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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• ADB ปรับลดคาดการณ ์GDP กัมพูชา เหลือร้อยละ 1.9 

• ทางการกัมพูชารายงานตัวเลขการทอ่งเทีย่ว ในช่วงเดอืนกันยายน 

• ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รายงานโควิด-19 ชะลอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในลาว 

• อินเดยียดืเวลาน าเข้าถ่ัวแระเมียนมา หนุนราคาพุ่งเป็น 2 เทา่ ! 

• ผู้เชี่ยวชาญ ชีเ้วียดนามอาจดงึดูดเม็ดเงนิ FDI ปีนี ้แตะ 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

• ยอดขายซีเมนตข์องเวียดนาม ‘พุ่ง’ แม้เผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• ชาตอิาเซียนเร่ิมเปิดประเทศ ละทิง้หลักปลอดโควิด หลังผ่านจุดพคี เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจ อยู่ร่วมกับไวรัส 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

                  ADB ปรับลดคาดการณ ์GDP กัมพูชา  
เหลือร้อยละ 1.9
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ธนาคารเพื่อการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) ไดป้รบัลดประมาณ
การการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนีล้งเหลือรอ้ยละ 
1.9 จากการคาดการณใ์นเดือนเมษายนท่ีคาดการณก์ารเติบโต
ไวท่ี้รอ้ยละ 4 โดยในปี 2020 เศรษฐกิจกัมพูชาหดตวัท่ีรอ้ยละ 
3.1 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งธนาคาร 
ADB กล่าวว่าการระบาดท่ียืดเยือ้ของโควิด-19 เป็นสาเหตุ
ส  าคญัท่ีท าใหท้างธนาคารปรบัลดการประมาณการณล์ง อีกทัง้
ยังรายงานเก่ียวกับอัตราเงินเฟ้อในปีนีค้าดว่าจะอยู่ท่ีรอ้ยละ 
2.9 โดยทางการกมัพชูาพยายามเป็นอย่างมากในการแกปั้ญโค
วิด-19 ดว้ยการเรง่ฉีดวคัซีนสรา้งภูมิคุม้กนัหมู่ ซึ่งปัจจบุนัไดท้  า
การฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแลว้ มากกว่า 2 ใน 3 ของประชากร
ทัง้หมด 16 ลา้นคน 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50939651/adb-slashes-kingdoms-gdp-

forecast-to-1-9-due-to-covid/ 
 

 ทางการกัมพูชารายงานตัวเลขการทอ่งเทีย่ว 
ในช่วงเดือนกันยายน 
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กระทรวงการท่องเท่ียวกมัพูชา รายงานถึงจ านวนนกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศราว 79,015 คน ในช่วงสุดสัปดาหท่ี์สามของ
เดือนกันยายน คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร ้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
สปัดาหก์่อนหนา้ ซึ่งจากจ านวนดงักลา่วคิดเป็นนกัท่องเท่ียวใน
ประเทศ (ชาวกัมพูชา) 77 ,804 คน และเป็นนักท่องเ ท่ียว
ชาวต่างชาติ 1,211 คน โดยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกส าหรบั
ภาคการท่องเท่ียวภายในประเทศ ในช่วงของการแพรร่ะบาด ซึง่
กรมการท่องเท่ียวจังหวัดและเทศบาลทุกแห่งไดส้่งเสริมและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ท่ี
กระทรวงการท่องเท่ียวประกาศใชเ้มื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 
2564 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของภาคธุรกิจการท่องเท่ียว 
 
 

ภายในประเทศเป็นไปอย่างปกติใหม่ 
ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50939364/almost-80000-tourists-

toured-cambodia-in-the-third-weekend-of-september/ 

 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รายงานโควิด-19 
ชะลอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในลาว 

Laos News I 23 กนัยายน 2564 
รายงานจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุว่า การระบาด
ใหญ่ของโควิด-19 ท่ีไม่คาดคิดท าใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจใน
ประเทศลาวล่าชา้ โดยการบริโภคไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก
จากมาตรการควบคุมไวรัสท่ีบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 
ขณะนีเ้ศรษฐกิจของลาวคาดวา่จะเติบโต 2.3% ซึ่งก่อนหนา้นีค้
สดกสรณไ์วท่ี้ 4.0% ในเดือนเมษายน ทัง้นีร้ายงานระบุว่าการ
ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวจะไดร้บัการสนับสนุนจาก
การออกใบอนุญาตการลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วและ
รายไดจ้ากการส่งออกไฟฟ้า ตลอดจนแผนเปิดทางรถไฟลาว-
จีนมูลค่า 5.9 พันลา้นดอลลารส์หรัฐในเดือนธันวาคม ซึ่งจะ
เชื่อมโยงเมืองหลวงของลาวกับจีนเขา้ดว้ยกันและการส่งเสริม
การพัฒนาดา้นการเกษตรและการท่องเท่ียวก็เป็นสิ่งส  าคัญ
ส าหรับลาวในการบรรเทาความยากจนและผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/ 
FreeConten_Covid186.php  

 อินเดยียดืเวลาน าเข้าถั่วแระเมียนมา  
หนุนราคาพุ่งเป็น 2 เทา่ ! 
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ผูค้า้ในถั่วมณัฑะเลย ์เผย ราคาของถั่วแระเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า
ในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผ่านมาหลงัจากข่าวการขยายเวลาการน าเขา้
ของอินเดียแพร่กระจายออกไป ในช่วงฤดูเก็บเก่ียวของเดือน
มีนาคม ราคาถั่วแระอยู่ท่ี 6,800 จัตต่อ 3 ถุงตะกรา้ หลงัจาก
ข่าวยืดเวลาการน าเขา้ ราคาพุ่งขึน้เป็น 135,000 จตัต่อถงุ โดย
อินเดียขยายระยะเวลาการน าเข้าจากเดือนตุลาคมเป็น
ธันวาคม 64 นอกจากนี ้ยงัมีผลมาจากค่าเงินจตัท่ีอ่อนค่าและ
ความตอ้งการที่ท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กษตรกรพอใจกบัราคา

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 1 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

ท่ีเพิ่มขึน้ โดยตลาดถั่วแระเมียนมาอาศยัอินเดียเป็นหลกั การ
ปลกูถั่วแระส่วนใหญ่มกัพบในตอนบนของภมูิภาค เช่น มะกเว 
มณัฑะเลย ์และซะไกง ์ซึง่จะเริม่ขึน้ในเดือนสิงหาคม ทัง้นีส้ภาพ
อากาศตอ้งเอือ้อ  านวยจะท าใหถ้ั่วแระเติบโตและใหผ้ลผลิตเป็น
ท่ีน่าพอใจ 
ที่มา : https://www.gnlm.com.mm/pigeon-pea-prices-double-on-extension-of-

import-validity-period-by-
india/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_B7qlq6wvmcQXIk4pOwFeaKVO9EufyEz

J3z4KoOpIf7o-1632320088-0-gqNtZGzNA5CjcnBszTAl#article-title   
 

ผู้เช่ียวชาญ ชีเ้วียดนามอาจดงึดูดเม็ดเงนิ FDI 

ปีนี ้แตะ 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 

Vietnam News I 22 กนัยายน 2564 
นักเศรษฐศาสตร ์คาดการณว์่าเวียดนามอาจดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) กว่า 30 พนัลา้นเหรียญสหรฐัใน
ปีนี ้เพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แสดงให้
เห็นถึงสญัญาเขิงบวกจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี ้แมว้่าจะเผชิญกบัการระบาดของโค
วิด-19 กระทรวงวางแผนและการลงทุน เปิดเผยว่านักลงทุน
ต่างชาติเขา้มาลงทุนในเวียดนาม ดว้ยมูลค่า 19.12 พันลา้น
เหรียญสหรัฐ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ส.ค. ทั้งนี ้คุณ Nguyen Van 
Toan รองประธานสมาคมผูล้งทนุในต่างประเทศของเวียดนาม 
กล่าวว่าแม้จะมีมาตรการเว้นระยะทางสังคม แต่การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี ้ ลดลง
เล็กน้อยเพียง 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
โดยเฉพาะทนุจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึน้ 16.3% และการเบิกจ่าย
ทนุ FDI อยู่ท่ี 11.58 พนัลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 2% 

ที่มา : https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-may-attract-us30-
billion-in-fdi-this-year-experts-892505.vov 

 

 ยอดขายซเีมนตข์องเวียดนาม ‘พุ่ง’ แม้เผชิญ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 
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นาย Luong Duc Long เลขาธิการสมาคมปนูซีเมนตเ์วียดนาม 
(VNCA) เปิดเผยว่ายอดขายซีเมนต์ของเวียดนามในช่วง 8 

เดือนแรกของปีนนี ้แตะ 707 ลา้นตนั เพิ่มขึน้ 4% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจากจ านวน
ทั้งหมดนั้น ปริมาณการส่งออกอยู่ท่ี 27.23 ลา้นตัน เพิ่มขึน้ 
12% เน่ืองจากก าลังซือ้ของตลาดส่งออกหลักหลายประเทศ
กลับมาฟ้ืนตัว เช่น สหรัฐฯ แคนาดาและจีน อีกทั้ง ความ
ตอ้งการผลิตภณัฑซ์ีเมนตใ์นตลาดขา้งตน้เพิ่มขึน้และแนวโนม้
ของราคาซีเมนตป์รบัตัวสูงขึน้ ในขณะเดียวกันการบริโภคใน
ประเทศกลบัลดลงเพียงเล็กนอ้ย 5% อยู่ท่ี 43.54 ลา้นเหรียญ
สหรฐั นอกจากนี ้ผูเ้ชี่ยวชาญ มองว่าการส่งออกยงัคงเป็นแรง
ขบัเคลื่อนส าคญัของการเติบโตอตุสาหกรรมซีเมนตใ์นช่วงไม่ก่ี
ปีท่ีผ่านมา และความแข็งแกร่งของการส่งออกซีเมนต์ของ
เวียดนามนัน้ เป็นผลมาจากจีนปิดโรงงานซีเมนต ์สาเหตสุ  าคญั
มาจากประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/1035871/sales-of-vietnamese-
cement-products-rise-amid-covid-19-pandemic.html 

 
ชาตอิาเซยีนเร่ิมเปิดประเทศ ละทิง้หลักปลอด
โควิด หลังผ่านจุดพคี เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ  

อยู่ร่วมกับไวรัส 
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ผูเ้ชี่ยวชาญหลายคนมองว่า หากเปิดพรมแดนรบันกัท่องเท่ียว 
ทัง้ท่ีประชาชนในประเทศท่ีไดร้บัวคัซีนตา้นโควิด-19 ครบถว้น 
ยงัมีจ านวนต ่าอยู่ อาจท าใหร้ะบบสาธารณสขุตอ้งรบัผูป่้วยโค
วิดจนลน้มืออีกครัง้ ดา้นส านกัข่าว CNN รายงานว่า โควิด-19 
ไดร้ะบาดหนกัในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงฤดรูอ้น
ท่ีผ่านมา เน่ืองจากเชือ้ไวรสักลายพนัธุ ์Delta ท่ีแพร่ระบาดได้
อย่างรวดเรว็ แต่หลงัจากใชม้าตรการล็อกดาวน ์หรือ จ ากดัการ
เคลื่อนท่ีตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดไวรสัโควิด ขณะนีห้ลายชาติในอาเซียน เช่น เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และไทย ก าลังละทิง้นโยบาย “Zero-Covid” หรือ 
“โควิดเป็นศนูย”์ หนัมาหาทางใชช้ีวิตอยู่กบัโควิด-19 ใหไ้ด ้และ
ก าลังมองหาการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ดว้ยการเปิดพรมแดนรบันกัเดินทางจากต่างประเทศ

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 2 
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อีกครัง้ โดยจดุสงูสดุของการระบาดเพิ่งผ่านพน้ไป ขณะท่ีอตัรา
การฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19 ก็ยงัต ่ามากในหลายพืน้ท่ี แตร่ฐับาล
หลายชาติในอาเซียน ก็เตรียมจะเปิดประเทศรับนักเดินทาง
ต่างชาติอีกครัง้แลว้ 

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/world/91673/ 

 

AiTi  l สรุปข่าวเดน่ >> 3 


