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สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 กัมพูชารายงานการจัดเก็บภาษีในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 

 ADB อนุมัตเิงนิกู้ 40 ล้านดอลลาร ์ช่วย SME กัมพูชา 

 กระทรวงเกษตรและป่าไม้ เตรียมส่งออกพชืผลไปจนี 

 ปีงบฯ 63-64 สิงคโปรท์ุม่ลงทุนในเมียนมา กว่า 429 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 

 “บางกอกโพสต”์ ชีเ้วียดนามเป็นพกัิดเป้าหมายทางการลงทุน หลังการระบาดโควิด-19 

 ‘เวียดนาม’ เผยแผนกระตุน้เศรษฐกิจใหม่ คาดเป็นแรงผลักดนัตลาดหุน้ 

 WTO คาดการค้าโลกปี’64 โต 10.8% จีส้มาชิกลดอปสรรคคอขวดสินค้าโควดิ 

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AiTi) 

สถาบนัท่ีปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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 กัมพชูารายงานการจัดเกบ็ภาษี 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี
 

Cambodia News I 19 ตลุาคม 2564 

กรมภาษีอากร (GDT) รายงานการจดัเก็บภาษีในช่วง 9 เดือน

แรกของปี อยู่ท่ีประมาณ 2,111 ลา้นดอลลาร ์หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 94.12 ของแผนการจดัเก็บภาษีประจาํปี โดยอธิบดีกรมได้

กล่าวแนะนําต่อเจ้าหน้าท่ีในสายงาน ให้ด ําเนินการตาม

นโยบายการปฏิรูปเชิงลึกของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพต่อไป ผ่านมาตรการสาํคัญต่างๆ รวมถึงการ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งดา้นการจัดการ การปฏิรูประบบภาษี 

และการปรับปรุงระบบ Tol e-filling เพ่ือเสริมมาตรฐานการ

จดัเก็บภาษีภายในประเทศ ซึ่งรฐับาลกมัพชูาไดต้ัง้เป้าหมายท่ี

จะรวบรวมรายไดจ้ากภาษีในปีนีอ้ยู่ท่ีประมาณ 2.243 ลา้น

ดอลลาร ์

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50954524/over-2-

1-billion-collected-as-tax-revenue-in-first-nine-months/ 
 

 ADB อนุมัตเิงนิกู้ 40 ล้านดอลลาร ์ 

ช่วย SME กัมพชูา
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ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชีย (ADB) ไดอ้นมุตัิเงินกูจ้าํนวน 

40 ลา้นดอลลาร ์เพ่ือช่วยให ้กลุ่มไมโคร วิสาหกิจขนาดกลาง

และวิสาหกิจขนาดย่อม (MSMEs) ของกมัพชูา เขา้ถึงสินเช่ือได้

ง่ายขึน้ โดยเงินจํานวนดังกล่าวจะสนับสนุนภายใต้ความ

พยายามของรัฐบาล ในการปฏิรูปเพ่ือเพิ่มเสถียรภาพทาง

การเงินและการยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานของภาคการเงินใน

ประเทศ ซึ่งในการนีถื้อเป็นระยะท่ี 3 ของโครงการพฒันาระบบ

การเงิน ท่ีไดด้าํเนินการมาก่อนหนา้ตัง้แต่ปี 2016-2019 โดย 

ADB ระบุว่าการเขา้ถึงผลิตภัณฑห์รือบริการทางดา้นการเงิน

สาํหรบัคนยากจนในกมัพชูามีอยู่อย่างจาํกดั เน่ืองจากมีความรู ้

ทางดา้นการเงินตํ่า สะทอ้นจากประชากรกลุม่ผูใ้หญ่ในประเทศ

ท่ี มี บัญ ชี ธ น า ค า ร อ ยู่ เ พี ย ง ร้อ ย ล ะ  2 2  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น

ผูป้ระกอบการ MSMEs ก็ประสบกับปัญหาในการเขา้ถึงแหล่ง

เ งินทุนเช่นกัน ซึ่ ง  ADB กล่าวเพิ่ม เติมว่าความเ ส่ียงต่อ

เสถียรภาพทางการเงินของกัมพูชาเพิ่มขึน้ในระยะท่ีผ่านมา 

เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50954353/adb-

approves-40-million-to-help-small-companies-get-loans/ 
 

รัฐบาลสปป.ลาวเร่งผลิตวัวส่งออกไปจนี
 

Laos News I 20 ตลุาคม 2564 

รฐับาลกาํลงัสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใน 18 จงัหวดัทั่วประเทศเลีย้ง

โคเพ่ือส่งออก โดยไดแ้รงหนุนจากความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้จาก

ประเทศจีน ภายใตข้อ้ตกลงท่ีลงนามระหว่างรฐับาลของทัง้สอง

ประเทศ สปป.ลาวไดร้บัโควตาจาํนวน 500,000 ตวัเพ่ือส่งออก

ไปยงัประเทศจีน โดยมีแนวทางในการใชป้ระโยชนจ์าโครงการ

รถไฟสปป.ลาว- จีนเพ่ือส่งเสริมศักยาภาพในการส่งออก 

ปัจจุบนัสปป.ลาวมีแผนท่ีจะผลิตโคอย่างนอ้ย50,000 ตวัต่อปี

และเป้าหมายการเลีย้งคู่ผสมพันธุ์ท่ีจะออกลูกและสนับสนุน

ฟารม์เป้าหมายกว่า 100 แห่งเพ่ือขยายจาํนวนใหเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการ ความทา้ทายอย่างหนึ่งท่ีสปป.ลาวตอ้งเผชิญคือ

ความจาํเป็นตอ้งใช้เงินลงทุน 1.76 ลา้นลา้นกีบเพ่ือดาํเนิน

โครงการผลิตโคเชิงพาณิชยร์วมถึงการควบคมุโรคระบาดในโค

ซึ่งจะเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการขยายพนัธุเ์พ่ือใหเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการจากจีน 

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

/FreeConten_Govt_205_21.php
 

ปีงบฯ 63-64 สิงคโปรท์ุม่ลงทุนในเมียนมา  
กว่า 429 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
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สาํนกังานบรหิารจดัการบรษัิทและทะเบียนบรษัิท (DICA) เผย 

ปีงบประมาณ 2563-2564 สถานประกอบการท่ีจดทะเบียนใน

สิงคโปร ์นาํเงินลงทนุในเมียนมาไปแลว้กว่า 429 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ลงทุนในการพัฒนาเมือง อสังหาริมทรัพย ์

พลงังาน และภาคการผลติ ซึง่ในปีงบประมาณนี ้เมียนมาดงึดดู

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากกว่า 3.79 พันล้าน

AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>1 
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ดอลลารส์หรฐัฯ จาก 48 บรษัิท รวมถึงการขยายทนุในวิสาหกิจ

และการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โดยมีญ่ีปุ่ นเป็นนกั

ลงทุนรายใหญ่อันดบั 2 ดว้ยทุนจดทะเบียนประมาณ 518.76 

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นนักลงทุน

ต่างชาติรายใหญ่อันดบั 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา รอง

จากญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/singapore-puts-capital-

of-429-mln-into-myanmar-in-2020-2021fy/ 
 

“บางกอกโพสต”์ ชีเ้วยีดนามเป็นพกัิดเป้าหมาย

ทางการลงทุน หลังการระบาดโควดิ-19
 

Vietnam News I 19 ตลุาคม 2564 

สาํนักข่าวไทย “Bangkok Post” รายงานว่าการลงทุนในช่วง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดพ้ิสจูนใ์หเ้ห็นถึงความทา้ทาย

ของนกัลงทนุทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความหวงัของเศรษฐกิจใน

ภมิูภาคเอเชียจะเติบโตไดดี้มาจากตลาดเวียดนามท่ีทาํไดดี้กวา่

ประเทศอ่ืนๆ ในระดบัสากล เน่ืองมาจากการขยายตวัของจีดีพี

เม่ือปีท่ีแลว้ ท่ามกลางการระบาดของเชือ้ไวรสั โดยกลุ่มบรหิาร

กองทนุบวัหลวง เปิดเผยว่าการแพรร่ะบาดสง่ผลกระทบต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 9 เดือนแรก ขยายตวัเพียง 1.4% 

แตเ่ม่ือพิจารณา 3-6 เดือนขา้งหนา้ แนวโนม้เศรษฐกิจเวียดนาม

มีทิศทางท่ีเป็นบวก ทัง้นี ้Bloomberg คาดการณว์่า การเติบโต

ของ GDP เวียดนาม สูงถึง 7% ในปีหนา้ ถือว่าเป็นตัวเลขสูง

ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่มี 3 ประเดน็สาํคญัท่ีเป็นแรง

ขบัเคล่ือนระยะยาว ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งอายุ

ของประชากร 2) ผลประโยชนจ์ากการเตบิโตของอตุสาหกรรมท่ี

ไดร้ับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และ 3) การ

เปล่ียนแปลงของดจิิทลั 

ท่ีมา : https://en.vietnamplus.vn/vietnam-is-an-

investment-destination-in-postpandemic-period-

bangkok-post/209969.vnp 

 
‘เวยีดนาม’ เผยแผนกระตุน้เศรษฐกจิใหม่  

คาดเป็นแรงผลักดนัตลาดหุน้
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นักลงทุนมีความหวังว่าแผนกระตุน้เศรษฐกิจใหม่จะช่วยเป็น

แรงผลกัดนัตลาดหุน้ในประเทศ การเปิดตวัของวคัซีนจะทาํให้

เมือง/จงัหวดัทั่วประเทศกลบัมาเปิดอีกครัง้ ซึ่งจะช่วยในการฟ้ืน

ตวัเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแผนกระตุน้เศรษฐกิจชุด

ใหม่ท่ีเป็นแรงผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศมากขึน้ ดว้ยเหตนีุ ้

เงินลงทุนไหลเข้ามายังตลาดหุ้นเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มหุ้น

ธนาคาร ถึงแมว้่าจะมีความกังวลเก่ียวกับปัญหาการเพิ่มขึน้

ของหนี้เสียและผลประกอบการของธนาคารท่ีลดลง ทั้งนี ้ 

ตวัชีว้ดัของตลาดหุน้ขยบัตวัสงูขึน้ ประจาํวนัท่ี 18 ต.ค. แต่ว่า

ดชันีหุน้เวียดนาม “VN-Index” ไม่สามารถขา้มระดบั 1,400 จดุ 

เน่ืองจากมีแรงขายท่ีสงูขึน้ในช่วงทา้ยก่อนปิดตลาด ในขณะท่ี

ตลาดหุน้โฮจิมินห ์ดชันี VNI ขยับสูงขึน้ 2.38 จุด แตะท่ีระดบั 

1,395.53 จดุ 

ท่ีมา : https://en.vietnamplus.vn/new-economic-stimulus-

package-expected-to-spur-stock-market/209976.vnp 
 

WTO คาดการค้าโลกปี’64 โต 10.8%  

จีส้มาชิกลดอุปสรรคคอขวดสินค้าโควดิ
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น.ส.พิมพช์นก วอนขอพร เอกอคัรราชทตู คณะผูแ้ทนถาวรไทย

ประจาํองคก์ารการคา้โลกและองคก์ารทรพัยส์นิทางปัญญาโลก 

เปิดเผยว่า องคก์ารการคา้โลก (WTO) ออกผลการศึกษาฉบบั

ล่าสุดเก่ียวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อการคา้โลก พบว่า 

การคา้โลก ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ขยายตวัถึง 46% และคาด

ว่าในปี 2564 จะขยายตวัท่ี 10.8% โดยการแพรร่ะบาดของโค

วิดเป็นปัจจยัเส่ียงสาํคญัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการคา้โลก 

และยังมีปัญหาคอขวดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการค้าสินค้า ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโควิด ทัง้มาตรการจาํกดัการสง่ออก ขัน้ตอนการขึน้

ทะเบียนและขออนุญาตต่าง ๆ ส่งผลใหก้ารผลิตและกระจาย

วคัซีนโควิดทั่วโลกหยดุชะงกั เกิดความไม่เทา่เทียมในการเขา้ถึง

วคัซีน ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการคา้และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>2 



 
 

    20 ตุลาคม 2564 

  
 

 

ของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้อัตราอากรขาเขา้สินคา้ท่ีเป็นปัจจยั

การผลิตวคัซีนยงัคงอยู่ในระดบัสงูอย่างมากในหลายประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันารวมทัง้ไทย 

ท่ีมา : https://www.prachachat.net/economy/news-

784536

 

AiTi  l สรุปขา่วเดน่>>3 


