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• UN แนะกัมพูชาออกพันธบัตรและการจัดเก็บภาษีบาปมาพัฒนาเศรษฐกิจ
• จานวนผู้ใช้อนิ เตอร์เน็ตภายในกัมพูชาเพิม่ สูงขึน้ หลังเกิดการแพร่ระบาด
• สปป.ลาวมีมลู ค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร์ ขาดดุล 62 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.
• โควิด-19 พ่นพิษ ค้าถั่วเมียนมาหยุดชะงัก
• ค้าเวียดนามปี 73 มีสัดส่วน 15% ของ GDP
• คลังเวียดนาม ทุม่ เงินเยียวยา 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รับมือ ‘โควิด-19’
• ร้องรัฐจ่ายชดเชยว่างงานต่อ ผลกระทบจากคาสั่งปิ ดกิจการ
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UN แนะกัมพูชาออกพันธบัตรและการจัดเก็บ
ภาษีบาปมาพัฒนาเศรษฐกิจ
Cambodia News I 26 กรกฎาคม 2564
กัมพูชากาลังจะพ้นจากประเทศที่พฒ
ั นาน้อยที่สดุ สูป่ ระเทศที่มี
รายได้ป านกลางระดับ สูง ภายในปี 2027 หรื อ 2028 ตาม
รายงานของส านัก งานโครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ
(UNDP) โดยรายงานคาดการณ์ว่า การจัดหาเงินทุนเพื่อการ
สนับสนุนการพัฒนาจะเพิ่มขึน้ เป็ นสองเท่าคิดเป็ นประมาณ
23.4 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025 และคิดเป็ นร้อยละ 68.9 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกัมพูชา ภายใต้
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ ซึ่งรวมถึงเงิน
ช่ ว ยเหลื อ และเงิ น ให้กู้ ยื ม โดยทางด้า น UNDP ได้แ นะน า
กัมพูชาในการออกพันธบัตรรัฐบาลและตราสารทุนที่จะมีส่วน
ช่วยในการเร่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็ นการช่วยขยาย
ฐานเงินได้ภายในประเทศเป็ นสาคัญ โดยรายงานยังสารวจ
ความเป็ นไปได้ของการจัดเก็บ “ภาษี บาป” จากธุรกิจคาสิโนที่
เริ่มมีส่วนสาคัญในระบบเศรษฐกิจ ร่วมกับการเพิ่มภาษี ยาสูบ
ในประเทศจากร้อยละ 25 สู่รอ้ ยละ 74 จะส่งผลทาให้รายรับ
ภาครัฐจากการจัดเก็ บภาษี เพิ่มขึน้ ถึง 230 พันล้านดอลลาร์
ในช่วง 5 ปี ขา้ งหน้า สูก่ ารพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระยะถัดไป
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50901375/undevelopment-programme-recommends-bond-issuancesin-tax-to-develop-economy/

จานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตภายในกัมพูชา
เพิม่ สูงขึน้ หลังเกิดการแพร่ระบาด
Cambodia News I 26 กรกฎาคม 2564
จ านวนสมาชิ ก ผู้ใ ช้อิ น เทอร์เ น็ ต บนมื อ ถื อ ในกัม พูช า ณ ช่ ว ง
เดือนเมษายน 2021 มีจานวนรวมอยู่ท่ี 17.48 ล้านคน เพิ่มขึน้
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากความ
ต้อ งการใช้บ ริ ก ารออนไลน์เ พิ่ ม ขึ ้น ในช่ ว งของการระบาด
เช่นเดียวกับหมายเลขสมาชิกอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีผูใ้ ช้เพิ่มขึน้
ร้อยละ 16 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นจานวน 236,962
ราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณี ยแ์ ละโทรคมนาคม
กล่าวว่าการเติบโตดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคมเป็ นหลักและเนื่องจากการ
ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลทาให้ผูค้ นหันมาใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลมากขึน้ ปั จจุบันมีผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มือถื อ 5 ราย ใน
กัม พูช า ได้แ ก่ Smart, Cellcard, Viettel, Cootel และ SeaTel
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณี ยแ์ ละโทรคมนาคมกล่าว
เพิ่มเติมว่ากระทรวงกาลังเร่งพัฒนาการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม การปรั บ ปรุ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ แ ละ
อินเทอร์เน็ต การสร้างทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น การส่งเสริม
ความรั บ ผิ ด ชอบและความโปร่ ง ใสในการจั ด หาบริ ก าร
สาธารณะ ผ่านการใช้ระบบดิจิทลั ในระยะถัดไป
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50901342/internetusers-surge-during-pandemic/

สปป.ลาวมีมูลค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร์ ขาด
ดุล 62 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.
Laos News I 27 กรกฎาคม 2564
สปป.ลาวมีมูลค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร์ ขาดดุล 62 ล้าน
ดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.สปป.ลาวมีมลู ค่าการนาเข้าและส่งออก
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สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ท่ี 932 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว แต่
ขาดดุลการค้า 62 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าการนาเข้า 497
ล้านดอลลาร์สูงกว่ามูลค่าการส่งออก 435 ล้านดอลลาร์ โดย
สปป.ลาวมีสินค้าส่งออกสาคัญคือ แร่ทองแดง กล้วย ทองผสม
มัน สาปะหลัง เสื อ้ ผ้า กาแฟดิบ นา้ ตาล ยาง ผลไม้ (แตงโม
เสาวรส และมะขาม) และไม้แปรรูปเป็ นหลัก ด้านสินค้านาเข้าที่
ส าคั ญ ได้แ ก่ ยานยนต์ (นอกจากรถจั ก รยานยนต์แ ละรถ
แทรกเตอร์) อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ดี เ ซล เครื่ อ งกล
(นอกเหนือจากยานยนต์) เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า นา้ มัน
เชือ้ เพลิงเกรดพรีเมียมและเกรดปกติ ชิน้ ส่วนรถยนต์ (รวมถึง
ยางรถยนต์ แก้ว และโซ่ ) ผลิ ต ภัณ ฑ์พ ลาสติ ก ปุ๋ ย และเศษ
อาหารจากโรงงานโดยมีประเทศคู่คา้ ที่สาคัญคือประเทศจีนมี
มูลค่าสินค้า 158 ล้า นดอลลาร์ จีนยังคงเป็ นตลาดส่งออกที่
ใหญ่ท่ีสดุ ของสปป.ลาว ในขณะที่ไทยยังคงเป็ นหนึ่งในประเทศ
คู่คา้ หลักของสปป.ลาว โดยการนาเข้ามีมูลค่ารวม 225 ล้าน
ดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว
ที่มา : https://www.phnompenhpost.com/business/laosbooks-932m-trade-value-62m-deficit-june

โควิด-19 พ่นพิษ ค้าถั่วเมียนมาหยุดชะงัก
Myanmar News I 27 กรกฎาคม 2564
ภายหลังการคลังสินค้าในแต่ละเขตเมืองจากมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 การค้าขายถั่วพัลส์ตอ้ งหยุดชะงัก
ลง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไปยังจีนต้อง
ถูกปิ ดตัว ทาให้ราคาถั่วเขียว งา และถั่วลิสงร่วงลงทันที อย่างไร
ก็ ต าม ราคาถั่ว ด าและถั่ว แระยัง คงสูง ตามความต้อ งการที่
เพิ่มขึน้ ของตลาดอินเดีย ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ามี
การส่งออกถั่วต่างๆ มากกว่า 1.66 ล้านตัน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.
63 ถึง 9 ก.ค.64 ของปี งบประมาณ 63-64 โดยมีมลู ค่าประมาณ
1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภาคเกษตรกรรมถือเป็ นส่วน
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สาคัญของเศรษฐกิจเมียนมาโดยคิดเป็ น 30% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งส่วนใหญ่ ปลูกข้าวเปลือก
ข้าวโพด ฝ้าย อ้อย และถั่วต่างๆ ซึ่งถั่วพัลส์คิดเป็ น 33% ของ
ผลผลิตทางการเกษตรและครอบคลุม 20% ของพืน้ ที่เพาะปลูก
ส่ ว นถั่ ว ด า ถั่ ว ลัน เตา และถั่ ว เขี ย ว คิ ด เป็ น 72% ของพื ้น ที่
เพาะปลูกถั่วทัง้ ประเทศ
ที่มา: https://cdn.myanmarseo.com/file/clientcdn/2021/07/27_July_21_gnlm.pdf

ค้าเวียดนามปี 73 มีสัดส่วน 15% ของ GDP
Vietnam News I 26 กรกฎาคม 2564
ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าในประเทศภายในปี 64-73
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการค้าในประเทศมาอยู่ 15-15.5%
อีก 10 ปี ขา้ งหน้า ภายใต้แผนดังกล่าวนัน้ การค้าในประเทศจะ
เติบโตเฉลี่ย 9-9.5% ต่อปี และรายได้ทงั้ มาจากการค้าปลีกและ
จากการบริการผูบ้ ริโภค 13-13.5% โดยแผนดังกล่าวจะมุ่งไปที่
การสร้างแบรนด์สินค้าเวียดนาม ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์
ของผู้บ ริ โ ภค ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ของประเทศ อี ก ทั้ง ส่ ว น
ราชการยังได้กาหนดให้มีการส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมทางการลงทุน เพื่อปรับให้เข้ากับหลักการการค้า
ใหม่ รวมถึงการปรับปรุ งโครงสร้างพืน้ ฐานให้มีความทันสมัย
และยั่งยืน โดยเฉพาะพืน้ ที่ชนบท
ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/domestic-tradeto-make-up-15-of-gdp-by-2030-876968.vov

คลังเวียดนาม ทุ่มเงินเยียวยา
1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รับมือ ‘โควิด-19’
Vietnam News I 26 กรกฎาคม 2564
กระทรวงการคลัง ของเวี ย ดนาม ก าลัง พิ จ ารณามาตรการ
ช่วยเหลือกิจการที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
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จ านวน 24 ล้า นล้า นดอง (1.04 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ) ใน
รู ป แบบการยกเว้น ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย ม โดยเฉพาะธุ ร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากการระบาดระลอกที่ 4 ทาให้บ รรดาหัว เมืองและจังหวัด
ต่างๆ กาหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข็มงวด
ทั้งนี ้ เมื่อเร็วๆนี ้ รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจและ
ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด จานวน 26 ล้าน
ล้านดอง และเงินดังกล่าวถูกเบิกจ่ายไปแล้ว นอกจากนี ้ นาย
โฮ่ดึก๊ ฟ้อก (Ho Duc Phoc) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เรียกร้องให้รฐั บาลลดการใช้จ่ายประจา 10% เพื่อนาทรัพยากร
ไปต่อสูก้ บั การระบาดของโควิด-19
ที่มา:https://e.vnexpress.net/news/business/economy/fina
nce-ministry-working-on-1-bln-covid-support-forbusinesses-4330556.html

ร้องรัฐจ่ายชดเชยว่างงานต่อ ผลกระทบ
จากคาสั่งปิ ดกิจการ
CLMVT News I 27 กรกฎาคม 2564
นายพจน์ อร่ า มวั ฒ นานนท์ รองประธานกรรมการสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ได้รบั ข้อร้องเรียนจาก
สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ สมาคมเพื่อสวนสัตว์
ไทย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ บมจ. เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ ถึงผลกระทบจากคาสั่งปิ ดกิจการเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้เสนอให้จ่ายชดเชยว่างงาน
เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างผูป้ ระกันตน ซึ่งจะได้รบั ทดแทนสูงสุดไม่
เกิน 90 วัน หลังจากที่รฐั ออกคาสั่งปิ ดกิจการไปแล้วเมื่อเดือน
เม.ย.64 และจะครบกาหนดเดือน ก.ค.นี ้ ส่วนความคืบหน้า
มาตรการในการบรรเทาหนีป้ ระชาชน และการเข้าถึงสินเชื่อของ
ภาคเอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ออกสินเชื่อวงเงินรวม 90,000 ล้านบาทมาช่วยเหลือแล้ว
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สาหรับการพักชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ที่ถึงกาหนดชาระอย่าง
น้อย 2 เดือน
ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/other/2150172

