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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• คาดการณเ์ศรษฐกิจกัมพชูาโต 4.8% ปีหน้า 

• กัมพูชาเหน็ถงึการเกินดุลการค้าระหว่างญ่ีปุ่น 

• คณะกรรมการกลางสปป.ลาวมีมตดิ าเนินการแก้ไขปัญหาเงนิเฟ้อ หนีส้ินและการว่างงาน 

• ตะนาวศรีเร่ิมฤดู 'ตกปลาหมึก' หลังหมดหน้าฝน 

• ต.ค. 64 ชาวประมงมีรายได้จากการส่งออกไประนอง 15.42 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ  

• ‘เวียดนาม’ คาดยอดการค้าท าสถติสูิงถงึ 600 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี 64  

• ‘เวียดนาม’ เผยวัคซีนพาสปอรต์ ช่วยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

• ชมผ่อนคลายมาตรการสนิเชื่ออสังหาฯ กระตุ้นศก.ไทยคึก 

   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 

 

 

 

คาดการณเ์ศรษฐกจิกัมพูชาโต 4.8% ปีหน้า

 
Cambodia News I 22 ตลุาคม 2564 

ธนาคาร Phillip Bank Plc คาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจ

กมัพชูาคาดจะเติบโตรอ้ยละ 2.4 ในปีนี ้และคาดว่าจะขยายตวั

มาอยู่ท่ีรอ้ยละ 4.8 ภายในปี 2022 ตามรายงานของ Phillip 

Bank Plc ทางดา้นผูอ้  านวยการของ Phillip Bank กล่าวว่าการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในปีหนา้จะไดร้บัแรงหนุนจากการฟ้ืนตัว

ของภาคเศรษฐกิจหลกั 3 ภาค ไดแ้ก่ ภาคแรกการผลิตเสือ้ผา้

ส าเร็จรูป รองเทา้และสิ่งทอ ภาคท่ีสองภาคการผลิตสินคา้ท่ี

ไม่ใช่เสื ้อผ้า อาทิเช่น ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่นและ

จกัรยาน และภาคที่สามภาคเกษตรกรรม ถือเป็นสว่นส าคญัใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชาใหก้ลับมาเติบโต รวมถึง

กมัพชูายงัมีปัจจยัสนบัสนนุหลายดา้น อาทิเช่น การใหส้ตัยาบนั

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค , ข้อตกลง

การคา้เสร ี(FTA) กบัจีน และขอ้ตกลงท่ีใกลจ้ะลงนามกบัเกาหลี

ใตใ้นเร็ว ๆ นี ้ไปจนถึงในระยะถดัไป โดย FTA กบัรสัเซีย ญ่ีปุ่ น 

และสหรฐัฯ ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการลงนามเช่นกนั 

ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50956602/economy-

to-grow-4-8-percent-next-year-bank-says/ 

 
 กัมพูชาเหน็ถงึการเกนิดุลการค้าระหว่างญี่ปุ่น

 
Cambodia News I 24 ตลุาคม 2564 

กัมพูชาเห็นถึงการเกินดุลการคา้ระหว่างญ่ีปุ่ นในช่วง 8 เดือน
แรกของปี สะทอ้นถึงความตอ้งการสินคา้ท่ีผลิตในกัมพูชาใน
ตลาดญ่ีปุ่ นท่ีเพิ่มขึน้ โดยตัวเลขรายงานจากองคก์ารส่งเสริม
การคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (JETRO) ตัง้แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนสิงหาคมปีนี ้แสดงใหเ้ห็นว่ากัมพูชาส่งออกสินคา้ไปยัง
ญ่ีปุ่ นมลูค่ารวมประมาณ 1.124 พนัลา้นดอลลาร ์หรอืคิดเป็น 

 

การเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในทางกลับกัน
กัมพูชาไดท้ าการน าเข้าสินค้าจากญ่ีปุ่ นมูลค่ารวมประมาณ 
385.1 พันลา้นดอลลาร ์หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 28 
ส่งผลท าใหก้ัมพูชาเกินดลุการคา้มูลค่า 739 ลา้นดอลลาร ์คิด
เป็นมูลค่าการคา้ทวิภาคี 1,509.3 ลา้นดอลลาร ์ในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนสิงหาคม ตามการรายงาน โดยสินคา้สง่ออกท่ี
ส าคัญไปยังญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เฟอรนิ์เจอร ์
เครื่องส าอาง กระดาษ เครื่องใชส้  านกังาน และเครื่องหนงั สว่น
กัมพูชาท าการน าเข้าเครื่องจักร รถยนต์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
เฟอรนิ์เจอร ์ผา้ และพลาสติกจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นส าคญั 
ท่ีมา:https://www.khmertimeskh.com/50956600/cambodia

-sees-trade-surplus-with-japan-in-eight-months/  

 
 คณะกรรมการกลางสปป.ลาว มีมตดิ าเนินการ
แก้ไขปัญหาเงนิเฟ้อ หนีสิ้นและการว่างงาน

 
Laos News I 25 ตลุาคม 2564 

รายงานล่าสุดระบุว่าการว่างงานเพิ่มขึน้หลังจากผลกระทบ

รุนแรงต่อธุรกิจท่ีเกิดจากการระบาดของ Covid-19 นอกจากนี ้

แรงงานลาวหลายพันคนอพยพกลับบ้านจากประเทศไทย

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรสัในไทย ซึ่งท าใหส้ถานการณ์

การว่างงานในประเทศลาวแย่ลง ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการกลางของพรรคปฏิวตัิประชาชนลาวไดม้ีมติท่ีจะ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกับอัตราเงินเฟ้อและหนีส้ินอย่าง

เป็นระบบ ในขณะเดียวกันก็พยายามสรา้งงานมากขึน้เพื่อลด

อัตราการว่างงานในประเทศ โดยท่ีประชุมได้มอบหมายให้

รฐับาล คณะกรรมการพรรค และเจา้หนา้ท่ีทกุระดบัด าเนินการ

อย่างจริงจงัเพื่อแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงั ทัง้นีย้งัทบทวนความ

คืบหนา้ในการด าเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ แผนงบประมาณ และแผนสกลุเงิน 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

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

onten_Party_resolves_208.php 

 
 ตะนาวศรีเร่ิมฤดู 'ตกปลาหมึก'  

หลังหมดหน้าฝน

 
Myanmar News I 23 ตลุาคม 2564 

ราคาน า้มันพุ่งสูงส่งผลใหต้น้ทุนของการจับปลาหมึกเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยท่ีเรือประมงนอกชายฝ่ังมีตน้ทนุใน
การออกเรือ ประมาณ 15 - 20 ลา้นจัต ในขณะท่ีเรือชายฝ่ังมี
ตน้ทนุตัง้แต่ 5 -7 ลา้นจตั จากราคาน า้มนัดีเซลเพิ่มขึน้สามเท่า
ในปีนี ้ก่อนการระบาดของ COVID-19 พ่อคา้ชาวจีนจะมารบั
ซือ้ปลาหมึกท่ีเมืองมะริด แต่ปัจจุบนัจีนไดห้นัมาพึ่งตลาดไทย
แทน สมาคมผูป้ระกอบการปลาหมึกมะริด ใหข้อ้มลูว่า การส่ง
ปลาหมกึไปเมืองมะตองผ่านมะรดิโดยไม่ตอ้งแปรรูปในหอ้งเย็น
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้  ซึ่งต้นทุนการแปรรูปท่ีอยู่ ท่ี
ประมาณ 500 จัตต่อกิโลกรัม แต่ขณะท่ีต้นทุนการแปรรูปท่ี
เมืองย่างกุ้งอยู่ท่ี 150 จัต เมื่อผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามา
ลงทนุในภมูิภาคนีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างมากมาย 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/squid-fishing-season-
starts-in-taninthayi/ 

 
ต.ค. 64 ชาวประมงมีรายได้จากการส่งออกไป

ระนอง 15.42 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 

 
Myanmar News I 24 ตลุาคม 2564 

รายไดร้วม 15.42 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ จากการส่งออกประมง
มากกว่า 14,037 ตัน ไปยังจังหวัดระนอง ประเทศไทย ตัง้แต่
วนัท่ี 1 ถึง 21 ต.ค. พ.ศ. 2564 เน่ืองจากอ าเภอเกาะสอง เขต
ตะนาวศรี ประกอบธุรกิจการประมงเป็นหลกั ซึ่งช่วงนีเ้ป็นฤดู
จบัปลาชาวประมงมีก าไรจาการการจบัปลา ไดอ้ย่างนอ้ย 22  
 

 

วันต่อเดือน โดยปัจจุบันราคาสินค้าประมงในตลาด ได้แก่        
กุง้กา้มกรามขนาดใหญ่ กก.ละ 60 บาท และเตา่ขนาดเล็กราคา 
90 บาท และขนาดใหญ่กว่า กก.ละ 120 บาท ซึ่งอนญุาตใหใ้ช้
อวนจบัปลาตามท่ีกรมประมงก าหนดเท่านัน้ 

ท่ีมา: https://www.gnlm.com.mm/usd-15-42-million-
earned-from-fishery-exports-to-ranong-in-

october/#article-title  

 
‘เวียดนาม’ คาดยอดการค้าท าสถิตสูิงถงึ  

600 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี 64

 
Vietnam News I 23 ตลุาคม 2564 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MoIT) คาดการณ์มูลค่า
การคา้ในเดือน ต.ค. อยู่ท่ีราว 510 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และจะ
ปรบัตวัสงูขึน้แตะ 600 พนัลา้นเหรียญสหรฐัในสิน้ปีนี ้อย่างไรก็
ตาม ตัวเลขท่ีคาดการณน์ั้นขึน้อยู่กับว่าเวียดนามจะสามารถ
ควบคมุการระบาดของโควิด-19 ได ้ทัง้นี ้ในครึ่งเดือนแรกของ
เดือน ต.ค. เวียดนามท ารายไดจ้ากการคา้ประมาณ 26 พนัลา้น
เหรียญสหรฐั ซึง่มาจากการสง่ออก 13.16 พนัลา้นเหรียญสหรฐั 
และการน าเขา้ 13 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ส าหรบัสินคา้ส่งออก
ส าคัญของเวียดนามท่ีท ารายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญ
สหรฐั ไดแ้ก่ สมารท์โฟน, คอมพิวเตอรแ์ละสินคา้อิเลก็ทรอนิกส,์ 
เครื่องจักรและเสือ้ผ้า เป็นตน้ แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม 
พบว่าเวียดนามขาดดุลการค้า 2.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
นอกจากนี้ กระทรวงฯ  แนะให้คงมาตรการช่ วย เหลือ
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน ตลอดจนปอ้งกนัการระบาดของเชือ้ไวรสั
และเรง่แกไ้ขปัญหาการขนสง่สินคา้จ าเป็น 

ท่ีมา : http://hanoitimes.vn/vietnams-trade-turnover-
projected-to-reach-record-high-of-us600-billion-in-2021-

319064.html 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 
 ‘เวียดนาม’ เผยวัคซีนพาสปอรต์  
ช่วยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 
Vietnam News I 23 ตลุาคม 2564 

การเปิดรบันกัท่องเท่ียวท่ีมีวคัซีนพาสปอรต์ ถือเป็นกา้วส าคญั
ของการใช้ชี วิตควบคู่กับวิกฤตโควิด -19 และช่วยฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อสังหาริมทรัพยแ์ละรีสอรท์ คุณ 

Nguyễn Quốc Anh รองผู้อ  านวยทั่ วไปของเว็บสื่ อกลาง
อสังหาฯ เวียดนาม “Batdongsan.com.vn” กล่าวว่าตลาด
อสังหาฯ ยังคงประสบปัญหามากมาย ด้วยเหตุนี ้สิ่งส  าคัญ
อนัดบัแรกในการช่วยตลาดอสงัหาฯ และรีสอรท์ คือการฟ้ืนตวั
ของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยทางฝ่ังผูเ้ชี่ยวชาญ ชีว้่าหาก
มีการเปิดใช ้“วคัซีนพาสปอรต์” แก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
แลว้ประสบความส าเรจ็ขึน้มา จะเป็นแรงผลกัดนัภาคเศรษฐกิจ
อื่นๆ อีกมาก เน่ืองจากบรษิัทต่างชาติจ าเป็นตอ้งน าผูเ้ชี่ยวชาญ
จ านวนมากมาท างานในเวียดนาม 
ท่ีมา : https://vietnamnews.vn/economy/1064087/vaccine-

passports-could-help-resort-real-estate-sector.html  

 
ชมผ่อนคลายมาตรการสินเช่ืออสังหาฯ  

กระตุ้นศก.ไทยคึก
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ดร. อนุสรณ ์ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ม. รงัสิต 
เ ปิด เผยว่ า  สนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการสิน เชื่ อ
อสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาด
กระตุน้ในเกิดธุรกรรมซือ้ขาย การจา้งงานและการลงทนุเพิ่มขึน้
ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า การประกาศมาตรการผ่อนคลายการ
ก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศยัและสินเชื่ออื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สินเชื่ อ เพื่ อ ท่ีอยู่อาศัย หรือ  LTV ชั่ วคราวจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงปลายปีนีแ้ละตอ่เน่ืองไปถึงปีหนา้ คาดวา่ ธุรกิจ 

 

วัสดุก่อสร้าง ภาคก่อสร้างและธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
รวมทัง้ โรงแรมและรีสอรท์ในแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีมีปัญหา
สภาพคลอ่งและไม่สามารถด าเนินการธุรกิจต่อได ้จะถกูเปลี่ยน
มือเป็นผูล้งทนุรายใหม่ไดง้่ายขึน้ 
ท่ีมา: https://www.posttoday.com/economy/news/666310 
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