรัฐฯ 

• เกษตรกรปลืม้ พ่อพันธุแ์ม่พันธุไ์ก่ออกไข่ได้ราคาด ี

• “ไนกี”้ หวั่นโควิด-19 ระบาด ปิดโรงงานผลิตรองเทา้ในเวียดนาม 

• ตลาดโฮจมิินหด์ิง่ เผชิญลูกค้าน้อยราย เหตุกลัวโควิดระบาด 
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กัมพูชาอาจได้รับผลกระทบเชิงบวก หลัง
เวียดนามโครงสร้างพืน้ฐานดขีึน้
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แผนการปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมขนส่งใน
จังหวัดลองอันของเวียดนาม อาจมีส่วนช่วยท าใหก้ารคา้ขา้ม
พรมแดนของกัมพูชาปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัลองอนัก าลงัจดัตัง้ศนูยก์ลางการคมนาคมขนส่ง 6 แห่ง 
เพื่ อช่ วยส่ ง เสริมการน า เข้าและส่งออก และปรับป รุง
ความสามารถในการแข่งขนัของชมุชนทอ้งถิ่น โดยศนูยท์ัง้หมด
เชื่อมต่อกบัถนน แม่น า้ และทะเล ท่ีถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าหรบั
การจดัส่งและการกระจายสินคา้ ซึ่งจงัหวดัลองอนัตัง้อยู่ติดกบั
ตะวันออกเฉียงใตข้องกัมพูชาระหว่างนครโฮจิมินหท์างตอน
เหนือและสามเหลี่ยมปากแม่น ้าโขง โดยทั้งกัมพูชาและ
เวียดนามไดใ้หค้  ามั่นสัญญาท่ีจะเพิ่มปริมาณการคา้ทวิภาคี
ระหว่างกนั ซึ่งในปัจจบุนัการคา้ระหว่างเวียดนามและกมัพชูามี
มลูค่าสงูถึง 5.3 พนัลา้นดอลลารใ์นปีท่ีแลว้ โดยการสง่ออกของ
กัมพูชาไปยงัเวียดนามเพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ 443 ในไตรมาสแรก
ของปี 2021 สู่มูลค่า 1.5 พันลา้นดอลลาร ์สินคา้ส่งออกหลัก 
ไดแ้ก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ยางพารา และพืชผลทางการเกษตร 
ส่วนการส่งออกของเวียดนามมายงักัมพชูาเติบโตเกือบรอ้ยละ 
16 คิดเป็นมลูค่า 1.1 พนัลา้นดอลลารส์ินคา้ส าคญั ไดแ้ก่ เหล็ก 
น า้มนัและก๊าซ รวมถึงเสือ้ผา้และรองเทา้ เป็นตน้ 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50898290/cambodia-may-gain-from-

vietnam-investing-in-better-infrastructure/ 
 

กัมพูชาจัดเกบ็ภาษีในช่วงคร่ึงปีแรกรวม 
 1.5 พันล้านดอลลาร ์
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กรมจดัเก็บภาษีกัมพชูา (GDT) รวบรวมรายไดจ้ากการจดัเก็บ
ภาษีมลูค่า 1.5 พนัลา้นดอลลาร ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2021 
ลดลงรอ้ยละ 10.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิด
เป็นรอ้ยละ 67.58 ของแผนการจัดเก็บภาษีประจ าปี โดยกรม
จดัเก็บภาษี (GDT) ไดเ้รง่ด าเนินการตามนโยบายการปฏิรูปเชิง 

ลกึของรฐับาลอย่างเครง่ครดั เพื่อใหง้านการจดัเก็บภาษีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการส าคัญต่างๆ รวมถึงการ
เสริมสรา้งความเขม้แข็งและการจัดการการปฏิรูประบบภาษี 
การปรบัปรุงระบบ e-filling การเสริมการจดัเก็บภาษี และอื่นๆ 
ซึ่งรฐับาลกัมพูชาตั้งเป้าท่ีจะจดัเก็บภาษีอยู่ท่ีประมาณ 2.243 
พนัลา้นดอลลารใ์นปีนี ้
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50898476/over-1-5-billion-collected-in-

tax-revenue-in-first-semester/ 

เอกอัครราชทตูสหรัฐฯ ประจ าสปป.ลาว
คาดหวังให้สปป.ลาวได้วัคซีนโควิด-19  

เพิม่ขึน้จากสหรัฐฯ 

Laos News I 22 กรกฎาคม 2564 
ดร.ปีเตอร ์เอ็ม เฮยม์อนด ์เอกอคัรราชทูตสหรฐัฯ ประจ าสปป.
ลาว กล่าวว่า วคัซีนโควิด-19 ท่ีไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาล
สหรฐัฯ จะมาถึงสปป.ลาวในอนาคต เพื่อสรา้งภูมิคุม้กันใหค้น
ในสปป.ลาวจากไวรสัโควิด-19 ผ่านโครงการ COVAX Facility 
มลูค่า 2 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ซึ่งเป็นความรว่มมือระดบัโลกท่ี
มีเปา้หมายเพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการเขา้ถึงวคัซีนโควิด-19 อย่างเท่า
เทียมกัน การสนับสนุนจากสหรฐัฯ จะท าใหป้ระสิทธิภาพการ
ฉีดวัคซีนในสปป.ลาวเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ปัจจุบัน
สปป.ลาวสามารถฉีดวคัซีนเข็มแรกใหก้บัประชาชนไปแลว้กว่า
รอ้ยละ 50 ของประชาทัง้หมดและหากไดร้บัวคัซีนเพิ่มเติมท่ีมี
ก าหนดรับในเดือนนี ้สปป.ลาวจะสามารถฉีดเข็มสองให้กับ
ประชาชนไดค้รอบคลุมกว่ารอ้ยละ 50 ภายในปีนี ้การเร่งฉีด
วคัซีนเพื่อสรา้งภมูิคุม้กนัในตามหลกัทางการแพทยน์ัน้ จะท าให้
สปป.ลาวสามารถจบปัญหากับโควิดเร็วและจะเร่งกลับมา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน การ
สนบัสนนุวคัซีนผ่านโครงการดงักล่าวจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัใน
การท่ีจะท าใหส้ปป.ลาวรอดพน้จากสถานการณท่ี์ยากล าบาก
ในปัจจบุนั   

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/ 
FreeConten_US141.php  
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

เกษตรกรปลืม้ พ่อพันธุแ์ม่พันธุไ์ก่ 
ออกไข่ได้ราคาดี 
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ผู้เลีย้งไก่จังหวัดหมื่นบู ้เขตมะกเว เปิดเผยว่ายอดขายไข่ไก่
เพิ่มขึ ้น เ น่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ี เริ่มควบคุม
สถานการณไ์ดด้ีขึน้ โดยราคาเพิ่มขึน้ตามคาดของไข่ เล็ก กลาง 
และใหญ่ เป็น 180, 200 และ 220 จตัต่อฟองจากเดิม 80, 100 
และ 120 จัตต่อหนึ่งฟอง ในส่วนการเลีย้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มี
ก าไรนอ้ยลงเน่ืองจากตน้ทุนสูงขึน้ นอกจากนี ้ยังตอ้งเจอกับ
ปัญหาพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุไ์ก่ลม้ตาย จากสภาพอากาศแปรปรวน 
อีกทั้งราคาอาหารไก่ก็สูงขึน้เช่นกัน ทั้งนีใ้นแต่ละหมู่บ้านมี
ฟารม์ไก่ 3-4 แห่ง เป็นฟารม์ท่ีเลีย้งในครวัเรือนในขณะท่ีบาง
รายเลีย้งแบบเกษตรพนัธสญัญารว่มกบับรษิัทตา่งชาติ 
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/poultry-breeders-get-good-price-of-eggs/   

 
 “ไนกี”้ หวั่นโควิด-19 ระบาด ปิดโรงงานผลิต

รองเท้าในเวียดนาม
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บริษัทวิจยัตลาด ส่งสญัญาเตือนการปิดโรงงานผลิตรองเทา้ 2 
รายในเวียดนาม เน่ืองจากเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 
ส่งผลกระทบต่อการผลิตรองเทา้ไนกี ้(Nike) โดยเวียดนามมี
สดัส่วน 49% ของปริมาณการน าเขา้ผ่านการขนส่งทางทะเล 
และเชื่อมโยงกบัสินคา้ของไนกีแ้ละอื่นๆ ของบรษิัทในไตรมาสท่ี 
2 ของปีนี ้อีกทั้ง งบประมาณของบริษัท ไนกี ้ปี 2563 ไดท้  า
สัญญาจ้างในเวียดนาม เพื่อผลิตรองเท้าแบรนด์ราว 50% 
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ  ‘S&P Global Market Intelligence’ 
ชี ้ให้เห็นว่า ‘Changshin Vietnam’ โรงงานผลิตรองเท้าจาก
เกาหลี และ ‘Pou Chen Corp’ ของไตห้วัน ประกาศหยุดการ
ด าเนินกิจการเมื่อสัปดาห์ท่ีแลว้ อาจท าใหซ้ัพพลายเชนเกิด
หยดุชะงกัลงท่ีบรษิัทท าธุรกิจดว้ย 

ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business/companies/nike-could-run-
out-of-vietnamese-sneakers-4328007.html 

 

ตลาดโฮจมิินหด์ิง่ เผชิญลูกค้าน้อยราย  
เหตุกลัวโควิดระบาด 
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จากการส ารวจของส านกัข่าว VnExpress เมื่อวนัองัคารท่ีผ่าน
มา พบว่าตลาดส่วนใหญ่มีผูซ้ือ้หรือผูบ้รโิภคเพียงไม่ก่ีรายท่ีเขา้
มาจบัจ่ายใชส้อย และตลาดดัง้เดิมอีก 40 แห่ง ไดร้บัอนญุาตให้
เปิดด าเนินการได้บางส่วน โดยจ าหน่ายเฉพาะอาหาร ทั้งนี ้
ผู้บริหารตลาดรายหนึ่ง กล่าวว่าพ่อคา้/แม่คา้หันมาขายของ
ออนไลนม์ากขึน้ ขณะท่ีผูบ้รโิภคกลวัท่ีจะเขา้มาตลาด เน่ืองจาก
อยู่ในบรเิวณท่ีใกลเ้คียงกบัผูต้ิดเชือ้โควิด-19 อย่างไรก็ดี รา้นคา้
หลายแห่งไดป้รบัลดราคาผกัผลไมห้ลายชนิด นอกจากนี ้ผูค้น
ในเมืองโฮจิมินหก์ว่า 13 ลา้นคน เผชิญกับการระบาดของโค
วิด-19 ท่ีเลวรา้ยท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ดว้ยจ านวนผูต้ิดเชือ้มาก
ท่ีสดุ มากกวา่ 39,500 ราย (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 เม.ย. 2564) 
ที่มา : https://e.vnexpress.net/news/business/economy/hcmc-traditional-

markets-lack-patrons-on-covid-fears-4328158.html 
 

กลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑม์าแรง ไทยขึน้แทน่ผู้
ส่งออกรายใหญ่ในอาเซยีน
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นายภูสิต รตันกุล เสรีเริงฤทธ์ิ ผูอ้  านวยการส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.) เปิดเผยผลการศึกษาตลาด
บรรจุภณัฑใ์นยุคโควิด-19 ของ สนค.ตามนโยบายนายจุรินทร ์
ลกัษณวิศิษฎ ์รองนายกรฐัมนตรีและ รมว.พาณิชย ์เพื่อสรา้ง
โอกาสในการส่งออกสินค้าของไทย พบว่าบรรจุภัณฑ์เป็นท่ี
ตอ้งการในตลาดโลกเพิ่มขึน้เพราะกระแสความนิยมซือ้ขาย
ผ่านอี-คอมเมิรซ์ และความตอ้งการสินคา้อุปโภค-บริโภคและ
ผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพเพิ่มสงูขึน้ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจใน
หลายประเทศ การค้าบรรจุภัณฑ์โลกในไตรมาสแรกของปี 
2564 มีมลูค่า 110,985.7 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพิ่มขึน้ 13% แยก
เป็นการส่งออกมูลค่า 57,813.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เพิ่มขึน้ 
14% และการน าเข้ามูลค่า 53 ,172.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึน้ 12% ผูส้่งออกและน าเขา้ส าคัญ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกา 
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เยอรมนี และจีน โดยไทยเป็นผูส้ง่ออกบรรจภุณัฑร์ายใหญ่ท่ีสดุ
ในอาเซียนมีมูลค่าส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2564 รวม 
844.8 ล้านดอลลารส์หรัฐ เพิ่มขึน้ 11.2% รองลงมา ได้แก่ 
มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร ์และอินโดนีเซีย ตามล าดับ โดย
ไทยสง่ออกไปสหรฐัฯ 123.6 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพิ่มขึน้ 13.8% 
สดัส่วน 14.6% ญ่ีปุ่ น 122.6 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพิ่มขึน้ 6.6% 
สัดส่วน 14.5% เวียดนาม 78.7 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เพิ่มขึน้ 
21.6% เป็นตน้ 

ที่มา : https://www.naewna.com/business/589094 

 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 3 


