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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• UN แนะกัมพูชาออกพันธบัตรและการจัดเก็บภาษบีาปมาพัฒนาเศรษฐกิจ 

• จ านวนผู้ใช้อินเตอรเ์น็ตภายในกัมพูชาเพิม่สูงขึน้ หลังเกิดการแพร่ระบาด 

• สปป.ลาวมีมูลค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร ์ขาดดุล 62 ล้านดอลลารใ์นเดอืนมิ.ย. 

• โควิด-19 พ่นพษิ ค้าถ่ัวเมียนมาหยุดชะงกั 

• ค้าเวียดนามปี 73 มีสัดส่วน 15% ของ GDP  

• คลังเวียดนาม ทุม่เงนิเยยีวยา 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รับมือ ‘โควิด-19’ 

• ร้องรัฐจ่ายชดเชยวา่งงานต่อ ผลกระทบจากค าส่ังปิดกิจการ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 

 UN แนะกัมพูชาออกพันธบัตรและการจัดเกบ็
ภาษีบาปมาพัฒนาเศรษฐกจิ
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กมัพชูาก าลงัจะพน้จากประเทศท่ีพฒันานอ้ยท่ีสดุ สูป่ระเทศท่ีมี

รายได้ปานกลางระดับสูง ภายในปี 2027 หรือ 2028 ตาม

รายงานของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) โดยรายงานคาดการณ์ว่าการจัดหาเงินทุนเพื่อการ

สนับสนุนการพัฒนาจะเพิ่มขึน้เป็นสองเท่าคิดเป็นประมาณ 

23.4 พนัลา้นดอลลาร ์ในปี 2025 และคิดเป็นรอ้ยละ 68.9 ของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกมัพชูา ภายใต้

ความช่วยเหลือดา้นการพฒันาอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงเงิน

ช่วยเหลือและเงินให้กู้ยืม โดยทางด้าน UNDP ได้แนะน า

กัมพูชาในการออกพนัธบตัรรฐับาลและตราสารทุนท่ีจะมีส่วน

ช่วยในการเรง่การพฒันาระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการช่วยขยาย

ฐานเงินไดภ้ายในประเทศเป็นส าคัญ โดยรายงานยังส ารวจ

ความเป็นไปไดข้องการจัดเก็บ “ภาษีบาป” จากธุรกิจคาสิโนท่ี

เริ่มมีส่วนส าคญัในระบบเศรษฐกิจ ร่วมกับการเพิ่มภาษียาสบู

ในประเทศจากรอ้ยละ 25 สู่รอ้ยละ 74 จะส่งผลท าใหร้ายรบั

ภาครัฐจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึน้ถึง 230 พันลา้นดอลลาร ์

ในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ สูก่ารพฒันาระบบเศรษฐกิจในระยะถดัไป 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50901375/un-

development-programme-recommends-bond-issuance-

sin-tax-to-develop-economy/ 

 
 
 
 
 

 
จ านวนผู้ใช้อินเตอรเ์น็ตภายในกัมพูชา 
เพิม่สูงขึน้ หลังเกดิการแพร่ระบาด
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จ านวนสมาชิกผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตบนมือถือในกัมพูชา ณ ช่วง
เดือนเมษายน 2021 มีจ านวนรวมอยู่ท่ี 17.48 ลา้นคน เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความ
ต้องการใช้บริการออนไลน์เพิ่มขึ ้นในช่วงของการระบาด 
เช่นเดียวกับหมายเลขสมาชิกอินเทอรเ์น็ตบ้านท่ีมีผูใ้ชเ้พิ่มขึน้
รอ้ยละ 16 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจ านวน 236,962 
ราย โดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม
กล่าวว่าการเติบโตดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจากการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคมเป็นหลกัและเน่ืองจากการ
ระบาดของโควิด-19 ท่ีส่งผลท าใหผู้ค้นหันมาใชแ้พลตฟอรม์
ดิจิทัลมากขึน้ ปัจจุบันมีผูใ้หบ้ริการโทรศัพทม์ือถือ 5 ราย ใน
กัมพูชา ได้แก่ Smart, Cellcard, Viettel, Cootel และ SeaTel 
ซึ่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณียแ์ละโทรคมนาคมกล่าว
เพิ่มเติมว่ากระทรวงก าลงัเรง่พฒันาการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน
โทรคมนาคมเพิ่มเติม การปรับปรุงบริการโทรศัพท์และ
อินเทอรเ์น็ต การสรา้งทรพัยากรมนุษยใ์นทอ้งถ่ิน การส่งเสริม
ความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการจัดหาบริการ
สาธารณะ ผ่านการใชร้ะบบดิจิทลั ในระยะถดัไป 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50901342/internet-

users-surge-during-pandemic/ 

 
สปป.ลาวมีมูลค่าการค้า 932 ล้านดอลลาร ์ขาด

ดุล 62 ล้านดอลลารใ์นเดอืนมิ.ย.
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สปป.ลาวมีมูลค่าการคา้ 932 ลา้นดอลลาร ์ขาดดุล 62 ลา้น

ดอลลารใ์นเดือนมิ.ย.สปป.ลาวมีมลูค่าการน าเขา้และสง่ออก 
 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>1 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

สงูสดุเป็นประวตัิการณท่ี์ 932 ลา้นดอลลารเ์มื่อเดือนท่ีแลว้ แต่

ขาดดลุการคา้ 62 ลา้นดอลลาร ์เน่ืองจากมลูค่าการน าเขา้ 497 

ลา้นดอลลารส์ูงกว่ามูลค่าการส่งออก 435 ลา้นดอลลาร ์โดย

สปป.ลาวมีสินคา้ส่งออกส าคญัคือ แรท่องแดง กลว้ย ทองผสม 

มันส าปะหลัง เสือ้ผ้า กาแฟดิบ น า้ตาล ยาง ผลไม้ (แตงโม 

เสาวรส และมะขาม) และไมแ้ปรรูปเป็นหลกั ดา้นสินคา้น าเขา้ท่ี

ส  าคัญ ได้แก่ ยานยนต์ (นอกจากรถจักรยานยนต์และรถ

แทรกเตอร์)  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ดี เซล เครื่องกล 

(นอกเหนือจากยานยนต)์ เหล็กกลา้ ผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ น า้มนั

เชือ้เพลิงเกรดพรีเมียมและเกรดปกติ ชิน้ส่วนรถยนต ์(รวมถึง

ยางรถยนต์ แก้ว และโซ่) ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปุ๋ ย และเศษ

อาหารจากโรงงานโดยมีประเทศคู่คา้ท่ีส  าคญัคือประเทศจีนมี

มูลค่าสินคา้ 158 ลา้นดอลลาร ์ จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของสปป.ลาว ในขณะท่ีไทยยงัคงเป็นหนึ่งในประเทศ

คู่คา้หลักของสปป.ลาว โดยการน าเขา้มีมูลค่ารวม 225 ลา้น

ดอลลารใ์นเดือนท่ีแลว้  

ท่ีมา : https://www.phnompenhpost.com/business/laos-

books-932m-trade-value-62m-deficit-june  

 
โควิด-19 พ่นพษิ ค้าถั่วเมียนมาหยุดชะงกั
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ภายหลงัการคลงัสินคา้ในแต่ละเขตเมืองจากมาตรการควบคมุ
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 การคา้ขายถั่วพลัสต์อ้งหยดุชะงกั
ลง ส่งผลใหก้ารส่งออกสินคา้เกษตรผ่านชายแดนไปยงัจีนตอ้ง
ถกูปิดตวั ท าใหร้าคาถั่วเขียว งา และถั่วลิสงรว่งลงทนัที อย่างไร
ก็ตาม ราคาถั่ วด าและถั่ วแระยังคงสูงตามความต้องการท่ี
เพิ่มขึน้ของตลาดอินเดีย ขอ้มูลของกระทรวงพาณิชยร์ะบุว่ามี
การสง่ออกถั่วต่างๆ มากกว่า 1.66 ลา้นตนั ระหว่างวนัท่ี 1 ต.ค.
63 ถึง 9 ก.ค.64 ของปีงบประมาณ 63-64 โดยมีมลูค่าประมาณ 
1.29 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ภาคเกษตรกรรมถือเป็นสว่น 
 

 

ส าคญัของเศรษฐกิจเมียนมาโดยคิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกขา้วเปลือก 
ขา้วโพด ฝ้าย ออ้ย และถั่วต่างๆ ซึ่งถั่วพัลสค์ิดเป็น 33% ของ
ผลผลิตทางการเกษตรและครอบคลมุ 20% ของพืน้ท่ีเพาะปลกู 
ส่วนถั่ วด า ถั่ วลันเตา และถั่ วเขียว คิดเป็น 72% ของพื ้นท่ี
เพาะปลกูถั่วทัง้ประเทศ 

ท่ีมา: https://cdn.myanmarseo.com/file/client-
cdn/2021/07/27_July_21_gnlm.pdf 

 
ค้าเวียดนามปี 73 มีสัดส่วน 15% ของ GDP 
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ตามแผนยทุธศาสตรส์่งเสริมการคา้ในประเทศภายในปี 64-73 
มีเปา้หมายท่ีจะเพิ่มสดัสว่นการคา้ในประเทศมาอยู่ 15-15.5% 
อีก 10 ปีขา้งหนา้ ภายใตแ้ผนดงักลา่วนัน้ การคา้ในประเทศจะ
เติบโตเฉลี่ย 9-9.5% ตอ่ปี และรายไดท้ัง้มาจากการคา้ปลีกและ
จากการบริการผูบ้รโิภค 13-13.5% โดยแผนดงักล่าวจะมุ่งไปท่ี
การสรา้งแบรนดส์ินคา้เวียดนาม ตลอดจนปกปอ้งผลประโยชน์
ของผู้บริโภค ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง ส่วน
ราชการยังไดก้ าหนดใหม้ีการส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มทางการลงทนุ เพื่อปรบัใหเ้ขา้กบัหลกัการการคา้
ใหม่ รวมถึงการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้ีความทันสมัย
และยั่งยืน โดยเฉพาะพืน้ท่ีชนบท 
ท่ีมา : https://english.vov.vn/en/economy/domestic-trade-

to-make-up-15-of-gdp-by-2030-876968.vov     

 
คลังเวียดนาม ทุ่มเงนิเยยีวยา  

1 พันล้านเหรียญสหรัฐ รับมือ ‘โควิด-19’
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กระทรวงการคลังของเวียดนาม ก าลังพิจารณามาตรการ
ช่วยเหลือกิจการท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  
 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

จ านวน 24 ล้านล้านดอง (1.04 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ใน
รูปแบบการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ท่ีไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั
จากการระบาดระลอกท่ี 4 ท าให้บรรดาหัวเมืองและจังหวัด
ต่างๆ ก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข็มงวด 
ทั้งนี ้เมื่อเร็วๆนี ้รฐับาลไดอ้นุมัติเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจและ
ประชาชนท่ีไดร้ับผลกระทบจากการระบาด จ านวน 26 ลา้น
ลา้นดอง และเงินดังกล่าวถูกเบิกจ่ายไปแลว้ นอกจากนี ้นาย 
โฮ่ดึก๊ ฟ้อก (Ho Duc Phoc) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เรียกรอ้งใหร้ฐับาลลดการใชจ้่ายประจ า 10% เพื่อน าทรพัยากร
ไปตอ่สูก้บัการระบาดของโควิด-19 
ท่ีมา:https://e.vnexpress.net/news/business/economy/fina

nce-ministry-working-on-1-bln-covid-support-for-
businesses-4330556.html   

 
ร้องรัฐจ่ายชดเชยว่างงานต่อ ผลกระทบ 

จากค าส่ังปิดกจิการ
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นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนจาก
สมาคมสวนสนกุและสวนพกัผ่อนหย่อนใจ สมาคมเพื่อสวนสตัว์
ไทย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตรแ์ห่งชาติ และ บมจ. เมเจอร ์
ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ ถึงผลกระทบจากค าสั่งปิดกิจการเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงไดเ้สนอใหจ้่ายชดเชยว่างงาน 
เพื่อช่วยเหลือลูกจา้งผูป้ระกันตน ซึ่งจะไดร้บัทดแทนสูงสุดไม่
เกิน 90 วนั หลงัจากท่ีรฐัออกค าสั่งปิดกิจการไปแลว้เมื่อเดือน 
เม.ย.64 และจะครบก าหนดเดือน ก.ค.นี ้ส่วนความคืบหน้า
มาตรการในการบรรเทาหนีป้ระชาชน และการเขา้ถึงสินเชื่อของ
ภาคเอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.
ก.ส.) ออกสินเช่ือวงเงินรวม 90,000 ลา้นบาทมาช่วยเหลือแลว้ 
 
 

 

ส าหรบัการพกัช าระเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีถึงก าหนดช าระอย่าง
นอ้ย 2 เดือน  
ท่ีมา: https://www.thairath.co.th/business/other/2150172 
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