
ค ำน ำ 

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC 
Business Support Center) หรือศูนย์ AEC ต้ังข้ึนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย รองรับการเข้าร่วม AEC ในปี 2558 

 
ศูนย์ AEC  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีภารกิจ ดังน้ี 

1) เป็นแหล่งรวบ รวมข้อมูล จัดท าข้อมูลเชิงลึก กระจายข้อมูล  
ให้บริการข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 

2) การสร้างความต่ืนตัว กระจายข้อมูล  ส่งเสริมให้มีการใชแ้ละขยาย
การใช้สิทธิประโยชน์     

3) เป็นผู้ประสานงานนัดหมายกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือสอบถามข้อมูล
ที่สนใจและพบปะเจรจาการค้า   

4) การให้ค าแนะน าเรื่องพันธมิตร หรือคู่ธุรกิจ  
5) การอ านวยความสะดวกด้านสถานที่เพ่ือใช้ท างาน การจัดประชุม 

การให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางแก่ผู้ประกอบการ 
6) การท าหน้าท่ีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาหากประสบปัญหา  

 
ศูนย์ AEC  ณ กรุงพนมเปญ ได้รวบรวมค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการ

ด าเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ 
 
หวังว่าหนังสือน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา 
 

      คณะผู้จัดท ำ 
      สิงหำคม 2559 
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ค ำถำมเกี่ยวกบัประเทศกัมพูชำ กับ AEC 
1. รัฐบำลไทยเตรียมกำรเป็นพิเศษส ำหรับคนไทยที่ต้องกำรไปท ำธุรกิจในประเทศ

กัมพูชำอย่ำงไรบ้ำง 

ค ำตอบ รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงการที่ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปท าธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศสมาชิก
อาเซียน ต้องรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาในกัมพูชา โดยได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการข้อมูล 
ค าแนะน าในเชิงลึกรวมถึงการให้บริการส านักงานฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ศูนย์ 
AEC Business Support Center ในประเทศกัมพูชา ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Business Support Center ต้ังข้ึน ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดต้ังข้ึนใน
ส่วนกลาง และในต่างประเทศ 9 แห่ง อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ ภูมิภาคอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นคร
เวียงจันทน์ ประเทศลาว และประเทศสิงคโปร์ 

ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทย
ที่ต้องการท าธุรกิจการค้า การลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในกัมพูชา และสนับสนุน
ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศ ในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับบริการของศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย  
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1) บริการข้อมูลการค้า การลงทุน กฎระเบียบการค้า การจัดต้ังธุรกิจ 
รายงานตลาดเชิงลึกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2) ให้ค าปรึกษาเชิงลึกด้านการค้า การลงทุน และการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า)  

3) ประสานงาน/จัดท านัดหมายในการพบหารือหน่วยงานต่างๆ ในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4) การรวมกลุ่มชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP 
AEC Club) เพ่ือสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง และเป็น
รูปธรรม เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิด อาทิ กิจกรรมสัมพันธ์ (Club 
Meeting) กิจกรรม Business Mentors by Successful Businessmen 
in AEC กิจกรรม AEC Business Matching and Networking เป็นต้น  

5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดข้ึนให้แก่สมาชิกชมรมนักธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club) รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

6) ให้บริการสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องประชุมและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแก่
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Business Support and Facilitation) ณ 
ประเทศที่ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต้ังอยู่ 
 

2. ควำมต่ืนตัวของภำครัฐและเอกชนกัมพูชำในเรื่องAEC ทั้งกำรกำรรับรู้ กำรรู้จัก 
และกำรใช้ประโยชน์ 

ค ำตอบ ความต่ืนตัวของภาครัฐและเอกชนกัมพูชา เรื่องเออีซี มีน้อยมาก เพราะกัมพูชา
อาจคิดว่าประเทศของตนเปิดรับการค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอยู่แล้ว  
การที่จะเข้าสู่เออีซี จึงไม่ต้องมีการปรับ แต่อย่างใดดังผลที่ได้จากการส ารวจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนว่า กัมพูชาอยู่ในล าดับที่ 3 ต่อจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่มีความพร้อม
ด้าน Legal and Policy Frameworks  

หากถามว่ามีการเตรียมการหรือการรับรู้ของเออีซี เช่นเรื่องกฎหมาย (Laws) 
นโยบาย (Policy) และกฎระเบียบ (regulation) อาจมีคนกลุ่มหน่ึงทราบและอีกกลุ่ม
หน่ึงไม่ทราบว่า ตนเองต้องเข้าไปอยู่ในกรอบของ เออีซี ในสิ้นปี 2558 ส่วนการใช้
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ประโยชน์เพ่ือเข้าสู่เออีซี นักธุรกิจกัมพูชาคงเป็นฝ่ายรับมือกับการแข่งขันจากประเทศใน
กลุ่มตลาดของตนและประเทศที่บวกเพ่ิม ดังน้ันจึงมีส่วนที่เป็นผลประโยชน์ (Benefit) 
และส่วนที่เป็น cost 

Cost ได้แก่การสูญเสียรายได้จากจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้าและสินค้าผ่านแดน 
นอกจากน้ี การไหลเข้าของสินค้าจะกระทบผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่รวมถึงแรงงานจากกลุ่มอาเซียนที่อาจเข้ามากระทบถึง
แรงงานกัมพูชาในบางต าแหน่ง 

โอกาสหรือผลประโยชน์ ได้แก่ การแปรรูปเบื้ องต้นส าหรับวัตถุดิบด้าน
การเกษตร การขยายวงส าหรับ Supply Chain ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการท าให้เกิด
วงจรกิจกรรมด้านเศรษฐกิจร่วมกันและการที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาท่ีถูกลง 

3. สินค้ำที่กัมพูชำมีศักยภำพเหนือไทยในตลำดอำเซียน เขำเตรียมบุกมำกขึ้นอย่ำงไร 
ในสินค้ำดังกล่ำวของไทยต้องรับและรุกอย่ำงไร 

ค ำตอบ สินค้าที่กัมพูชามีศักยภาพเหนือไทยในตลาดอาเซียนไม่มี แต่กัมพูชาได้มีการ
เตรียมบุก โดยการเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ สินค้าเกษตร และการเตรียมส่งออกข้าวไปสู่
ตลาดโลกได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน โดยในปี 2558 ส่งออกได้ 538,396 ตัน เพ่ิมจากปริมาณ 
387,061 ตันในปี 2557 

 รัฐบาลกัมพูชาได้มีการปฏิรูประบบข้าราชการเพ่ือให้มีความคล่องตัว ที่จะได้ใช้
เป็นผู้สนับสนุนการส่งออกให้แก่ ภาคเอกชน อ านวยความสะดวกแก่ต่างชาติที่เข้ามาท า
การค้าและลงทุนในประเทศกัมพูชา รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน ให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

 โดยในปี 2558 รัฐบาลกัมพูชา ได้ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
กัมพูชา ซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง
และครอบคลุม ผ่านการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และการส่งเสริมศักยภาพในการผลิต โดยมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ 
และแผนปฏิบัติการ ซึ่งเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ ดังน้ี 
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มาตรการ 4 ข้อ ที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการด าเนินการตามนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 

(1) จัดเตรียมแผนและด าเนินการลดค่าไฟฟ้าส าหรับภาคอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์ รวมถึงปรับปรุงเสถียรภาพและขยายพ้ืนที่การ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุม 

- ลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อโดยตรงจากสถานีย่อย เหลือ 12.6 เซนต์ 
ต่อ หน่วย kWh 

- ลดค่าไฟฟ้าท่ีซื้อจากการไฟฟ้า (EDC) ในพนมเปญ กันดาล 
และกัมปงสปือ เหลือ 16.5 เซนต์ ต่อ หน่วย kWh 

- ลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากสายส่ง ของสถานีย่อย (รวมถึง ECD 
และผู้จ าหน่ายเอกชน) เหลือเท่ากันที่ 16.4 เซนต์ ต่อ 
หน่วย kWh 

- ต้ังราคาค่าไฟฟ้า ให้แตกต่างกันในเวลากลางวันและ
กลางคืน ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

- ขยาย พ้ืนที่ ให้บริ การ ไฟฟ้า ให้ ค รอบคลุม  ทุก พ้ืนที่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

- ปรับปรุงเสถียรภาพการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยลดอัตราท่ีไฟฟ้า
ตัดให้ไม่เกิน 12 ครั้งหรือไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อปี 

(2) พัฒนาและด าเนินการจัดท าแผนแม่บท เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่ง
และโลจิส ติกส์  โดยมี วัตถุประสงค์ เ พ่ือบูรณาการและ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งทุกระบบเข้าด้วยกัน โดยมุ่ง เน้นที่การ
เชื่อมโยง 3 เส้นทางที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ พนมเปญ-สี
หนุวิลล์ พนมเปญ-บาเวต และ พนมเปญ-ปอยเปต โดยการก่อสร้าง 
internationally standards highways และติดต้ังระบบโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพ 
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(3) พัฒนากลไกตลาดแรงงานและพัฒนาทักษะ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
เพ่ิมผลผลิต และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ โดยการส่งเสริม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะ สร้างกลไกการก าหนดค่าจ้างข้ันต่ า 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและแรงงาน 

(4) พัฒนาและเปลี่ยนแปลงจังหวัดพระสีหนุ (สีหนุวิลล์) ให้เป็นเมือง
ต้นแบบ ของ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความหลากหลาย ตามแนวคิด
ของเขตปกครองพิเศษ เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ ให้กลายเป็น 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็น ASEAN Green Industry and Metropolitan City ใน
อนาคต 

นอกจากน้ียังมีนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  การทบทวนและแก้ไขกฎหมาย
เก่ียวกับการลงทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือดึงดูดการลงทุนที่ช่วยให้มีการถ่ายโอน
เทคโนโลยี มีการสร้างงาน เสริมสร้างทักษะและสร้างมูลค่าเพ่ิม  การทบทวนและแก้ไข
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก การลงทุนที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และผลกระทบเชิงบวกส าหรับการพัฒนาและดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ มายัง
ประเทศกัมพูชา และการพิจารณาเพ่ิมสิทธิพิเศษ (ที่พักอาศัย การขนส่ง โรงอาหาร การ
ฝึกอบรม) ให้กับโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแรงงาน การวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม เป็นต้น 

4. กัมพูชำมีกำรเตรียมพร้อมอย่ำงไร ส ำหรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ตอบ การรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี 2558 จะท าให้การเชื่อมโยง
ฐำนกำรผลิตมีความสะดวกข้ึน ภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกันลดลงเหลือ 0-5% สินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ในภูมิภำคสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น นักลงทุนอาเซียนจะ
ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันส าหรับการลงทุนในทุกประเทศสมาชิกทั้งในรูปแบบ
ของบุคคลและนิติบุคคล และสำมำรถถือหุ้นในธุรกิจบริกำรได้มำกถึง 70% ดังน้ัน
ภาครัฐและเอกชนในกัมพูชาจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียน กับจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และนานาประเทศในอนาคต เพ่ือให้สามารถ
รับมือกับความท้าทาย อุปสรรค และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆได้ 



6 

 

FAQ 2016– AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

โดยพ้ืนฐานแล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี กัมพูชานับเป็น
ประเทศด้อยพัฒนาประเทศแรกที่ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี 
2547 และจากผลการประเมินล่าสุดที่เรียกว่า ASEAN Scorecard ระบุว่า กัมพูชำเป็น
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีควำมพร้อมมำกที่สุดเป็นล ำดับสำม รองจำกสิงคโปร์และ
มำเลเซีย ส ำหรับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อย่างไรก็ตามประชาชน
และภาคเอกชนในกัมพูชายังไม่มีความรู้ความเข้าในเก่ียวกับ AEC เท่าท่ีควร โดยส่วนใหญ่
จะรู้จักในฐานะขององค์กรหรือสถาบันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่ไม่เข้าใจถึงผลกระทบ
ที่แท้จริงซึ่งจะเกิดข้ึนกับตนเอง ดังน้ันรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้  

ในอนาคตอัตรำค่ำแรงในกัมพูชำมีแนวโน้มสูงขึ้น และสิทธิทำงภำษีที่เคย
ได้รับจำกนำนำประเทศจะสิ้นสุดลงเมื่อกัมพูชามีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle 
Income  ประกอบกับปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตและการส่งออกท่ีค่อนข้างสูง จะส่งผลให้
กัมพูชามีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง และสูญเสียโอกาสที่จะ
ได้รับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กัมพูชามีต้นทุนการผลิตสินค้าสูง เน่ืองมาจากต้นทุนด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ัน
กัมพูชาต้องเร่งพัฒนำและปรับลดต้นทุนส ำหรับกำรส่งออก  เช่น กระบวนการและ
ค่าธรรมเนียมในการส่งออก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงน้อยกว่า ปัจจุบัน
กัมพูชามีต้นทุนในการส่งออกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี ต้นทุน
กำรส่งออกสูงถึง 70% ของมูลค่ำสินค้ำ เน่ืองมาจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และกัมพูชายังเป็น 1 จาก 2 ประเทศในโลกที่ผู้ส่งออก
จ ำเป็นต้องมีใบอนุญำตส ำหรับกำรส่งออก นอกจากน้ียังมีระบบการตรวจสอบสินค้า
ส่งออกที่ซ้ าซ้อนกันของหลายหน่วยงาน เช่น Camcontrol กับหน่วยงานด้านศุลกากร 
ท าให้ผู้ส่งออกได้รับส่วนต่างก าไรที่น้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจ SME ไม่มีศักยภำพเพียง
พอที่จะด ำเนินกำรส่งออกได้ด้วยตนเอง มีเพียงบริษัทรำยใหญ่เท่ำน้ันที่สำมำรถ
ส่งออกได้ 

รัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้านต้นทุนดังกล่าวและสนับสนุนธุรกิจ SME ร่วมมือกับ
บริษัทขนำดใหญ่จำกต่ำงประเทศจ ำนวนมำกที่จะเข้ำมำลงทุน ทั้งในด้านการให้บริการ 
รวมถึงการเข้าไปร่วมอยู่ในสายการผลิต เพ่ือให้ SME มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึน โดยอาจก าหนดเป้าหมายให้บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีสัดส่วนรายได้อย่างน้อย 30% ของ GDP รวมทั้งประเทศ 

5. กัมพูชำได้มีกำรจัดท ำ FTA ระดับทวิภำคีกับประเทศใดหรือไม่ ที่มีผลบังคับใช้
แล้ว  

ค ำตอบ นอกจาการจัดท าเอฟทีเออาเซียน+3 และอาเซียน+6 ปัจจุบันกัมพูชาได้มีการ
จัดท าเอฟทีเอ กับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีผลทางปฏิบัติแล้ว ท าให้สินค้าที่
น าเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หลายได้รับการยกเว้นภาษี 

 กัมพูชายังเจรจาเพ่ือเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับทวิภาคี เช่น Eurosian Economic Union, Trans Pacific Partnership รวมถึง
เจรจาต่อรองเงื่อนไขของสิทธิพิเศษที่ได้รับจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น GSP จากสหรัฐฯ 
เป็นต้น 
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ค ำถำมเกี่ยวกบักฎหมำยและกฎระเบยีบ  
1. กำรจดทะเบียนนิติบุคคลในกัมพูชำมีข้อก ำหนดอย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ สถำนประกอบกำรและตัวแทน – กฎหมายก าหนดให้นิติบุคคลทุกประเภท 
ต้องมีส านักงานที่ได้รับการรับรองต้ังอยู่ในประเทศกัมพูชา พร้อมตัวแทนของบริษัทใน
การด าเนินการต่างๆ  

ประเภทนิติบุคคล ที่สามารถจดทะเบียนได้ในกัมพูชา มีทั้งหมด 4 ประเภท 

1) กิจการเจ้าของคนเดียว 
2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ/จ ากัด 
3) บริษัทจ ากัด (บุคคลเดียว, เอกชน, มหาชน) 
4) บริษัทต่างชาติ (ส านักงานตัวแทน, สาขา, บริษัทลูก) 

ส านักงานตัวแทน ไม่สามารถ ซื้อขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้ โดยจะท า
หน้าท่ีเป็นเพียงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 

รูปแบบนิติบุคคลที่ ได้รับความนิยม บริหารจัดการง่าย เป็นอิสระ และ
ครอบคลุมการท าธุรกิจทุกประเภทได้แก่ บริษัทจ ากัด 

จ ำนวนผู้ถือหุ้น – ส าหรับบริษัทจ ากัด กฎหมายก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 
1 คน โดย ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว จะเรียกว่า Single Member Private 
Limited Company 

จ ำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนขั้นต่ ำ – กฎหมายก าหนดทุนจดทะเบียนข้ันต่ า
ไว้ เท่ากับ 4 ล้านเรียล หรือประมาณ 1 พันดอลลาร์สหรัฐฯ และก าหนดให้ต้องแบ่งหุ้น
เป็น 1 พันหุ้น มูลค่าข้ันต่ าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค่ำด ำเนินกำรในกำรจดทะเบียน (อาจเปลี่ยนแปลงได้)– การจดทะเบียนบริษัท
จ ากัดในกัมพูชา มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 พันดอลลาร์สหรัฐฯ , 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนด้านภาษี 635 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้ึนอยู่กับขนาดของ
ธุรกิจ) และค่าธรรมเนียมตรวจสอบการจ้างงาน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ส าหรับบริษัทที่มี
การจ้างงานเกินกว่า 8 คนข้ึนไป) 
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2. ประเทศกัมพูชำ มีข้อจ ำกัด เก่ียวกับกำรลงทุนและท ำธุรกิจของคนต่ำงชำติ
อย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ กำรถือครองหุ้นในบริษัท - กฎหมายกัมพูชาเปิดโอกาสให้ ชาวต่างชาติ
สามารถเป็นข้าวของบริษัทได้ 100% โดยไม่จ าเป็นต้องถือหุ้นร่วมกับคนท้องถ่ิน และมี
สิทธิเท่าเทียมกับบริษัทท้องถ่ินทุกประการ ยกเว้นสิทธิในการซื้อและถือครองกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน อย่างไรก็ตามบริษัทต่างชาติสามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้ถึง 50 ปี  

 แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ก าหนดไว้ แต่การมีหุ้นส่วนทีมี่ศักยภาพในประเทศก็อาจ
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีน้ีผู้ประกอบการไทย สามารถ
ขอให้ทางส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ AEC Business Support 
Center ประเทศกัมพูชา หรือสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา แนะน าหรือตรวจสอบประวัติ
เบื้องต้นของหุ้นส่วนให้ได้ จากน้ันเมื่อเริ่มด าเนินการก็ควรท าสัญญาร่วมทุนให้มีความ
ชัดเจน มีการตรวจสอบติดตามหุ้นส่วนอยู่เป็นระยะเพ่ือความมั่นใจ 

กำรจ้ำงงำน - บริษัทสามารถจ้างชาวต่างชาติได้ 10% ของการจ้างงานทั้ง
บริษัท ทั้งน้ีสัดส่วนอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลอันสมควร และได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงแรงงานกัมพูชา 

พนักงำนต่ำงชำติ – พนักงานต่างชาติทุกคน ต้องมี วีซ่าประเภทธุรกิจ 
(ค่าธรรมเนียมปีละ 300 USD) และใบอนุญาตท างานพร้อมสมุดจ้างงาน (ค่าธรรมเนียมปี
ละประมาณ 200 USD)  

3. ใบอนุญำตที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจในกัมพูชำ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ตอบ นอกเหนือจากการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนภาษี
กับกรมสรรพากร และรับการตรวจสอบการจ้างการจากกระทรวงแรงงานแล้ว กฎหมาย
ได้ก าหนดให้การประกอบธุรกิจบางประเภทต้องของอนุญาต จากกระทรวงหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงอุตสำหกรรม
ฯ ได้แก่ โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายน้ าประปาและไฟฟ้า 
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2) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก ธนำคำรแห่งชำติ
กัมพูชำ ได้แก่ สถาบันการเงินทุกประเภท กิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ กิจการซื้อขายเพชร อัญมณีและหินมีค่า 

3) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก สภำเพื่อกำรพัฒนำ
แห่งกัมพูชำ/คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ กิจการทุกประเภท
ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

4) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงกำรจัดกำร
ที่ดิน ผังเมือง และกำรก่อสร้ำง ได้แก่ บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการด าเนิน
กิจการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา และอุตสาหกรรม 

5) กิจการที่ ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงกำร
ท่องเที่ยว ได้แก่ กิจการมัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ โรงแรมหรือที่พัก กิจการ
รถโดยสาร คาราโอเกะ ไนต์คลับ นวดและสปา ร้านอาหาร สปอร์ตคลับ
และเอนเตอร์เทนเมนท์  

6) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงสำธำรณสุข 
ได้แก่ ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ คลินิกท าฟันและรักษาสุขภาพ ผู้น าเข้า
หรือจ าหน่ายยาแผนปัจจุบัน/โบราณและเครื่องส าอาง 

7) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงคมนำคมฯ 
ได้แก่ กิจการขนส่งทางถนน ทางแม่น้ า และทางทะเล 

8) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงเกษตร ป่ำไม้
และประมง ได้แก่ กิจการเลี้ยงสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากสัตว์และน าเข้าสินค้าดังกล่าว ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาส าหรับสัตว์ 
กิจการตัดไม้ น าเข้า-ส่งออกและขนส่งผลผลิตจากป่าไม้ นักลงทุนที่
ต้องการสร้างรีสอร์ทในเขตป่าสงวน นักลงทุนที่ต้องการสร้างสวนสัตว์ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า-ส่งออก จ าหน่ายปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร กิจการประมง กิ จการที่ผลิต และส่ งออกสินค้ า
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 

4. กำรส่งเสริมกำรลงทุน มีเง่ือนไข และสิทธิประโยชน์ อย่ำงไรบ้ำง 

ตอบ เง่ือนไขกำรรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (QIP) 
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กฎหมายส่งเสริมการลงทุนมีการก าหนดกิจการที่ห้ามลงทุน กิจการที่มีและไม่มี
สิทธ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน วงเงินข้ันต่ าในการลงทุน และเงื่อนไขในการพิจารณา
เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุน ดังน้ี 

กิจกำรที่ห้ำมลงทุน (ทั้งชำวต่ำงชำติและนักลงทุนในประเทศ) 

1) การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และสารเสพติด 
2) การผลิตสารเคมีที่มีพิษ ยาฆ่าแมลง และสินค้าที่ต้องใช้สารเคมีภัณฑ์ใน

การผลิตซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์การการค้าโลกไม่อนุญาต
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3) การแปรรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้สิ่งปฏิกูลที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

4) ธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งไม่อนุญาตโดยกฎหมายป่าไม้ 

กิจกำรที่ไม่มีสิทธิ์ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (แต่สำมำรถลงทุนได้) 

1) กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ การน าเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก รวมถึงการ
จ าหน่ายสินค้าปลอดภาษี 

2) การให้บริการการขนส่ง ทั้ง ทางน้ า ทางบก และทางอากาศ ยกเว้นการ
ลงทุนในภาคการขนส่งทางรถไฟ 

3) ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟิตเนส สถานบันเทิง ไนต์คลับ หรือ
บาร์ ที่มิได้อยู่ภายในโรงแรมมาตรฐานสากล หรืออยู่ภายในโรงแรม แต่
เป็นการให้เช่าแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับ QIP เป็นผู้ประกอบการ 

4) การให้บริการ การท่องเท่ียว ให้บริการข้อมูล เป็นตัวแทน หรือโฆษณา 
5) ธุรกิจคาสิโน หรือการพนัน และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
6) การให้บริการทางการเงิน รวมทั้ง ธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษัท

ประกัน และธุรกิจทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นตัวกลางทางการเงิน 
7) กิจการ หนังสือพิมพ์และสื่อ รวมทั้งวิทยุ โทรทัศน์ นิตยาสาร ภาพยนตร์ 

โรงหนัง สตูดิโอ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
8) การให้บริการทางวิชาชีพ 
9) การดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ สุขภาพ

มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 
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10) การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้ไม้จากป่าไม้ธรรมชาติในประเทศ
เป็นวัตถุดิบ 

11) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ประเภทกำรลงทุนที่มีข้อห้ำมหรือข้อจ ำกัด 

รหัส 
ISIC 

ประเภทอุตสำหกรรม/กิจกรรม เงื่อนไข 
(ข้อจ ำกัด/จ้อก ำหนด) 

1. อตุสำหกรรมท่ีต้องห้ำมส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติและนกัลงทุนท้องถ่ิน 
3698 การผลิตหรือแปรรูปสินค้าด้าน

วัฒนธรรม 
ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2021 ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม้อัด และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งใชไ้ม้ในท้องถิ่น
เป็นวัตถุดิบ 

ไม่มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ 

2411 การผลิต DBSA หรือสารเคมีที่เป็นพิษ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2429 การผลิตสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข 
2429 การผลิตและแปรรูปสารเสพติด ต้องห้าม 
2927 การผลิตอาวุธและลูกกระสุน ต้องห้าม 
2. อตุสำหกรรมท่ีเปิดให้ต่ำงชำติลงทุนภำยใต้ข้อก ำหนด 
1600 อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตเพื่อการส่งออก 100 เปอร์เซ็นต์ 
1551 การผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ

กระทรวงสาธารณสุข 
2230 การผลิตภาพยนตร์ ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
1320 การท าเหมืองแร่อัญมณี 

ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของคนท้องถิ่น 
 

2691 กระเบื้องและอิฐที่ท าจากดินเหนียว 
(แบบทึบและกลวง) 

1531 โรงสิข้าว 
2029 การแกะสลักไม้และหิน 
1711 การทอผ้าไหม 
3. กิจกำรด้ำนกำรบรกิำรที่มีข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับกำรลงทุนของต่ำงชำติ 
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รหัส 
ISIC 

ประเภทอุตสำหกรรม/กิจกรรม เงื่อนไข 
(ข้อจ ำกัด/จ้อก ำหนด) 

2210 การพิมพ์โฆษณา ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงข่าวสารและ
กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรม 2212 การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร 

และนิตยาสาร 
2213 การพิมพ์โฆษณาลงสื่อบันทึก (ซีดี, 

วีดิโอ ฯลฯ) 

ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%. 
ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%. 

2219 การพิมพ์โฆษณาอ่ืนๆ 
2221 การพิมพ์ 
2222 การบริการที่เก่ียวกับการพิมพ์ 
9213 กิจการวิทยุ และโทรทัศน์ 

กิจกำรที่มีสิทธิ์ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เงินลงทุนข้ันต่ ำและเง่ือนไขกำรพิจำรณำ 
ประเภทกิจการ เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา 
การผลิตเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 USD 

การผลิตอาหารสัตว์ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 200,000 USD 
การผลิตเคร่ืองหนัง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะทุก
ชนิด เค ร่ือง ใช้ ไฟฟ้ า อิ เล็ คทรอนิคส์  วั ส ดุ
ส านักงาน ของเล่นผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา ยาน
ยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 USD 

การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์เพื่อ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์(ที่
ไม่ได้ท าจากไม้)ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์
จากยางและพลาสติก ผู้จ าหน่ายน้ าประปา ผลิต
ยาแผนโบราณ แช่แข็งและแปรรูปสัตว์น้ าเพื่อการ
ส่งออก การแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 USD 

ผลิตภัณฑ์สารเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และปิโตรเคมี 
การผลิตยาแผนปัจจุบัน 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD 

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี หรือวิชาชีพ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4,000,000 USD 

ศูนย์จัดนิทรรศการ และศูนย์การประชุม ระดับ
นานาชาติ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 8,000,000 USD 

การสร้างศูนย์การค้าสมัยใหม่ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2,000,000 USD 
มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 
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ประเภทกิจการ เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา 
มีที่จอดรถเพียงพอ 

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการสร้างสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 เฮคตาร์ 

ศูนย์การท่องเที่ยวครบวงจร (Tourist complex) ห้องพักไม่ต่ ากว่า 100 ห้อง (โรงแรม) หรือ
บ้านพักไม่ต่ ากว่า 30 หลัง ขนาดพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 
10 เฮคตาร์ 

รีสอร์ทที่ให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้ง โรงแรม 
สวนสนุก ศูนย์กีฬา หรือสวนสัตว์ 

ขนาดพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 50 เฮคตาร์ 

โรงแรม ต้ังแต่ 3 ดาวขึ้นไป 
สถานรักษาพยาบาล เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD 

จ านวนไม่น้อยกว่า 50 เตียง 
มีอุปกรณ์ทันสมัย, ห้องทดลอง, ห้องผ่าตัดห้อง
เอ็กซเรย์, ห้องฉุกเฉิน, ห้องยา,  ห้องเก็บศพ, 
รถพยาบาล มีลิฟต์ (อาคารต้ังแต่ 3 ชั้นขึ้นไป) 

การปลูกข้าว,การปลูกพืชทางการค้าทุกชนิด,การ
ปลูกผัก 

ขนาดพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 1,000 เฮคตาร์, 500 เฮค
ตาร์, 50 เฮคตาร์ 

การเลี้ยงวัว,การท าฟาร์มโคนม จ านวนไม่ต่ ากว่า 1,000 ตัว, 100 ตัว 
การท าฟาร์ม สัตว์ปีก (เป็ด,ไก่,...) จ านวนไม่ต่ ากว่า 10,000 ตัว 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด, น้ าเค็ม ขนาดพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 5 เฮคตาร์, 10 เฮคตาร์ 
การท าสวนยางพารา, ปลูกต้นไม้ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 1,000 เฮคตาร์ , 200 เฮค

ตาร์ 
การเลี้ยงสัตว์ป่า,นก,สัตว์เลื้อยคลาน จ านวนไม่ต่ ากว่า 100 ตัว, 500 ตัว, 1,000 ตัว 

สิทธิประโยชน์ หรือมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

1) ยกเว้นภาษีก าไร (Profit Tax) เป็นเวลา 3-9 ปี 
2) การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ 40% (กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษี

ก าไร) 
3) ยกเว้นภาษีน าเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต 
4) ยกเว้นภาษีน าเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส าหรับการผลิตเพ่ือส่งออก 
5) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ส าหรับสินค้าที่น ามาเป็นส่วนประกอบของ

สินค้าส่งออก 
 

5. สินค้ำใดบ้ำงที่ต้องขออนุญำต หรือต้องมีกำรตรวจสอบก่อนน ำเข้ำ หรือส่งออก 
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ตอบ กัมพูชามีการก าหนดให้สินค้าบางชนิด ต้องได้รับการอนุญาต หรือได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถน าเข้า หรือส่งออก ได้ เช่น 

1) สัตว์มีชีวิตที่น าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นอาหาร ผู้น าเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาต
น าเข้าจากกระทรวงเกษตรฯ  และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศ
ต้นทาง 

2) ปุ๋ยอินทรีย์ และเคมี ผู้น าเข้าต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้าจากกระทรวง
เกษตร โดยสินค้าแต่ละชนิดที่น าเข้าต้องผ่านการข้ึนทะเบียนและได้รับ
การตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรฯ ด้วย 

3) เครื่องส าอาง และยารักษาโรค ผู้น าเข้าต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุข และสินค้าแต่ละชนิดต้องผ่านการข้ึนทะเบียนและได้รับการ
ตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน 

4) สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผู้น าเข้าต้องได้รับในอนุญาตน าเข้าจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้จาก ภาคผนวกที่ 1 และ 2 ของอนุกฤษฎีกา
หมายเลข 209 ตาม link ต่อไปน้ี 

- http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2 0 1
1/09/Annex-1-to-Sub-Degree-209.pdf 

- http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2 0 1
1/09/Annex-2-to-Sub-Degree-209.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Annex-1-to-Sub-Degree-209.pdf
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Annex-1-to-Sub-Degree-209.pdf
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Annex-2-to-Sub-Degree-209.pdf
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Annex-2-to-Sub-Degree-209.pdf
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ค ำถำมเกี่ยวกบัสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน  
1. ภำพรวมเศรษฐกิจกัมพูชำในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และมีแนวโน้มกำรเติบโตไปใน

ทิศทำงไหน 

ตอบ กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เฉลี่ยร้อยละ 7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ ากว่า 7% ในอีกหลายปี
ข้างหน้า จนสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle Income 
ภายในปี 2558-2559  โดยมีปัจจัยส าคัญจากการพัฒนาด้านพลังงาน สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน ความสามารถในการแข่งขัน การอ านวยความสะดวกทางการค้า บรรยากาศใน
การลงทุนขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 3-4 % ต่อปี  

 บรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศกัมพูชาท่ีมีความพร้อม และมีศักยภาพ
ในการต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศ  ประกอบด้วยปัจจัยด้านความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองร้อยละ 7 ต่อปี สูงสุดเป็นล าดับที่ 6 ของโลก 
และคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ ากว่า 7% ในอีกหลายปีข้างหน้า จนสามารถพัฒนาเป็นประเทศ
ที่มีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle Income ภายในปี 2558-2559  โดยมีปัจจัย
ส าคัญจากการพัฒนาด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความสามารถในการแข่งขัน 
การอ านวยความสะดวกทางการค้า บรรยากาศในการลงทุนขณะที่อัตราเงินเฟ้อ
คาดการณ์ว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 3-4 % ต่อปี 

กัมพูชามีมาตรการการส่ง เสริมการลงทุนและสนับสนุนภาคธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพจากรัฐบาล สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากนานาประเทศ ท าเลที่ต้ังของ
ประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ และศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ในช่วง 5 
ปี ต้ังแต่ปี 2554-2558 กัมพูชามีเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม 22.3 พันล้าน USD 
แบ่งเป็นการลงทุนภาคโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ 41 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 35 ภาค
การเกษตรร้อยละ 14 และภาคการท่องเท่ียวร้อยละ 10 จนในปี 2559 กัมพูชาได้รับการ
ยอมรับจาก ADB ให้เป็น New Tiger Economy แห่งทวีปเอเชีย 

การลงทุนจากต่างประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เพราะมีการย้ายและขยายฐาน
การผลิตจาก ประเทศไทย จีน และเวียดนาม รวมทั้งการลงทุนจากญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่ง
มีปัจจัยหลักมาจากอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ นอกจากน้ีกัมพูชายัง
ได้รับความช่วยเหลือจ านวนมากจากนานาประเทศทั่วโลกในการพัฒนาประเทศ 
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ข้อมูลจากกระทรวงแผนงาน ในปี 2558 ระบุว่า กัมพูชามีจ านวนประชากรทั้ง
ประเทศประมาณ 15.3 ล้านคน เพ่ิม 11% จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่
ในกรุงพนมเปญ 1.4 ล้านคน ขณะที่ ADB คาดการณ์ว่า GDP ของกัมพูชาจะขยายตัวใน
อัตราปีละประมาณ 7% ในระหว่างปี 2559 – 2563 

เงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในปี 2558 มีจ านวน 4,600 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพ่ิม 18% จากปี 2557 ที่มีเงินลงทุนจากต่างชาติ 3 ,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ขณะที่นักท่องเท่ียวตลอดทั้งปี 2558 มีจ านวน 4.77 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 6% จาก 4.5 ล้าน
คน ในปี 2557 

 อย่างไรก็ตามเพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เช่น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและยุโรป สภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จะ
ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ข้อพิพาทด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ อีก
ทั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่จะลดลงเมื่อกัมพูชาได้เปลี่ยนสถานะเป็นประเทศใน
กลุ่ม Lower Middle Income กัมพูชาจึงต้องเร่งปฏิรูปและพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนในการท าธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ การกระจายความเสี่ยงด้านการตลาดและประเภท
ของสินค้า การพัฒนาแรงงาน และการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศสามารถ
เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

2. รัฐบำลมีนโยบำยกำรพัฒนำประเทศที่ส ำคัญ ในช่วง 5 ปี ข้ำงหน้ำ อยำ่งไรบ้ำง 

ตอบ ผู้น ารัฐบาลกัมพูชาได้แสดงวิสัยทัศน์กำรเข้ำสู่ AEC ของกัมพูชำมีประเด็น
ส าคัญ 4 ข้อคือ (1) การไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศ (2) 1 สิทธิ 1 
เสียงในฐานะสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความเท่าเทียมและเสมอ ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็น
ประเทศใหญ่ ประเทศเล็ก ประเทศยากจนและประเทศรวย (3) ได้รับผลประโยชน์จาก
การลดช่องว่างและการบูรณาการในกรอบของอาเซียน ซึ่งกัมพูชาจะได้รับผลประโยชน์
มากมายจากการพัฒนาประเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (4) เมื่อประเทศ
กัมพูชาเข้าร่วม AEC ประเทศกัมพูชาจะมีคู่ค้าจ านวนมาก เพราะอาเซียนเป็นคู่ค้ากับ
ยุโรป จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น อินเดีย สหรัฐ องค์กรสหประชาชาติและประเทศในทวีปอื่นๆ 

 รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างมากในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันของกัมพูชาท้ังในภูมิภาคและในเวทีโลก โดยได้ก าหนดประเด็นหลักในการ
ปฏิรูปซึ่งมีความเชื่อมโยงกันไว้ 4 ประเด็น  
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ประเด็นแรก คือ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงระบบ
การให้บริการการศึกษา 

ประเด็นที่สอง คือ กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ เส้นทาง
การขนส่ง แหล่งพลังงาน ระบบการสื่อสาร รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการท าธุรกิจ 

ประเด็นที่สำม คือ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร เพ่ือขจัดปัญหา
ความยากจน และเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกร 

และประเด็นที่สี่ คือ กำรพัฒนำระบบกฎหมำย ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล ปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ิมประสิทธิภาพของบริการ
สาธารณะ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน 

นอกจากน้ียังมีเรื่องของการก ำหนดนโยบำยค่ำจ้ำงแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม
ธุรกิจ SME ให้มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอีกประเด็นหน่ึงที่มีความส าคัญ 
คือ ปฏิรูปนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไว้ใน
การประชุมปีก่อน โดยเฉพาะการให้สัมปทานที่ดิน เพ่ือให้กัมพูชาได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดการท าลายสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 

3. ภำพรวมกำรค้ำระหว่ำงประเทศระหวำ่งกัมพูชำ กับประเทศไทย และประเทศคู่ค้ำ
ที่ส ำคัญทัว่โลกเป็นอยำ่งไร 

ตอบ ในปี 2558 (มกราคม-พฤศจิกายน) กัมพูชาค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกมูลค่า 
20.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิม 24.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 16.75 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ EU จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ไทย 
เวียดนาม สิงคโปร์และมาเลเซีย  

 การส่งออก มูลค่า 7.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิม 9.5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 7.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกได้แก่ 
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Garment รองเท้า ข้าว ยางพารา พริกไทยและสินค้าประมง ตลาดส่งออกได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน จีนและญ่ีปุ่น เป็นต้น 

 การน าเข้า มูลค่า 13.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิม 34.8% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 9.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าน าเข้าได้แก่ วัสดุ
ก่อสร้าง วัตถุดิบส าหรับผลิต Garment, น้ ามันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาด
น าเข้าได้แก่ ไทย เวียดนามและจีน เป็นต้น 

การค้าระหว่างไทย-กัมพูชาในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 14.56  รวมมูลค่า
การค้า 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพ่ิมร้อยละ 14.82 การน าเข้ามูลค่า 616.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมร้อยละ 
12.58 ส่วนการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 65.90 ของการค้ารวม
ด้วยมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แยกเป็น
การส่งออก มูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมร้อยละ 62.56 และน าเข้ามูลค่า 565 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมร้อยละ 91.74    

 

  ที่มา: กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ  
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สินค้าที่ไทยส่งออกไปกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภค/บริโภค รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล และปูนซีเมนต์ เป็นต้น สินค้า
ที่ไทยน าเข้าจากกัมพูชาท่ีส าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร ลวดและสายเคเบิ้ล อลูมิเนียมและ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยเป็นการค้าผ่านด่านอรัญประเทศกว่าร้อยละ 50 ของการค้า
ชายแดนรวม  

กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำและฮ่องกง ในปี 2558 มีมูลค่ารวม 1,263 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 23.8% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 239 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งสินค้าท่ีส่งออก ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบโทรคมนาคม เครื่องจักรและ
อะไหล่ สิ่งทอและผ้า ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 1,024 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มิสินค้าที่
น าเข้าได้แก่ เส้นด้าย และผ้าท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการ์เม้น  

กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำและเกำหลีใต้  ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ต้ังแต่ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศได้เริ่มข้ึนในปี 2540 จาก 54 ล้านดอลลาร์ฯจนถึง 
868 ล้านดอลลาร์ฯในปี 2558 และแม้จ านวนนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางมาเที่ยว
กัมพูชาในปี 2558 จะมีจ านวน 395,259 คนลดลงจาก 424,424 ในปีก่อน แต่คนเกาหลี
ใต้ก็ยังเดินทางมากัมพูชามากเป็นอันดับที่ 4 รองจากเวียดนาม จีนและลาว จากสถิติ
พบว่าลงทุนของเกาหลีใต้ในกัมพูชาเพ่ิมข้ึนทุกปี  โดยในปี 2558 เกาหลีใต้ลงทุนใน
กัมพูชาเป็นอันดัน 2 รองจากจีน ด้วยมูลค่าการงลงทุนมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ชาวเกาหลีใต้มีความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองของ
กัมพูชาจึงตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศน้ี 

กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำ-เวียดนำม ในปี 2558 การค้าระหว่างกัมพูชา -
เวียดนามมีมูลค่า 3.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 3.7 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 กัมพูชามีการน าเข้าจากเวียดนาม 
534 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 12% เน่ืองจากชาวกัมพูชามีรายได้มากข้ึนจึง
หันไปบริโภคของที่มีคุณภาพสูงข้ึนจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียและอาเซียน อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองประเทศยังคงยึดเป้าหมายเดิม ที่จะเพ่ิมมูลค่าการค้าร่วมกันให้ได้5 พันล้าน
ดอลลาร์ฯ ต่อปีโดยเร็วที่สุด   
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กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำ-สหรัฐฯ สหรัฐ ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของ
กัมพูชา โดยมีมูลค่าการส่งออกของกัมพูชาไปยังสหรัฐฯ ในปี 2558 เท่ากับ 3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 25% จากปีก่อน ขณะที่มูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 392 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจของสองประเทศก าลังด าเนินไปในทิศทางที่ดี 

ล่าสุดกัมพูชาพ่ึงบรรลุข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งออกสินค้า
ประเภท อุปกรณ์การเดินทาง เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง ไปยังสหรัฐอเมริกา
โดยไม่เสียภาษีภายใต้อัตรา GSP ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมากัมพูชาเป็นผู้ส่งออกล าดับที่ 6 
รองจากประเทศไทยซึ่งอยู่ในล าดับที่ 5 โดยเป็นการส่งออกภายใต้อัตราภาษีปกติหรือ 
MFN  ทั้งน้ีข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นโอกาสส าหรับผู้ผลิตไทยในการย้ายฐานฐานการผลิต
มายังประเทศกัมพูชาเพ่ือให้ได้รับสิทธ์ิประโยชน์ดังกล่าว  

กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำกับจีน จีนยังคงเป็นตลาดน าเข้าที่ส าคัญของประเทศ
กัมพูชา ขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกก็เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2558 การค้าระหว่าง
กัมพูชาและจีนมีมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 18% จากปีก่อน ขณะที่การ
ส่งออกไปประเทศจีนมีมูลค่า 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 38%  จ า กปี ก่ อ น  ซึ่ ง
เป็นผลจากการท าสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา เป็นต้น นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนยังเดินทางมากัมพูชาเพ่ิมข้ึนทุก
ปี โดยในปี 2558 มีจ านวน 694,712 คน เพ่ิม 24% นับเป็นอันดับ 2 รองจากเวียดนาม 

สถิติกำรน ำเข้ำมำกัมพูชำจำกประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญ  (หน่วย : ล้านดอลลาร์ฯ) 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 
Thailand 464.8 689.1 2,930.7 4,137.5 4,604.3 
China 881.3 1,184.7 2,550.4 2,976.8 3,752.4 
Vietnam 493.5 486.5 2,647.5 3,113.6 3,279.0 
Hong Kong 484.2 552.3 769.8 891.6 1,030.0 
Singapore 209.0 155.4 1,000.0 1,087.2 1,218.6 
Taipei, China 341.3 476.2 694.0 717.6 733.8 
South Korea 209.1 247.8 495.8 652.6 676.1 
Indonesia 145.5 175.0 285.5 321.4 343.7 
Malaysia 132.0 165.3 284.1 273.9 258.8 
Japan 118.9 156.4 225.7 257.8 230.6 
Others  415.9 603.1 740.1 869.4 903.1 
รวม 3,895.5 4,891.8 12,623.6 15,299.4 17,030.4 
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ที่มา : Key Indicator for Asia and the Pacific 2014 

สถิติกำรส่งออกจำกกัมพูชำไปยังประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญ (หน่วย : ล้านดอลลาร์ฯ) 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 
USA 1,552.8 1,903.4 2,551.9 2,545.2 2,563.1 
Hong Kong 1,646.3 1,383.7 38.5 61.2 98.7 
United Kingdom 179.7 235.2 486.1 651.0 789.1 
Canada 195.8 274.2 527.9 599.3 676.6 
Germany 108.8 112.3 503.7 603.0 760.2 
Singapore 482.3 429.2 172.7 517.6 165.0 
Viet Nam 115.5 96.3 390.5 442.1 465.5 
Japan 79.5 89.5 280.4 367.8 529.2 
Netherland 144.9 235.5 69.3 85.8 390.2 
Thailand 21.7 149.4 160.2 228.4 322.2 
Others 454.0 662.2 1,334.7 1,732.6 2,324.8 
รวม 4,981.3 5,570.9 6,515.9 7,834.0 9,084.6 
ที่มา : Key Indicator for Asia and the Pacific 2014  

4. สถำนกำรณ์กำรลงทุนของต่ำงชำติในกัมพูชำ ในปัจจุบัน 

ตอบ การลงทุนจากต่างประเทศถือว่าเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ ในปี 2558 มีการลงทุนมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ฯ เพ่ิมร้อยละ 18 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลงทุนของต่างชาติมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือคิด
เป็นร้อยละ 30.7 ของมูลค่าการลงทุนรวม โดยมีจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.58 ของนักลงทุนต่างชาติรวม ตามด้วย สหราช
อาณาจักร สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ญ่ีปุ่น และไทย 



23 

 

FAQ 2016– AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

 
         
ที่มา: Cambodia Investment Board: CIB 

 ในปี 2558 มีการลงทุนรวมมูลค่ากว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยร้อยละ 
41 เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิม
อย่างก้าวกระโดดจากมูลค่าการลงทุนในปีที่ผ่านมา 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผล
มาจากการที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน
เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน รองลงมาเป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 35 มูลค่า 919.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยภาคการเกษตร และภาคการ
ท่องเท่ียวตามล าดับ 
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นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามามากที่สุดในช่วงน้ีคือ ญ่ีปุ่นซึ่งเป็นนักลงทุนที่เข้ามามี
บทบาทต่อการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับประเทศกัมพูชาอย่างมาก ขณะที่จีนยังเป็นนัก
ลงทุนอันดับหน่ึงในกัมพูชา  

ขณะเดียวกันก็มองหานักลงทุนจากประเทศอื่นๆ ด้วยเช่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ 
ยุโรปและออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส าคัญของนักลงทุนจากประเทศตะวันตกคือ
ประเทศเหล่าน้ีมีความเคร่งครัดเข้มงวดและให้ความส าคัญในการท าธุรกิจอย่างโปร่งใส 
ขณะที่นักลงทุนจากกลุ่มประเทศตะวันออกมีการปรับตัวได้ดีกว่า จะเห็นว่าการลงทุนใน
กัมพูชาของประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับการลงทุนจาก
ประเทศตะวันออก  

ข้อดีของการลงทุนในกัมพูชาได้แก่ การลงทุนโดยต่างชาติถือหุ้นได้ 100%, 
ค่าแรงที่ต่ ารวมทั้งที่ดินและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์  นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการ 
SMEs มีศักยภาพอยู่จ านวนมากที่ต้องการคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุน ซึ่งต่อไปกลุ่ม SMEs 
เหล่าน้ีจะมีบทบาทส าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

ภาพรวมในปี 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian 
Investment Board : CIB) ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 3 ,173 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
11,730.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
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มูลค่าเงินลงทุน 

จ านวนโครงการ 

กำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติจำก CIB ปี 2554 – มิถุนำยน 2559 

รำยกำร หน่วย 2554 2555 
2556 

 
2557 

 
2558 

 

2558 
(มค.-
มิย.) 

2559 
(มค.-
มิย.) 

2558/2559 
อัตรำกำร

เพิ่ม/ลด % 

มูลค่ำเงิน
ลงทุน 

ล้าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

507.3 334.1 649.8 408.8 698.1 360.0 315.5 -12.36 

จ ำนวน
โครงกำร 

โครงการ 148 157 160 148 124 63 60 
ลดลง 3 
โครงการ 

      ที่มา : Cambodia Investment Board 

 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 CIB อนุมัติโครงการลงทุนรวม 60 โครงการ คิด

เป็นเงินลงทุน 315.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 พบว่า 
โครงการที่ได้รับการอนุมัติมีจ านวนลดลง 3 โครงการ เงินลงทุนลดลง 44.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 12.36  

โดยในปี 2559 มีโครงการขนาดใหญ่ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า AEON สาขา 2 ของประเทศญ่ีปุ่น ด้วยมูลค่าเงินลงทุน  112 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการลงทุนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยเป็นการร่วมลงทุนของกัมพูชากับไทยภายใต้ชื่อบริษัท  Chip Mong Insee Cement 
จ ากัด 
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กำรลงทุนแบ่งตำมประเภทโครงกำร 1 Garment
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กำรลงทุนแบ่งตำมประเภทโครงกำร และจ ำนวนเงินลงทุนของแต่ละธุรกิจ 

จากข้อมูลการลงทุนแบ่งตามประเภทของโครงการ พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2559 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ มีสัดส่วนมากเป็นอันดับ 1 ที่ร้อย
ละ 42 ใน 25 โครงการ เงินลงทุนรวม 39.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศผู้ถือหุ้น
หลัก ได้แก่ จีน เกาหลี และสหราชอาณาจักร ตามด้วยโรงงานผลิตรองเท้า จ านวน 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด ด้วยเงินลงทุน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ จีน ตามด้วยธุรกิจโรงแรม จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
8  เงินลงทุน 32.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ กัมพูชา อเมริกา และ
ญ่ีปุ่น  ตามด้วยโรงงานผลิตกระเป๋า จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 เงิน
ลงทุน 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และสหราช
อาณาจักร  เป็นต้น 

หากจ าแนกตามจ านวนเงินลงทุน พบว่า การลงทุนในโครงการก่อสร้ าง
ห้างสรรพสินค้าใช้เงินทุนมากเป็นอันดับ 1 ด้วยเงินลงทุน 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 36 จากจ านวนเงินลงทุนทั้งหมด โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์เป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 22 ด้วยเงินลงทุน 70  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตาม
ด้วยการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้า โรงแรม และอุตสาหกรรมเหล็ก คิดเป็นร้อยละ 
12 10 และ 4 ด้วยเงินลงทุน 39.3 32.5 และ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ 
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กำรลงทุนแบ่งตำมจ ำนวนเงินลงทุนของแต่ละประเทศ 

ด้านจ านวนเงินลงทุนมีการลงทุนทั้งหมด รวม 315.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
แบ่งเป็นการลงทุนของคนกัมพูชาเอง จ านวน 87.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2558 ที่มีการลงทุน 283.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินลงทุนลดลง 195.6 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 69.01  

ส าหรับการลงทุนจากต่างชาติ มีมูลค่า 227.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 76.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
197.58 ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุด ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 115.97 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.94 ของมูลค่าเงินลงทุนรวม โดยเป็นการลงทุนก่อสร้าง
ห้างสรรพสินค้า รองลงมาได้แก่ จีน ลงทุนด้วยมูลค่า 30.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 ในสาขา Garment และ โรงงานผลิตรองเท้า ตามด้วยประเทศไทยเป็นอันดับ 
3 ด้วยมูลค่าการลงทุน 24.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการลงทุนโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ และธุรกิจโรงสีข้าว  
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สรุปมูลค่ำกำรลงทุนรวมรำยประเทศ 

ต้ังแต่ปี 2537 ถึง 30 มิถุนายน 2559 นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนรวมมาก
เป็นอันดับ 1 คือ จีน ตามด้วย เกาหลีใต้ และ EU  โดยไทยเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเป็น
ล าดับที่ 9 

ล าดับที่ ประเทศ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
1 China 10,359 
2 Korea 4,476 
3 EU 3,861 
4 Malaysia 2,654 
5 Vietnam 1,666 
6 USA 1,317 
7 Taiwan 1,134 
8 Hong Kong 1,095 
9 Thailand 963 
10 Singapore 836 
11 Japan 545 
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ที่มา : Cambodia Investment Board 
6. สถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย – กัมพูชำ ในปัจจุบัน (สมัยรัฐบำล พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เป็นอย่ำงไร 

ตอบ ภายหลังจากการเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสทีเ่ข้ารับ
ต าแหน่งและมีมุมมองในทางบวกอย่างย่ิงว่า ทั้งสองประเทศจะสามารถท าให้
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีและความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีย่ิงมีความใกล้ชิดกันมากข้ึน และ
พร้อมจะร่วมมือสร้างผลงานอันเป็นผลประโยชน์ประชาชนของทั้งสองฝ่าย 

 หลังจากเข้ารับต าแหน่งไม่ได้นาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เดินทางมาเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 
30-31 ตุลาคม 2557 ตามค าเชิญของสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนาม MOU จ านวน ๓ ฉบับได้แก่ (1) MOU ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว, (2) MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือขจัดการค้ามนุษย์และ
ช่วยเหลือเหย่ือจากการค้ามนุษย์ และ (3) MOU ว่าด้วยการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่าง
รัฐบาลกัมพูชา-ไทย นอกจากน้ี พลเอกประยุทธ์ฯ และคณะได้เข้าตรวจเย่ียมสถานทูต
ไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมทั้งเย่ียมชมหน่วยงาน AEC Business Support Center 
ของส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ และพบปะหารือกับกลุ่ม
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นักธุรกิจไทย ซึ่งท าให้บรรยากาศการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศดีข้ึนอย่างมาก 
นอกจากน้ียังมีการเยือนกัมพูชา อย่างเป็นทางการของหน่วยงาน ราชการไทยอีกหลาย
ครั้งทั้งจากกระทรวงต่างๆ และกองทัพ 

 ในปี 2558 เป็นปีที่ไทยและกัมพูชาฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 65 
ปี ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือฉลองความสัมพันธ์ดังกล่าวตลอดปี โดยในวันที่ 19 
ธันวาคม 2558 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบน้ัน รัฐบาลกัมพูชา น าโดย นายกรัฐมนตรี สมเด็จ 
ฮุน เซน ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
เจรจากระชับความสัมพันธ์ และประชุม ครม. ร่วม เพ่ือตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ 
อีกด้วย 

 นอกจากน้ีเมื่อ ต้นปี  2559 ในเดือนกุมภาพันธ์ ไ ด้มี การ เสด็จฯ เยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามค า
กราบบังคมทูลเชิญ ของ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา (ครั้งแรกหลังจากว่างเว้นมาประมาณ 9 
ปี) เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขในประเทศ
กัมพูชา  
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ค ำถำมทั่วไปเกี่ยวกับกำรท ำธุรกิจในกัมพูชำ 
1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรประกอบธุรกิจในกัมพูชำ 

จุดแข็ง Strength 
1. มีที่ต้ังทางภูมิศาสตร์สามารถเชื่อมโยง

กับนานาประเทศได้สะดวก 
2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ  
3. เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
4. มีการจัดการที่เหมาะสมกับวิฤต

เศรษฐกิจที่ประสบ 
5. ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างรัฐบาล

และเอกชน 
6. มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ

ทรัพยากร ธรรมชาติ เป็นฐานการผลิต
สินค้าเกษตร และ แรงงานมีราคาถูก 

7. มีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุน 
8.  มีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยว 
9. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี  
10. ได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศ

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
11. เป็นสมาชิกของอาเซียน (AFTA) และ

องค์การการค้าโลก (WTO)  
12. การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยท างาน 

และกลุ่มคนชั้นกลาง 
13. นโยบายและกรอบกฎหมายที่ให้การ

ส่งเสริมบทบาทของสตรีทั้งในด้าน
การเมอืงและสังคม 

 

จุดอ่อน Weakness 
1. ไม่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ท าให้

เกิดความแตกต่างกันในต้นทุนธุรกิจ  
2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีต้นทุนสูง 
3. ระบบการเงิน การธนาคารและ

กระบวนการยุติธรรมของศาลไม่มี
ประสิทธิภาพ 

4. พึ่งพาการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
ในประเทศมากเกินไป 

5. พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
6. ศักยภาพของด้านทรัพยากรมนุษย์ 

และมาตรฐานด้านการสาธารณสุข 
7. ไม่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ  
8. การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เสี่ยงต่อภาวะแตกแยกทางสังคม 
9. การน าเข้าสินค้าเป็นหลัก ท าให้การ

ถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตเป็นไป
อย่างล่าช้า  

10. ขาดระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล  สถิติ ที่มีประสิทธิภาพ  

11. กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงบ่อย 

12. มีการคอร์รัปชั่นสูงและกระจายอยู่ทุก
ภาคส่วน 

13. มีปัญหาเร่ืองการครอบครองที่ดินที่
กระจุกตัว รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม 

14. อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีต้นทุน
สูงกว่าสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 

15. มีการขนสินค้าเฉพาะขาเข้า การขน
กลับมีน้อย 

16. การเข้าถึงแหลง่เงินทุนเป็นไปได้ยาก 
และมีอัตราดอกเบี้ยสูง 
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โอกำส Opportunity 
1. ได้รับการเก้ือหนุนจาก ASEAN ใน

สถานะประเทศ CLMV 
2. มีแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง

ย่ังยืนจากการเป็นส่วนหน่ึงของ GMS 
และ ASEAN 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานา
ประเทศ เช่น MFN GSP  

4. สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ WTO  APEC  ASEAN  GMS  
ACMECS      

5. การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจ านวนมากจากประเทศจีน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม 

6. ตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและทั่วโลก
จากความตกลงทางเศรษฐกิจ ASEAN 
+3 +6 

7. การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 

8. แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์จากน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

9. ฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
10. เป็นแหล่งผลิตพลงังานทดแทน 
11. สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนกัมพูชา 

 

อุปสรรค Threat 
1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเป้าหมายหลักในการส่งออก
ของกัมพูชา เช่น สหรัฐฯ และกลุ่ม
สภาพยุโรป 

2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ใน
กัมพูชา 

3. ความขัดแย้งที่เกิดจากการแสวงหา
ประโยชน์จากแหล่งน้ ามันในประเทศ 

4. เงินช่วยเหลือที่มีปริมาณลดลง 
5. การแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจส่งออกการ์

เม้นท ์
6. อัตราการว่างงานและความไม่มั่นคง

ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น 
7. การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิดภัย
ธรรมชาติบ่อยขึ้น  

8. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
การท าธุรกิจระหว่างประเทศ 

9. การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชากร
เด็กและเยาวชน 

10. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ
เป็นไปอย่างล่าช้า  

11. ขาดแคลนเงินรายได้เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ  

12. การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
ลดภาษีการน าเข้าตามกรอบความตก
ลงของ อาเซียน (AFTA)เป็นต้น 
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2. ชำยแดนไทย-กัมพูชำและจุดผ่ำนแดนที่ส ำคัญ มีทีใ่ดบ้ำง 

ตอบ ประเทศไทยและกัมพูชา มีชายแดนติดต่อกันต้ังแต่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้วจันทบุรี และจังหวัดตราด รวมเป็นระยะทาง 803 กิโลเมตร 
ซึ่งการที่ไทยมีชายแดนติดต่อกัมพูชาต้ังแต่ ตะวันออกเฉียงเหนือถึงชายฝั่งตะวันออก ท า
ให้มีจุดผ่านแดนทั้งที่เป็นด่านถาวรและช่องผ่านด่านชั่วคราว อยู่หลายจุดต้ังแต่ ผ่านแดน
ถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้ามไปท่ีเมืองส าโรง จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา 
ตามสร้างถนนที่สามารถเชื่อมไปถึง อัลลองเวง และจาก เมืองส าโรง จะมีเส้นทาง
หมายเลข 68 เชื่อมกับเส้นทาง หมายเลข 6 โดยเส้นทางหมายเลข 6 สามารถเชื่อมโยงไป
ยัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ของไทย โดยผ่าน จ.บันเตียเมียนเจย จนถึงปอยเปต ฝั่ง
ตรงข้ามคือ อ.อรัญประเทศ โดยเส้นทางหมายเลข 6 เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง กัมปงจาม
และเข้าสู่พนมเปญ 

  จุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ-ปอยเปต จ.สระแก้ว เป็นด่านชายแดนไทย-
กัมพูชาท่ีใหญ่ที่สุด มีสินค้า กว่าร้อยละ 60 ผ่านด่านน้ี ซึ่งเดิมไทยและกัมพูชามีแผนที่จะ
พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษโอเนียงในประเทศกัมพูชา โดยจุดผ่านแดนอรัญ
ประเทศจะใช้เส้นทางหมายเลข 5 หากจะไปนครวัด ก็ผ่านบันเตียเมียนเจย ไปสู่เมือง
เสียมเรียบหากทางถนนหมายเลข 6 หากจะไปพนมเปญก็ใช้ถนนหมายเลข 5 ผ่านพระ
ตะบอง-โพธ์ิสัต กัมปงชนัง และพนมเปญ จากพนมเปญ สามารถใช้เส้นทางเอเชียสาย A1 
เข้าสวายเรียงข้าม พรมแดนเวียดนามท่ีด้านมอกบาย สู่นครโฮจิมินห์ 

 ปัจจุบันมีจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างไทย-กัมพูชา รวม 6 จุด ใน 5 จังหวัด ซึ่ง
ล่าสุด (พ.ศ.2557) ได้ขยายเวลาเปิด-ปิด จาก 7.00 – 20.00 น. เป็น 6.00 -22.00 น. 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ จุด
ผ่านแดนทั้ง 6 แห่ง มีดังน้ี 

1) ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเขตติดต่อกับช่องจวม 
อ าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรเมียนเจีย 

2) ช่องจอม อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตติดต่อกับ โอร์เสม็ด 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุดรเมียนเจียของกัมพูชา 

3) บ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตติดต่อกับ   
ปอยเปต อ าเภอโอโจรว จังหวัดบันเตยเมียนเจย  
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4) บ้านแหลม อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตติดต่อกับ บ้าน     
กร๊อมเรียง อ าเภอกร๊อมเรียง จังหวัดพระตะบอ 

5) บ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตติดต่อกับบ้าน
คลองจะกร๊อม กรุงไพลิน 

6) บ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นเขตติดต่อกับ จามเยียม 
มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 

นอกจากจุดผ่านแดนถาวรที่มีอยู่เดิมแล้ว รัฐบาลไทยและกัมพูชา มีแผนจะเปิด
จุดผ่านแดนถาวรเพ่ิม โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
เพ่ิมเติมอีก 4 แห่ง ได้แก่ 

(1) ช่องอานม้า-อานเซะ (อ.น้ ายืน จ. อุบลราชธานี – อ. จอมกระสาน จ. พระ
วิหาร) 

(2) บ้านเขาดิน – พนมได (อ. คลองหาด จ. สระแก้ว – อ. ส าโปว จ. พระ
ตะบอง) 

(3) บ้านท่าเส้น –ทะมอร์ดา (อ. เมือง จ. ตราด – อ. เวินแวง จ. โพสัต) อยู่
ระหว่างการสร้างถนนระยะทาง ๑๙๒ กม. ระหว่าง จ. โพสัต – ทะมอร์ดา 
โดย คชล. จากจีน 

(4) ช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี (อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ – อ.อ าปึล จ. อุดรมีชัย) 

ปัจจุบันไทยและกัมพูชาได้ด าเนินการส ารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint 
Detail Survey) บริเวณ  1) ช่องอานม้า - อานเซะ 2) บ้านเขาดิน - พนมได และ 3) 
บ้านท่าเส้น –ทะมอร์ดา เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนด าเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ต่อไป 

นอกจากน้ี ครม. มีมติให้เปิดด่านผ่านแดนถาวรเพ่ิมอีก ๒ แห่ง เพ่ือลดความ
แออัดของด่านคลองลึก – ปอยเปต ได้แก่ 

1) บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท 

2) บ้านป่าไร่ – โอเนียง 

โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559 ออท. ได้น าคณะ ขรก.ทีม ปทท. ส ารวจพ้ืนที่
ชายแดน ไทย-กพช. บริเวณ จ.บันเตียเมียนเจย เพ่ือติดตามความคืบหน้าในประเด็นเรื่อง
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ความเชื่อมโยง โดยเฉพาะความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างสะพานรถไฟและทาง
รถไฟเชื่อมต่อไทย–กพช. บริเวณด่านคลองลึก-ปอยเปต รวมทั้งบริเวณที่ทั้งสองฝ่าย
วางแผนจะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท และบ้านป่าไร่-
โอเนียง โดย ออท. ได้ใช้โอกาสดังกล่าวพบหารือกับ ผวจ.สระแก้ว และผู้แทนหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งได้ส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับนายซุน จันทอล รมว.ก.โยธาธิการและการขนส่ง 
กพช. และคณะ ซึ่งเดินทางมาส ารวจการด าเนินการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อไทย–กพช. 
บริเวณด่านคลองลึก-ปอยเปตและบริเวณที่จะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-
สตึงบทด้วยเช่นกัน 

การส ารวจบ้านหนองเอ่ียน-สตึงบทน้ัน สภาพปัจจุบันยังเป็นแปลงเกษตร ทั้งน้ี 
ในอนาคตการตรวจสอบสินค้าที่บริเวณด่านดังกล่าวจะใช้ระบบ Single Window 
Inspection โดยไทยได้ให้ คชล.ในลักษณะเงินกู้จ านวน 928 ล้านบาทส าหรับการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561)  

ในส่วนของบ้านป่าไร่-โอเนียง น้ัน ทางการกัมพูชาได้ด าเนินการก่อสร้างถนน
หมายเลข 58 ซึ่งเป็นถนนที่ขนานกับแนวเขตแดนไทย -กพช. โดยถนนเส้นดังกล่าว
สามารถเชื่อมต่อบริเวณบ้านป่าไร่ – โอเนียงมาบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 5 
ระยะทางประมาณ 10 ก.ม.ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นลูกรัง 

3. เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำจำกไทยมำกัมพูชำ มีก่ีเส้นทำง เส้นทำงไหนดี ที่ใกล้และ
ค่ำใช้จ่ำยถูกที่สุด 

ตอบ ทำงบก  มีเส้นทางหลักในการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา 4 เส้นทาง ได้แก่ 

1) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5) 
กรุงเทพ –อรัญประเทศ – บันเตยเมียนเจย – พระตะบอง – โพธ์ิสัตว์ - กัมปงชนาง– 
พนมเปญ ข้ามแดนที่ด่านถาวรคลองลึก ปอยเปต ระยะทาง รวม 670 กม. ใช้เวลา 12- 
15 ชั่วโมง 

2) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5 – 6)  
กรุงเทพ –อรัญประเทศ – บันเตยเมียนเจย – เสียมเรียบ – กัมปงธม – กัมปงจาม – 
พนมเปญ ข้ามแดนที่ด่านถาวรคลองลึก ปอยเปต ระยะทางรวม 690 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 13-16 ชั่วโมง 

3) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 48- 4)  
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กรุงเทพ – ตราด – เกาะกง – กัมปงสปือ – พนมเปญ ข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทางรวม 720 กม. ใช้เวลาประมาณ 13-16 ชั่วโมง 

4) เส้นทางกรุงเทพ – จังหวัดพระสีหนุ (ทางหลวงหมายเลข 48- 4) 
กรุงเทพ – ตราด – เกาะกง – พระสีหนุ ข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ระยะทางรวม 620 กม. ใช้เวลาประมาณ 11-13 ชั่วโมง 

ต้นทุนการขนส่งในฝั่งกัมพูชาโดยเฉลี่ยน้ันสูงกว่าประเทศไทยประมาณ 2 เท่า 

ส าหรับเส้นทาง ที่ 3 – 4 น้ันไม่เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักมาก 
เน่ืองจาก เส้นทางในจังหวัดเกาะกง มีลักษณะเป็นที่ราบสูงภูเขา และมีเส้นทางคดเคี้ยว 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

ทำงน้ ำ การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา ทางเรือน้ัน นิยมใช้ท่าเรือ
เอกชนในจังหวัดตราดได้แก่ท่าเรือ ส.กฤตวัน ท่าเรือชลาลัย และท่าเรือกัลปังหา โดย
สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ าตาล  วัสดุก่อสร้าง 
โดยการเดินทางจะน าสินค้าข้ึนที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดตราด (บ้านหาดเล็ก) และขนส่งไป
ยังปลายทางเป็นท่าเรือในประเทศกัมพูชา 2 แห่งคือ - ท่าเรือสีหนุวิวล์ รับสินค้าจาก 
จังหวัดตราดเป็นสัดส่วน 30% ส่วนอีก 70% จะไปที่ท่าเรือออกญามง (โดยเฉลี่ยใช้เวลา
เดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง) 

ทำงอำกำศ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมีเฉพาะที่สนามบินนานาชาติ
พนมเปญ แต่มีต้นทุนสูง จึงไม่เป็นที่นิยม 

ทำงรถไฟ ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและซ่อมแซมรางรถไฟ ที่เชื่อมต่อกับ
ฝั่งไทยที่ อรัญประเทศ/ปอยเปต ถึง พนมเปญ และเมื่อสามารถเปิดใช้ได้ ก็อาจจะเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ าท่ีสุด 

4. นักธุรกิจรำยใหญ่ของกัมพูชำ มีใครบ้ำง ท ำธุรกิจอะไร จะติดต่อได้อย่ำงไร 

ตอบ ขอแนะน านักธุรกิจรายใหญ่ในกัมพูชา ดังน้ี 
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1. Neak Oknha Sok Kong 

SOKIMEX- Sok Kong 
Import Export Co., Ltd. 
ที่อยู่ 22  Kramuon Sar (St. 
114), Khan Daun Penh, 
Phnom Penh 
Tel: (855-23) 724 134 Fax: 
(855-23) 427 207        
sokimex@online.com.kh 

- ผู้น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มมาจ าหน่ายภายใต้ย่ีห้อ 
Sokimex เพื่อขายให้แก่รัฐบาลและสถานีบริการน้ ามันทั่วประเทศ 
ถือว่าเป็นบริษัทน้ ามันที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา 
- ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง คือ ที่ จ.เสียมราฐ และจ. กัมปง

โสม 
- ผู้ได้รับสัมปทานเก็บค่าเข้าชมนครวัด 
- ที่ปรึกษาของ นรม.สมเด็จฯ ฮุน เซน                                                                                     

- ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิหอการค้ากัมพูชา 
2. Neak Oknha Meng Kith - 

Royal Group of 
Companies 
ที่อยู่ #246, Preah 
Monivong Blvd., Phnom 
Penh 
Tel :( 855-23)426414 Fax :( 
855-23)426415 
 

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) 012 ซึ่งมีเครือข่ายให้บริการมาก
ที่สุดมีส่วนแบ่งในตลาดร้อยละ 40 ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวม 4 รายในกัมพูชา 

- ธนาคาร ANZ Royal Bank Cambodia ซึ่งร่วมทุนกับธนาคาร ANZ 
จากออสเตรเลียจนกลายเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในกัมพูชาด้วยบริการที่
ทันสมัยจ านวนสาขาและตู้ ATM ที่มากกว่าทุกธนาคารในกัมพูชา 

- โทรทัศน์ CTN มีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดและเป็นสถานีเดียวที่
ยิงผ่านดาวเทียมส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 ของจ านวน 7 สถานีใน
ประเทศ  
- โรงแรม Cambodiana ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหน่ึงของประเทศ 

- สถานบันเทิง Rock ซึ่งเป็นสถานบันเทงิครบวงจรที่ทันสมัยและใหญ่
ที่สุดในกัมพูชา 
- ตัวแทนจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ย่ีห้อ Cannon  

- ประธานหอการค้ากัมพูชาต้ังแต่ปี 2005 เป็นต้นมา 
3. Oknha Mong Reththy 

- Mong Reththy Group 
ที่อยู่ 152 Norodom Blvd., 
Khan Chamkarmon, 
Phnom Penh 
Tel: (855-23)211 065  Fax: 
(855-23) 216 496  
mrtgroup@citylink.com.kh  

- รับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน อาคารพาณิชย์ อาคารส านักงาน 
โรงเรียน โรงพยาบาล 

- เจ้าของสวนปาล์มแหง่เดียวในกัมพูชา พื้นที่ปลูก 5,200 เฮกตาร์ 
- เจ้าของท่าเทียบเรือ Oknha Mong จ.เกาะกง  
- ที่ปรึกษาของสมเด็จฮุน เซน  

- รองประธานหอการค้ากัมพูชา                                    
- วุฒิสมาชิก 

4. Mrs. Chhun Leang - 
VATTANAC BANK 
ที่อยู่ #89 Norodom Blvd., 

- ตัวแทนจ าหน่าย Tiger Beer และหุ้นส่วนโรงงานผลิตเบียร์ Tiger, 
Anchor 

- ผู้น าเข้าทองรายใหญ่ที่สุดของประเทศ 

mailto:mrtgroup@citylink.com.kh
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Khan Daun Penh, Phnom 
Penh 
Tel:(855-23)212727 
Fax:(855-23)216687 
chhun.leang@vattanacban
k.com 

- ผู้บริหารธนาคาร VATTANAC ซึ่งมีสาขาที่กัมปงโสมและเสียมราฐ 
- ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม VATTANAC 

 

5. Neak Oknha Kong Triv   
- KT Paciffic Group Co.,Ltd 
ที่อยู่ #315 Mao Tse Toung, 
Khan Toul Kork, Phnom 
Penh 
Tel: (855-23)883009 
Fax:(855-23)883407 
 

- ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ Toyota  
- โรงงานผลิตบุหร่ีที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา โดยร่วมทุนกับ British-

American Tobacco ท าให้มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 ของมูลค่า
บุหร่ีที่จ าหน่ายทั้งประเทศ โดยผลิตย่ีห้อ 555, ARA, London, 
Liberation และ Apsara  

- ผู้บริหาร Mondial Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้เช่าจัดงานแต่งงานและ
งานแสดงสินค้า 

-  ผู้บริหารสนามบิน 3 แห่งคือ พนมเปญ, เสียมราฐ, และกัมปงโสม 
ร่วมกับฝร่ังเศส 

- ร่วมทุนท าโรงงาน Garment  
- ร่วมทุนท าโรงงานผลิตบะหมี่มาม่ากับบริษัท President Food จ ากัด 
- ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ หอการค้ากัมพูชา/วุฒิสมาชิก 
 

6. Oknha Kok An - Anco 
Brothers Co., Ltd. 
ที่อยู่ #20, St.217, Sangkat 
Veal Vong, Khan 7 
Makara, PhnomPenh 
Tel :( 855-16)919555, 
(855-12)907555 Fax:(855-
23) 721555           
info@ancoholdings.com     
www.ancohodings.com  
 
 

- ผู้แทนจ าหน่าย/ผู้น าเข้าบุหร่ี 555  
- ผู้แทนจ าหน่าย/ผู้น าเข้าสุราย่ีห้อ Johny Walker   
- ผู้บริหาร Casino รวม 2 แห่ง คือ Crown Casino ที่อ าเภอ ป่อยเปต 

จังหวัดบันเตียเมียนจัย และที่ Crown Casino Chrey Thom จังหวัด
ตาแก้ว 

-  ผู้บริหารโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า (ANCO Electrical Power 
Group) ขนาด 45 MW ให้แก่รัฐบาล  

- ผู้แทนน าเข้ากระแสไฟฟ้าจากไทยจ าหน่ายในจังหวัดบันเตียเมียนจัย 
เสียมราฐ และพระตะบอง ในนามบริษัท Khmer Electrical Power 
จ ากัด 

- ผู้ผลิต/จ าหน่ายน้ าด่ืมตรา Anco และไอศกรีมตรา ตุ๊กตา 
- ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่ายน้ าด่ืม Evain , ผงซักฟอก LIX , เบียร์ 

Budweiser   

- ผู้บริหารธนาคาร Anco Specialize Bank จ ากัด  

mailto:chhun.leang@vattanacbank.com
mailto:chhun.leang@vattanacbank.com
mailto:info@ancoholdings.com
http://www.ancohodings.com/
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- รองประธานหอการค้ากัมพูชา  
- วุฒิสมาชิก หรือสมาชิกวุฒิสภา (SENATE) 

7. Okhha Ly Yong Phat 
- L.Y.P.Group 
ที่อยู่ #41, St.231, Khan 
Toul Kork, Phnom Penh 
Tel:(855-23)884637 
Fax:(855-23)882545 
http://www.lypgroup.com  

- ผู้แทนจ าหน่ายบุหร่ีย่ีห้อ Hero ,เคร่ืองด่ืม Reb Bull และสุรา จอห์น
น่ีวอล์คเกอร์ 
- ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์น่ังส่วนบุคคล Hyundai อย่างเป็นทางการ 

- เจ้าของบ่อนคาสิโนที่ปอยเปต โอเสม็ด และเกาะกง  
- เจ้าของ Duty Free 3 แห่งทีป่อยเปต โอเสม็ด และเกาะกง 
- เจ้าของ ซาฟารีเวิลด์ที่ เกาะกง 
- เจ้าของโรงแรม Phnom Penh Cambodia 
- หุ้นส่วนโรงงานน้ าตาลขอนเก่นเพื่อลงทุนปลูกอ้อยและต้ังโรงงาน

น้ าตาลในจังหวัดเกาะกง 

- เจ้าของโรงงานน้ าตาล Phnom Penh Sugar ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อย
มากกว่า 20,000 เฮคตาร์  

- ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
- ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Garden City ในพนมเปญ     
- ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขนาด 45 MW 
- ผู้ได้รับสัมปทานในการเดินสายไฟฟ้าทั่วประเทศ 
- รองประธานหอการค้ากัมพูชา / วุฒิสมาชิก 

8. Mr. Pong Kheav Se - 
Canadia Bank 
ที่อยู่ #265. Ang Duong St. 
Phnom Penh 
Tel: (855-23) 215286 Fax: 
(855-23)427064 
huangsokmey@online.co
m.kh 
canadia@online.com.kh  

- ผู้บริหารธนาคาร Canadia Bank ซึ่งเป็นธนาคารของเอกชนรายใหญ่
ที่สุด  

- ผู้บริหาร/นักพัฒนาที่ดิน/เจ้าของศูนย์การค้า/หมู่บ้านจัดสรร 
- ผู้ลงทุนในการพัฒนาเกาะเพชร Diamond Island   
- ผู้ลงทุนในการพัฒนา เมืองโอลิมปิค Olympic City ใจกลาง 

พนมเปญ 

9. Oknha Kim Hap  
- Kim Hap Corporation 
ที่อยู่ #203 Mao Tse Toung 
Street, Phnom Penh 
Tel:(855-23) 221860 
Fax:(855-23) 221862 

- ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อ Honda 
- ผู้ผลิต/จ าหน่ายบุหร่ีย่ีห้อ Craven A, 7 Dimonds, 
- ผู้น าเข้าบะหมี่ย่ีห้อโคคา 
- โรงแรม Laparanda  
- โรงงานแปรรูปและส่งออกยางพาราธรรมชาติ  

http://www.lypgroup.com/
mailto:huangsokmey@online.com.kh
mailto:huangsokmey@online.com.kh
mailto:canadia@online.com.kh
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sovannara@kimhap.com  
http://www.kimhap.com/  

- ผู้ผลิตสุราย่ีห้อ Amata 

10. Mr. Ing Bon Hoaw  -  
AZ Group of Companies 
ที่อยู่ 6B St. 392, Khan 
Chamcarmon, Phnom 
Penh 
Tel: (855-23)218 784 Fax: 
(855-23) 216 502        
AZ-group@camnet.com.kh  

- ก่อสร้างถนน, เขื่อน, โรงงานไฟฟ้า  
- ธุรกิจโทรคมนาคมเครือข่ายใยแก้ว  
- ผู้น าเข้าเคร่ืองจักรกล อุปกรณ์ก่อสร้าง สายไฟฟ้า  
- ตัวแทนผลิตภัณฑ์ 3 M 
 

11. Mrs. Lim Chhiv Ho  
- Attwood Group 
ที่อยู่ #104-106, St.126, 
Khan 7 Makara, Phnom 
Penh 

- ผู้น าเข้าตัวแทนจ าหน่ายสุราย่ีห้อ Hennessy  
- เจ้าของร้านอาหารหลายสาขา 
- ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายน้ าด่ืม Navy  
- นักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ที่สุดรายหน่ึง 
- ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ Phnom Penh ใน จ.กันดาล และ 

Stung Hav ใน จ.พระสีหนุ 
12 Oknha Siv Thai  

-  IOC Furniture Center 
ที่อยู่ 252 Monivong Blvd., 
Khan Chamkarmon, 
Phnom Penh 
Tel: (855-23)720 108   Fax: 
(855-23)428 983         

- ตัวแทนจ าหน่าย (Exclusive Distributor) เฟอร์นิเจอร์เหล็ก Taiyo  
- ตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ย่ีห้อ Suzuki 
- ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า Sharp  
- กรรมการหอการค้ากัมพูชา 

13. Mr. Thai Tino   
-  Hong Huot 
No.5,St. International, 
Khan Ruseey Kea, Phnom 
Penh      
Tel:(855-12)818282  
Fax:(855-23)883691               
- K Thong Huot Telecom 
#130 Sihanouk Blvd., 
Khan Chamkarmon, 
Phnom Penh 
Tel:(855-23)220662-3 

- ผู้น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย 100% และเป็นผู้ขายส่ง
ในประเทศกัมพูชา โดยตัวแทนจ าหน่ายสินค้าจากประเทศไทย
มากกว่า 30 บริษัทสินค้าหลัก เช่นนม Foremost สินค้าของบริษัท
คอลเกต ปาล์มโอลีฟ เคร่ืองด่ืมโอวัลตินของบริษัท AB Food & 
Beverage, กระดาษอนามัยของบริษัท Kimbery Clark, น้ าตาล ของ
บริษัทมิตรผล,  มูลค่าการค้าประมาณปีละ 500 ล้านบาท 

- ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์มือถือย่ีห้อ NOKIA มูลค่าการค้าปลีะ
ประมาณ 600 ล้านบาท  

- ตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด 
ย่ีห้อ Samsung Electrolux Lenovo Haier และ Cannon ใน KTH 
Powermall 

mailto:sovannara@kimhap.com
http://www.kimhap.com/
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Fax:(855-23)220661 
honghuot@everyday.com.
kh  , infokth@kth.com.kh  

- ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 
- ที่ปรึกษาสมาคมจีนในกัมพูชา 
- ที่ปรึกษา รมต.พาณิชย์ไทย (HTA) 

14. Mr. Chea  Huy  
- N.C.X จ ากัด 
ที่อยู่ 161-169, St.134, Khan 
7 Makara, Phnom Penh 
Tel: (855-23) 880 425 Fax: 
(855-23) 880 425        
pph-sc@online.com.kh  
 

- ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ย่ีห้อ Honda โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต์ Honda มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 80  

- ผู้น าเข้า จ าหน่ายปลีก-ส่ง ก๊าซหุงต้มรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ซึง่มี
สาขาครอบคลุมหลายจังหวัด  
- ตัวแทนจ าหน่ายเตาแก้ส Lucky Flame และ Rinnai จากไทย  

- ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองครัวและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากมาเลเซีย 

15. Mrs. Arunee Kao 
 - บริษัท Phsar Big A จ ากัด 
ที่อยู่ 266-272 Monivong  
Blvd., Khan Daun 
Penh,Phnom Penh 
Tel : (855-23) 986 283  
Fax : (855-23) 986 284 

- ผู้น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย 100% รวมทั้งเป็นผู้ขาย
ส่งและขายปลีกในห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง คือ Big A Supermaket 
และ Market Place ที่ห้าง Paragon Cambodia สินค้าที่น าเข้า
ได้แก่ผงชูรสย่ีห้อราชาชูรส โดยเป็น 1 ใน 5 ผู้น าเข้าสินค้านี้ (มูลคา่
การน าเข้ารวม 5 ราย เดือนละประมาณ 3-5 พันต้น) รองเท้าม้าดาว 
(เดือนละ 5 เสนคู่) และสินค้าอ่ืนๆ มูลค่าการค้าปีละประมาณ 500 
ล้านบาท 

16. Mr. Him Try  
- Tang Seng Trading 
ที่อยู่ #11BC,St.201 Sangkat 
Toul Svay Prey 2,Khan 
Chamkar mon, Phnom 
Penh 
Tel : (855-23) 993528  Fax 
: (855-23) 993228 

- ผู้น าเข้าและผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเช่น คาราบาวแดง 
ปลากระป๋องบริษัทพัทยาฟู้ด ยาสีฟันดอกบัวคู่ น้ ามันหม่องเซียงเพียว
อ้ิว   Franchisee สุกี้โคคาในกัมพูชา 

17. Mr. Heng Hang Meng 
 - Lucky Market Group 
ที่อยู่  160E, Preah 
Sihanouk, Khan 
Chamkarmon, Phnom 
Penh 
Tel:(855-23)215229  
Fax:(855-23)426291 
luckymarket@online.com.

- เจ้าของ Super Market 3 สาขาในพนมเปญ ถือว่าเป็นผู้มีพื้นที่
จ าหน่ายปลีกมากที่สุดในกัมพูชา นอกจากน้ียังน าเข้าสินค้าประเภท
ของขบเคี้ยวและของใช้ในชีวิตประจ าวันจากอเมริกาเพื่อมาจ าหน่าย
ปลีกและขายส่ง  
- สินค้าใน Super Maket ของ Lucky เป็นสินค้าไทยร้อยละ 60 ได้แก่

สินค้าใน Super Market เสื้อผ้าและเคร่ืองส าอางค์ ของใช้เด็กและ
เสื้อผ้าเด็กเป็นต้น  

- นอกจากน้ียังเป็นเจ้าของ Lucky Burger และ Lucky Seven ซึ่งขาย 

mailto:honghuot@everyday.com.kh
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kh  Burger, Pizza และไก่ทอด รวม 6 สาขาในพนมเปญ และมีโครงการ

ที่จะเปิด Supermaket และ Burger ที่เสียมราฐในเวลาอันใกล้น้ี 
18. Mr. Chip Mong 

 - Chip Mong Group 
ที่อยู่ #137, Mao Tse Toung 
Blvd, Khan Chamcarmon, 
Phnom Penh 
Tel: (855-23)218060-1 
Fax: (855-23) 210 155 
info@chipmonggroup.com  
www.chipmongroup.com  

- ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่าย/ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง และ เคร่ือง
สุขภัณฑ์ เช่นปูนซีเมนต์ และเหล็กเส้นจากไทย และจีนรายใหญ่ที่สุด
ในกัมพูชา 

- ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ฮานามิ น้ ามัน 
healthy chef  นมตรามะลิ เป็นต้น 
- ผู้ผลิตเบียร์ย่ีห้อ Cambodia Beer 

19. Mr. Tom Kimson - 
Dynamic Pharma และ 
Agrotech Vita 
ที่อยู่ #432, Monivong 
Blvd., Phnom Penh 
Tel: (855-23)726018 Fax: 
(855-23)726016 
tkimson@dynamic.com.kh  
 

- ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่ายยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์บ ารุงร่างกาย
จ าหน่ายให้แก่โรงพยาบาล และผูค้้าส่งรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชา 
- ผู้น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่ายเคมีเกษตร หลายชนิด 

20. Mr. David Y - Commercail 
Development 8199 
Co.,Ltd 
ที่อยู่ Khan Daun Penh, 
Phnom Penh, 
Tel : (855-23) 725445, 
982057  
Fax : (855-23) 725645 

- เป็นบริษัทผู้น าเข้าสินค้าไทยและผู้ค้าสง่สินค้าของบริษัทสหพัฒน์
พิบูลย์ จ ากัด เป็นหลักเช่นมาม่า น้ าตาลทราย ปลากระป๋อง กระดาษ
อนามัย และสินค้าอุปโภคบริโภค หลายรายการ 

21. นำยสยำม รำมสูต  
- Sayam International Co., 
Ltd 
ที่อยู่ 64ม St.315, Khan 
Toul Kork, Phnom Penh 
Tel : (855-23) 220444  Fax 
: (855-23) 217444 
sayam@online.com.kh  

- น าเข้า/ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า/ผู้ค้าส่งและกระจายสินค้าที่ให้บริการ
ครอบคลุมทุกจังหวัดในกัมพูชา 

- สินค้าหลักได้แก่ สินค้าของบริษัท โอสถสภาเช่น เคร่ืองด่ืม M150 
เคร่ืองด่ืมโออิชิ ผ้าอนามัย sofy ผ้าอ้อมเด็ก Mamy Poko สินค้าเด็ก 
Baby Mild เคร่ืองส าอางค์ 12 plus แป้งเย็น Hula Hula เสื้อผ้า-
รองเท้า Pan  

- สินค้ารอง-ตัวแทนจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือย่ีห้อ i-mobile ของบริษัท 

mailto:luckymarket@online.com.kh
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Samart ในกัมพูชา 
- วุฒิศักด์ิ คลินิก ในกัมพูชา 

22. R.M. Asia  
#350 St.217, Sangkat 
Orussei II, Khan 7 Makara, 
Phnom Penh 
Tel: (855-23) 219460 
Fax: (855-23) 219462 
fordsales@rmasia.net  

- ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อ Ford/ เคร่ืองปั่นกระแสไฟฟ้า 
- franchisee pizza Company, Dairy Queen 

23. Oknha Khaou Chuly 
- Khaou Chuly Mkk 
#15, St.306, Beoug Keng 
Kong I, Khan 
Chamkarmon, Phnom 
Penh 
Tel: (855-23)218080 
Fax: (855-23) 217036 
info@khaouchuly.com  

- ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 
- นักพัฒนาที่ดิน 

24. Mr. Ly Seng Kheang 
BS Group  
#20B, St.280, , Khan 
Chamkarmon, Phnom 
Penh 
Tel: (855-23) 213510 
Fax: (855-23) 210661 
bensherman@online.com.
kh  
SKL Group Holding 
#355-357E2, Kampuchea 
Krom Blvd., Khan 7 
Makara, Phnom Penh  
info@skl.com.kh  

- ผู้น าเข้าเสื้อผ้า/เคร่ืองหนัง Brand name จากประเทศไทยหลายสิบ 
Brand โดยน าเข้ามาเพื่อขายปลีกในห้างสรรพสินค้าของตนเองและใน
ห้างอ่ืนๆ 

- ผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่ 
- ธุรกิจร้านอาหาร 2 แห่งในกรุงพนมเปญ 
- ธุรกิจจ าหน่ายตัวเคร่ืองบิน ทัวร์ 
- ให้บริการเช่าคลังสินค้า 
- พัฒนาที่ดิน 

25. Mr. Phat Bun 
B.P.C. Trading  
st Monyrith, khan 
Meancheay, Phnom Penh.  

- น้ าเข้าสินค้าอุปโภค บริโภคหลายชนิด เช่น นมข้นหวาน นมสด 
เคร่ืองด่ืม บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เคร่ืองปรุง น้ าตาล เกลือ น้ ามัน 

- น าเข้าปูนซีมเมนต์ 

mailto:fordsales@rmasia.net
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Tel:(855-11) 555300/ 
555381 
info@bpc-groups.com  
www.bpc-groups.com  

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) คืออะไร และต้ังอยู่ที่ไหนบ้ำง 

ตอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือพ้ืนที่พิเศษที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลกัมพูชา ภายในพ้ืนที่จะมีการรวม
กิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน อาจแบ่งพ้ืนที่ภายในเป็นโซนต่างๆ 
เช่น โซนพ้ืนที่อุตสาหกรรมทั่วไป โซนพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการส่งออก โซนพ้ืนที่ส าหรับ
ให้บริการ โซนพ้ืนที่ส าหรับพักอาศัยและท่องเท่ียว เป็นต้น 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพ้ืนที่อย่างน้อย 50 เฮคตาร์ ที่สามารถระบุ
ต าแหน่งและขอบเขตได้    มีรั้วล้อมรอบ และมีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ภายในเขตเศรษฐกิจ 
ของแต่ละโซน แต่ละโรงงานอย่างชัดเจน มีที่ต้ังของอาคารส านักงานส าหรับบริหาร
จัดการและให้บริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One-Stop-Service) นอกจากน้ันยังต้องมี
ระบบจัดการและบ าบัดน้ าเสีย สถานที่จัดเก็บและก าจัดของเสีย มีมาตรการส าหรับ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และมีความจ าเป็น 

ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธ์ิได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การงดเว้นภาษีก าไรเป็นเวลา 3 -9 ปี การงดเว้นภาษี
น าเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต(เฉพาะการผลิตเพ่ือส่งออก) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีส่งออก รวมถึงการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามเขตแดน เป็นต้น 

ข้อมูลอย่างเป็นทางการถึงปี 2557 ประเทศกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจ ที่ได้รับการ
อนุมัติจาก สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา (CDC) และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กัมพูชา (CSEZB) จ านวน 33 แห่ง ใน 11 จังหวัด มีการต้ังโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
แล้วจ านวน 10 แห่ง ส่วนอีก 23 แห่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือยังไม่มีการด าเนินการ 
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นอกจากน้ี ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 ระบุว่าสภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา (CDC) 
และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา (CSEZB)  ก าลังพิจารณาอนุมัติโครงการ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมอีกหลายโครงการ เช่น โครงการของ LCH Group, 
Sisophon และ Crystal Rice Kampuchea เป็นต้น 

 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ท่ีตั้ง (จังหวัด) พื้นที่  
(เฮคตำร์) 

สถำนะ 

1 Sihanoukville 2 พระสีหนุ 1,688 26 โรงงำน 
2 Sihanoukville 1 พระสีหนุ 178 2 โรงงำน 
3 Sihanoukville Port พระสีหนุ 70 1 โรงงำน 
4 Steung Hav พระสีหนุ 196 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
5 H.K.T. พระสีหนุ 345 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
6 S.N.C. พระสีหนุ 150 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
7 Kampong Saom พระสีหนุ 255 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
8 Neang Kok Koh Kong เกาะกง 335 5 โรงงำน 
9 Oknha Mong เกาะกง 100 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
10 Ratana SEZ เกาะกง 612 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 



46 

 

FAQ 2016– AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ท่ีตั้ง (จังหวัด) พื้นที่  
(เฮคตำร์) 

สถำนะ 

11 Souy Chheng เกาะกง 100 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
12 Kiri Sakor Koh Kong เกาะกง 1,750 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
13 Manhattan สวายเรียง 180 22 โรงงำน 
14 Tai Seng Bavet สวายเรียง 125 18 โรงงำน 
15 Dragon King สวายเรียง 106 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
16 Pacific สวายเรียง 107 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
17 Hi Park SEZ สวายเรียง n/a อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
18 Shangdong Shunshell  สวายเรียง n/a อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
19 D&M Bavet สวายเรียง 118 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
20 N.L.C. สวายเรียง 105 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
21 Phnom Penh กันดาล 360 58 โรงงำน 
22 Goldfame Pak Shun กันดาล 80 3 โรงงำน 
23 Kerry Worldbridge กันดาล 63 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
24 Kandal กันดาล 105 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
25 Suvannaphum SEZ กันดาล 204 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
26 M.D.S.Thmorda โพธิ์สัตว์ 2,265 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
27 Thary Kampong Cham กัมปงจาม 142 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
28 Kampot กัมปอต 145 1 โรงงำน 
29 Duong Chhiv SEZ ตาแกว 79 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
30 Poi Pet O’Neang บันเตยเมียนเจย 467 5 โรงงำน 
31 Sanco Combo Inv. Group บันเตยเมียนเจย 66.5 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
32 Zhong Jiang SEZ กัมปงชนัง 470 อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
33 TRY PHEAP OYADAV รัตนคีรี 136 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
 

6. นอกจำกพนมเปญแล้วมีจังหวัดไหนที่มีศักยภำพในกำรลงทุน 

ค ำตอบ หากจะให้ชี้ชัดลงไปแล้ว ขอน าค ากล่าวของนักวิจัยญ่ีปุ่นมาอ้างอิงว่าจังหวัดที่
เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนในกัมพูชา   

กัมปงโสม        เปรียบเสมือน    แผ่นดินเพชร (ทรัพยำกร) 

เสียมเรียบ       เปรียบเสมือน    แผ่นดินทอง(มรดกโลก) 
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กรุงพนมเปญ    เปรียบเสมือน    แผ่นดินเงิน (ศูนย์กลำงธุรกิจ) 

ค ากล่าวน้ี เมื่อมาเปรียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ดูว่าจะเป็นจริงเพราะกัมปง
โสม หรือ พระสีหนุวิลล์ในอดีต ปัจจุบันเรียกว่า จังหวัดพระสีหนุ  นอกจากเป็นที่ต้ังของ
ท่าเรือน้ าลึก(สร้างเมื่อปี พ.ศ.  2498 เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2503 โดยช่า งชาวฝรั่งเศส 
หลังจากท่ีฝรั่งเศสได้ครอบครองดินแดนอินโดจีนในปี พ.ศ. 2497 และตัดสินให้เวียดนาม
เป็นเจ้าของแม่น้ าโขง ท าให้กัมพูชาไม่มีทางออกทะเล)  ท่าเรือแห่งน้ีท ารายได้จากการ
ส่งออกปีละกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  รวมถึงการเป็นท่าเรือเพ่ือน าเข้าสินค้าจากทั่ว
โลกมาอุปโภค บริโภค ปีละกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   

กัมปงโสม ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 230 กม. มี
ชายแดนทางทะเลติดต่อกับอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศตะวันออก มีจุดผ่านแดนภูมิภาค เพ่ือ
รับสินค้าจากไทยลักษณะการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน  คือท่าเรือ 
ท านบโลโลก อ าเภอสตึงฮาว  และมีท่าเรือน้ าลึกระหว่างประเทศ (International Deep 
Sea Port)  ชื่อ ท่าเรือสีหนุวิลล์ หรือเดิมเรียกว่าท่าเรือกัมปงโสม   

จังหวัดกัมปงโสมมีชายฝั่งทะเลยาว 114 กม. มี พ้ืนที่  1,283 ตร .กม . 
ประกอบด้วย 3 อ าเภอ (คือ อ.มิตรภาพ ไปรนบ   และสตึงฮาว ) 22 ต าบล และ 94 
หมู่บ้าน ประชากร 239,665 คน แยกเป็นชาย 119,826 คน และหญิง 119,839 คน  

ศักยภำพของจังหวัด พระสีหนุ (กัมปงโสม) 

นอกจาก ท่าเรือน้ าลึก ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของ
ประเทศ สร้างความอยู่ดี กินดี ให้แก่คนกัมพูชา จากสินค้าท่ีน าเข้าและส่งออกแล้ว กัมปง
โสมยังมีชายฝั่งทะเลด้านน้ าต้ืนที่มีหาดทรายขาวสะอาดและมีเกาะเล็ก เกาะน้อย 
มากมาย ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติได้ในอนาคต ท่าเรือน้ าลึก
แห่งน้ีจึงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือโดยสารที่ส าคัญได้อีก นอกจากน้ีการเดินทาง
สามารถใช้รถไฟสายใต้จากกรุงพนมเปญ มากัมปงโสม ระยะทาง 264 กม. และสนามบิน
นานาชาติก็สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไปยังจังหวัดอื่นๆของกัมพูชา
หรือประเทศอื่นๆ จากท่ัวโลก ได้อีกด้วย  

 รัฐบาลกัมพูชา ได้ให้การสนับสนุนนักลงทุนเพ่ือให้มาลงทุนพัฒนาเกาะต่างๆ 
เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวทางทะเล   
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สิ่งส ำคัญ และยิ่งส ำคัญคือกำรค้นพบน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท Chevron ซึ่งได้สัมปทานขุดเจาะน้ ามันใน  Block A ในพ้ืนที่ 1.6 ล้าน
เอเคอร์ ของทะเลอ่าวไทย ระยะห่างจากฝั่ง 145 กม. แถลงข่าวการขุดพบน้ ามันว่ามี
ปริมาณประมาณ 700 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 2-3 แสนล้านลูกบาศก์ฟุต ท าให้มี
การคาดการณ์ต่อไปว่าจะท าให้กัมพูชามีรายได้จากการขุดเจาะน้ ามันในปี 2554 จ านวน 
174 ล้านดอลลาร์ฯ และจะเพ่ิมสูงสุดเป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2564 

พ้ืนที่ Block A เป็นสัมปทานร่วมระหว่าง Chevron 55%, Mitsui Oil 
Exploration  จากญ่ีปุ่น 30%,และ GS Caltex จากเกาหลีใต้ 15% ซึ่งปัจจุบันได้ขาย
สัมปทานต่อให้กับ KrisEnergy จากสิงคโปร์ด้วยราคา 65 ล้าน USD เน่ืองจากไม่สามารถ
ตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์กับรัฐบาลกัมพูชาได้ 

ขณะเดียวกันบริษัท China Petrotech Holding Limited ซึ่งได้สัมปทาน 
Block D ก็แจ้งผลการส ารวจโดยใช้ภาพถ่าย 3 มิติ ซึ่งถ่ายเมื่อต้นปี 2550 ว่าอาจมีน้ ามัน
ส ารองใน Block D ประมาณ 227 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ 496 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต 

ปัจจุบัน กัมพูชาน าเข้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์ รวมถึงก๊าซหุงต้มเพ่ือมาใช้บริโภค
ในประเทศ แม้ว่าจะมีผลการขุดพบน้ ามันและก๊าซส ารองใต้ดิน เช่น บริเวณอ่าวไทย, 
แหล่งทับถมแม่โขง, แม่น้ าโตนเลสาบ ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถขุดน ามาใช้ในทางพาณิชย์
ได้ 

 รัฐบาลกัมพูชาได้มีการจัดต้ังองค์การน้ ามันนานาชาติ (Cambodian National 
Petroleum Authority) เพ่ือท าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการส ารวจและขุดเจาะหาแหล่ง
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตัวเลขข้อมูลน้ ามัน และก๊าซใต้ดินที่ผ่านมา  มีตัวเลข
ที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ ามันของรัฐบาลกัมพูชาแจ้งว่า กัมพูชาจะได้น้ ามัน
ประมาณ 200 ล้านบาร์เรล ส่วนธนาคารโลก ประมาณการพ้ืนที่ส ารวจ 37,000 ตร.กม. 
ในน่านน้ าของกัมพูชาและ 27,000 ตร.กม.ซึ่งทับซ้อนกับไทยคาดว่าจะมีน้ ามันส ารองรวม
มากถึง 2 พันล้านบาร์เรลและก๊าซอีกประมาณ 10 แสนล้านลูกบาศก์ฟุต  แต่จนบัดน้ี
รัฐบาลกัมพูชา ยังไม่ยืนยันตัวเลขน้ ามันที่แท้จริงว่าจะได้เท่าใด 
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  จากข่าวดังกล่าวท าให้บริษัทน้ ามันหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจ
น้ ามันของกัมพูชาเพ่ิมจากเดิมได้แก่ Total จากฝรั่งเศส Mitsui จากญ่ีปุ่น  Air Gate 
Technology  จากอเมริกา China National Offshore Oil Company (CNOOC)  
และ China National Petroleum Corp  จากจีน เป็นต้น ทั้งน้ีรายงานข่าวแจ้งว่า  
Total  และ  CNOOC ได้ชัยชนะในการประมูลพ้ืนที่ Block B ถัดจากพ้ืนที่สัมปทานของ 
Chevron 

รายงานของ UNDP แจ้งว่ากัมพูชาจะได้ผลประโยชน์จากน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติในอนาคตมากกว่า 3 เท่าของความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่
กัมพูชาได้รับเมื่อปี 2548 ซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือและมิตร
ประเทศอื่นๆ ของกัมพูชาเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ ท่ีได้มาจากธรรมชาติน้ี เพราะ
เกรงว่า เมื่อได้รับผลแล้วจะมีสิ่งชั่วร้าย หรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดข้ึน หรืออาจ “ต้องค าสาป” 
เหมือนไนจีเรีย บอสวาน่า...เพราะเมื่อมีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ประเทศไม่มี
การพัฒนา ให้มีความเจริญ แต่กลับยากจนลง  

ประเภทของอุตสำหกรรมที่เหมำะสมส ำหรับลงทุน 

1.) อุตสำหกรรม แปรรูปสินค้ำสัตว์น้ ำ-เพราะเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาว
และมีทรัพยากรทางน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ ต้องการน ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ก่อนส่งออกทางท่าเรือซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว  

2.) อุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป –การต้ังอยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ต้ัง
ของท่าเรือที่จะส่งออก เป็นความได้เปรียบด้านการขนส่ง นอกจากปัจจัย
บวกเช่นเดียวกับแหล่งอื่น ซึ่งได้แก่ค่าแรงงาน  ต่ าและมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งการได้รับสิทธิพิเศษศุลกากร ( GSP) จากสหรัฐอเมริกา และ 
สหภาพยุโรป ท าให้เหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตเพ่ือการส่งออก ซึ่ง
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้มากข้ึน 

3.) กำรประกอบกำรอุตสำหกรรมแก้ว- โดยน าวัตถุดิบทรายขาวซึ่งมีมากใน
จังหวัดมาใช้  

4.) อุตสำหกรรมกำรเกษตร- กัมปงโสม มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกพืช เช่น
อ้อย ปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าว มันส าปะหลัง  และยูคาลิปตัส   

5.) กำรท ำฟำร์มโค-กระบือ - กัมปงโสม มีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและเนินเขาท่ีเหมาะแก่
การท าฟาร์ม 
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7. หำกต้องกำรเข้ำมำท ำธุรกิจในกัมพูชำ ต้องท ำอย่ำงไรบำ้ง 

ตอบ ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุน หรือท าธุรกิจในกัมพูชา ควรปฏิบัติดังน้ี 

1.) ควรเริ่มต้นโดยการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทน้ัน
ด้วยตัวเอง จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 1. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ http://ditp.go.th  2. เว็บไซต์หน่วยงานส่งเสริมการ
ลงทุนของกัมพูชา http://www.cambodiainvestment.gov.kh/ หรือ
จากบทความ เว็บไซต์ หนังสือ คู่มือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  

2.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมทั้งสอบถามและขอค าแนะน า
เพ่ิมเติมจาก ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และศูนย์ AEC 
Business Support Center ประเทศกัมพูชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผนเดินทางมาส ารวจสภาพที่แท้จริงของประเทศกัมพูชา 

3.) เดินทางมาส ารวจตลาดในกัมพูชา ท าการนัดหมายเข้าพบเพ่ือสอบถาม
ข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกัน โดย
อาจให้ทางส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และศูนย์ AEC 
Business Support Center ประเทศกัมพูชาแนะน าหรือด าเนินการนัด
หมายให้ 

4.) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ประเมินศักยภาพของประเทศกัมพูชา 
และศักยภาพของบริษัท เพ่ือวางแผนว่าควรจะเริ่มต้นธุรกิจน้ันอย่างไร 
เน่ืองจากธุรกิจแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น การค้าขายสินค้า
บางประเภทอาจเริ่มต้นจากการหาคู่ค้าเพ่ือขยายตลาดโดยไม่จ าเป็นต้อง
เปิดบริษัท ธุรกิจบริการหรือการสร้างโรงงานผลิตสินค้าจ าเป็นต้องต้ัง
บริษัทและท าการจ้างพนักงานด้วย เป็นต้น 
 

8. หำกต้องกำรหำคู่ค้ำ หรือตัวแทนในตลำดจะมีวิธีอย่ำงไรหรือติดต่อหน่วยงำนใด 

ตอบ วิธีการหาคู่ค้าหรือตัวแทนในตลาดมีวิธีด าเนินการดังน้ี 

1) ขอให้ สคร. เป็นผู้คัดเลือกและท านัดหมายเพ่ือเดินทางมาเจรจาการค้า
ด้วยตนเอง 

2) ขอรายชื่อผู้ประกอบการจาก สคร.แล้วผู้ประกอบการท าจดหมายแนะน า
ตัวสินค้ าและบริษัทมาให้ กับผู้ น า เ ข้ า  วิ ธี น้ี ใช้ ไ ด้ผล น้อยเพราะ

http://ditp.go.th/
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
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ผู้ประกอบการกัมพูชาไม่นิยมซื้อสินค้ากับบุคคลที่ตนไม่รู้จักมาก่อน กลัว
การถูกหลอกลวง ไม่มั่นใจในสินค้าท่ีไม่ได้จับต้องหรือไม่ได้เห็น ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจึงไม่ตอบ  

3) การร่วมงานแสดงสินค้า หรือ งานเจรจาการค้าซึ่งทางราชการจัด 

9. พฤติกรรมผู้บริโภค ก ำลังซ้ือและทัศนคติต่อสินค้ำไทยของคนกัมพูชำเป็นอย่ำงไร 

ตอบ การที่เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวต่อเน่ืองในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ท าให้ก าลัง
ซื้อของคนกัมพูชาสูงข้ึน มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

รวมทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติต่อสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี จึงมีความนิยม
สินค้าไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศอื่น ประกอบกับคนกัมพูชามีความใกล้ชิดกับคนไทย 
ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา จึงมีสภาพสังคมไม่แตกต่างกันมากนักผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาส
เข้าถึงตลาดกัมพูชาได้ง่าย 

อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายที่ยังมีอยู่มากส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ที่แตกต่างกันอย่างสุดข้ัว  ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มบุคคลในสังคมตามก าลัง
การซื้อออกสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 

1) ผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อสูง ประมาณ 5 % ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง นักธุรกิจ  
2) ผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อปานกลาง ประมาณ15% ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

เจ้าหน้าท่ีท างานกับบริษัทต่างชาติ องค์กรรัฐบาลและองค์กรนอกรัฐบาล 
3) ผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อน้อย ประมาณ 80 % ได้แก่กลุ่มเกษตรกร และ

ลูกจ้างที่ท างานใช้แรงงาน  

โดยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันดังน้ี 

กลุ่ม รสนิยม ควำมต้องกำรสินค้ำ 
พฤติกรรมผู้บริโภค

ท่ัวไป 

ผู้มีก าลังซื้อสูง สินค้าคุณภาพดี Brand Name 
ไม่สนใจเร่ืองราคา ชอบ
เดินทางไปซื้อสินค้าที่

ต่างประเทศ 
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กลุ่ม รสนิยม ควำมต้องกำรสินค้ำ 
พฤติกรรมผู้บริโภค

ท่ัวไป 

ผู้มีก าลังซื้อปานกลาง สินค้าคุณภาพดี 
ให้ความส าคัญเร่ือง 
Brand Name น้อย

กว่ากลุ่มแรก 

ตัดสินใจระหว่าง
คุณภาพและราคา 

ผู้มีก าลังซื้อต่ า 
ซื้อตามความจ าเป็น 

ซื้อตามกระแสของสื่อ 
สินค้าปัจจัยสี่และตาม

กระแสสังคม 

ดูจากราคาเคร่ือง
ตัดสินใจส่วนคุณภาพ
สินค้าเป็นเร่ืองรอง 

สื่อสำรมวลชนเป็นเคร่ืองมือโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล  

การสร้างความนิยมให้กับสินค้าไทยในกัมพูชาต้องอาศัยการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเป็นส าคัญ การบอกปากต่อปากท าได้ต่อเมื่อสินค้าน้ันเป็นที่
รู้จักดีในตลาด  นอกจากน้ี การขายสินค้าโดยตรงและการจ าหน่ายสินค้าเงินผ่อนใน
กัมพูชา ไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากคนกัมพูชาไม่มีเงินเดือนประจ า หรือเงินรายได้ที่
แน่นอน นอกจากน้ีการเสียเครดิตไม่ได้เป็นน่าอับอายในสังคมแต่อย่างใด   

ชำวกัมพูชำนิยมซ้ือสินค้ำไทยเน่ืองจำกมีคุณภำพดี   

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากจีน และเวียดนาม  อิทธิพลจากการโฆษณา
ผ่านทีวีของไทย โดยเฉพาะชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนสามารถรับสัญญาณได้ ท าให้
สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับของชาวกัมพูชามากย่ิงข้ึน  การหลั่งไหลเข้ามาท างาน
ของแรงงานชาวกัมพูชาก็ท าให้มีความคุ้นเคยสินค้าไทย การเข้ามาลงทุนของผู้ลงทุนชาว
ไทยในกิจการขนาดใหญ่และหลากหลายสาขา อาทิ ด้านพลังงาน โรงแรม  โทรคมนาคม  
โรงไฟฟ้า  ธุรกิจบันเทิง ล้วนเป็นธุรกิจที่ชาวกัมพูชาต้องสัมผัสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในทุก
วัน  ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาชาวกัมพูชา 

ชำวกัมพูชำนิยมแสดงสถำนภำพทำงสังคม   

โดยมักแสดงฐานะความร่ ารวยผ่าน 5 สิ่งดังน้ี  

1) เครื่องประดับเพชร  
2) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า นาฬิกา โทรศัพท์ Brand Name 
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3) รถยนต์ 
4) บ้าน  
5) ชื่อน าหน้าออกญา 

ตลำดอัญมณีและเคร่ืองประดับในกัมพูชามีศักยภาพสูงและเป็นค่านิยมของคน
กัมพูชาในการแสดงฐานะทางสังคม คนกัมพูชานิยมที่จะซื้อเครื่องประดับเพชร แต่ละปี
กัมพูชาน าเข้าเพชรนับร้อยล้านบาท (ดังน้ันแม้ว่าในงานไฟฟ้าจะไม่สว่างแต่แสงของเพชร
ก็แวววาว ช่วยให้งานสว่างไสวได้แล้วกัน)ส่วนทอง คนกัมพูชาใช้เป็นเครื่องประดับบ้างแต่
ซื้อเก็บมากกว่า จึงมีธนาคารซื้อขายทองต้ังข้ึนมาให้บริการโดยเฉพาะ คนกัมพูชาคลั่ง
เพชรมากท้ังหญิงและชายต้องใส่แหวนเพชร บางคนเพชรอาจลามเป็นสายนาฬิกา หรือ
หัวเข็มขัด  

เสื้อผ้ำเคร่ืองแต่งกำย ต้องแบรนเนม ร้านเสื้อผ้าท่ีต้ังข้ึนมาเป็นเฉพาะแบรนก็มี
ให้เห็น (จากเดิมจะมีหลายแบรนรวมอยู่ด้วยกัน) เช่น Brand AXARA PARIS, epse , 
MANGO, SOVRIN , และ CAROLEE NEW YORK ส่วนแบรนอื่นๆ ก็ไปช๊อปจากทั่วโลก
เพ่ือน ามาสวมใส่ทั้งชายและหญิง หากเห็นไฮโซกัมพูชาใส่แบรนทั้งตัวอย่าคิดว่าเป็นของ
ปลอม หรือ ของ Copy เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะไม่ใส่เด็ดขาด (เพราะอาย...วงสังคมซุบซิบ
นินทา) ดังน้ันจึงพอเดาได้ว่าทุกแบรนที่ใช้ต้องของแท้เท่าน้ันกระเป๋าก็ถือแต่แบรน
ดังๆเช่น HERMES, LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, BALLY, PRADA 
,CHRISTIAN DIOR, BURBERY ไม่เพียงเท่าน้ันนาฬิกาทั้งชาย หญิง ต้อง PATEK 
PHILIPPE (Rolex) กลับมีให้เห็นไม่มาก  เมื่อถามว่านาฬิกาสวยราคาเท่าไหร่ แต่ละเรือน
ล้านกว่าๆ(บาท) เห็นใส่เปลี่ยนหลายเรือนนึกว่าของปลอมหรือของถูก เพราะแต่ละคน
บอกว่าซื้ อ เล่นๆ คนละ 4 -5 เรือน เครื่องส าอางที่ นิยมมากที่สุดคือ SHISEDO  
โทรศัพท์มือถือ iphone ธรรมดา Samsung ก็งั้นๆ รวยจริงต้อง vertu ซึ่งเปิด Shop 
ขายในโรงแรมหรู   Sofitel  

          บ้ำนคุณมีรถ Rolls Royce  ก่ีคัน ค าถามน้ีถามกันเล่นๆในบรรดาเศรษฐี
กัมพูชาที่ได้รับสมญานามว่าเป็น  Lexus City  ซึ่งร้อยละ 80 เป็นรถตระกูลย่ีห้อ  
Toyota  และร้อยละ 60 ของรถจักรยานยนต์เป็นย่ีห้อ Honda  

ไม่ว่าค่ายรถยนต์จะออกรุ่นใหม่ๆ เป็นต้องเห็นว่ิงบนท้องถนนในกัมพูชา ดูแล้วเพลินไม่
ต้องคอยดูตามหนังสือนิตยสารเพราะคนรวยที่น่ีสั่งซื้อทาง internet ล่วงหน้า พอผลิต
ออกมาจะว่ิงที่กัมพูชาก่อนไทยด้วยซ้ า แถมทุกคันที่ว่ิงน้ันซื้อด้วยเงินสดเท่าน้ัน 
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คนกัมพูชำร้อยละ 90 ชอบซ้ือของตำมกัน เห็นคนอื่นใช้สินค้าใดก็ใช้ตาม ซื้อ
ตาม ไม่กล้าเป็นผู้น า ท าให้ผู้น าร้อยละ 10 ต้องคอยหนีผู้ตามเพ่ือให้ตนเองโดดเด่นอยู่
เสมอในเมื่อตนอาศัยอยู่ใน Lexus City  ต้องซื้อ Rolls Royce  มาขับ ขับไปขับมา รถ  
High Tech ที่ใช้เสียซ่อมในกัมพูชาไม่ได้ต้องลงทุนขนเข้าไปไทย ก็มีให้เห็นทุกเดือน แต่
กลุ่มน้ีก็ยินดีจ่าย ไทยจึงรับให้บริการดูแลรถยนต์หรูจากกัมพูชาด้วยนอกจากให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่บุคคลกลุ่มน้ีที่ โรงพยาบาลชั้นน าของไทย ซึ่งมีคนไทยเพียงกลุ่มน้อยที่
เข้าไปใช้บริการเช่น โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กรุงเทพ พญาไท สมิติเวช และพระราม 9 
เป็นต้น 

บ้ำนคนกัมพูชำจะต้องหลังใหญ่ ดังน้ันจึงปลูกเต็มพ้ืนที่ ประเภทปลูกให้ใหญ่
ไว้ก่อนข้างในบ้านจะให้เสียเงินค่าตกแต่งภายในอีกเป็นไม่ยอมเพราะเจ้าของบ้านจะแต่ง
เองตามใจฉันเท่าน้ัน  

ค ำน ำหน้ำหากเป็นนาย นาง นางสาว ก็ไม่น่าเกรงขาม รัฐบาลจึงออกนโยบาย
มอบเครื่องราช และค าน าหน้านามให้แตกต่างจากคนอื่นเพ่ือแสดงฐานะทางสังคมโดยรื้อ
ฟ้ืนศักดินาสมัยก่อน คือ ออกญา(พระยา)  และ เน๊ียะออกญา(เจ้าพระยา) ส าหรับผู้
บริจาคเงินเพ่ือสังคม(ผ่านรัฐบาล) 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ล้านบาท จะ
ได้ค าน าหน้า ออกญา ติดตัวไปตลอดสิ้นอายุขัย และ หากบริจาค 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือประมาณ 30 ล้านบาทจะได้ค าน าหน้า เน๊ียะออกญา ติดตัวไปตลอดสิ้นอายุขัย
เช่นกัน  ตัวเลขโดยประมาณว่ากัมพูชามี ออกญา ประมาณ 500 กว่าคนและเน๊ียะ
ออกญา ไม่เกิน 10 คน ลองคูณเงินบริจาคเล่นๆ แล้วกันว่าสามารถหาเงินเข้ารัฐ(จริงหรือ
เปล่า) จ านวนเท่าใด  ดังน้ันหากเจอคนกัมพูชาไม่ว่าชายหรือหญิง หากมีค าน าหน้าเป็น
ออกญา ต้องเรียกชื่อศักดินาน้ันด้วย ไม่เช่นน้ันจะไม่พอใจ (เพราะอุตส่าห์เสียเงินต้ังเยอะ
เพ่ือค าน าหน้าน้ี)  

ทัศนคติเรื่องสุขนิยมเป็นของชำวกัมพูชำทุกคน 

ไม่ว่าคนกัมพูชาจะมีฐานะร่ ารวยหรือไม่ค่อยรวยแต่การจัดงานเลี้ยงในวาะต่างๆ
เช่นงานแต่งงาน การวัดเกิด วันข้ึนบ้านใหม่หรือกระทั่งงานศพ ต้องมีการเชิญแขกมา
รับประทานโต๊ะจีนให้ได้จ านวนมากที่สุดเพ่ือแสดงถึงฐานะของครอบครัวและความ
กว้างขวางในวงสังคม เจ้าภาพจึงไม่อั้นกับอาหารและการตกแต่งสถานที่ ว่ากันว่างานแต่ง
ของลูกคนมีฐานะดี ค่าตกแต่งดอกไม้สด 1 ล้านบาทถือเป็นเรื่องเล็ก ส่วนเสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกายก็ทุ่มซื้อชุดที่หรูที่สุดเท่าที่ก าลังทรัพย์จะอ านวยหรือไม่ก็เช่าจากร้านที่ให้เช่าชุด 
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ค่าเช่านับหมื่นบาทก็กล้าลงทุนเพ่ือความสวยเริดในงานเลี้ยงต้องมีทั้งเหล้า เบียร์  
ยอดขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศน้ีปีละนับพันล้านบาท แม้จะมีการต้ังโรงงาน
เบียร์ในประเทศน้ีถึง 5 แห่ง ผลผลิตเดือนละนับแสนลัง ก็ยังไม่พอกับความต้องการสักที 
เบียร์น าเข้าจากไทยและเวียดนามรวมถึงจากประเทศอื่นๆ จึงมีให้เห็นดาษด่ืน 

พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำที่เปลี่ยนไป 

ปัจจุบันคนกัมพูชานิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อที่ผุดข้ึนทุกหัวระแหง ทุก
ซอกทุกซอย ทุกถนนและตามสถานบริการน้ ามันแทนการซื้อจากร้านขายของช าหรือใน
ตลาดสดที่ไม่ติดแอร์ ลบความทรงจ าของคนรุ่นเก่าที่กลัวร้านติดแอร์จะขายแพง เป็น
สะดวกและเย็นสบายเท่าน้ัน กลุ่ม AEON จากญ่ีปุ่น รวมถึงกลุ่ม Big C และ Makro จาก
ไทย ก็เข้ามาศึกษาข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเช่นกัน 

ร้ำนกำแฟต้องแอร์เย็น แต่งหรูดูดีและ Free Wifi คนยุคใหม่เข้าร้านกาแฟ
เพ่ือด่ืมกาแฟที่ Free Wifi และใช้เป็นสถานที่นัดหมายพูดคุยกันอย่างสบายใจดังน้ันหาก
คิดจะหาเงินจากคนกัมพูชายุคใหม่ที่เป็นคนชั้นกลางที่ขยายตัวเพ่ิมเพ่ิมข้ึนเป็นวัยรุ่นและ
วัยท างานที่กล้าใช้ กล้าจ่ายต้องท าร้านให้สวยไว้ก่อน แต่การบริการที่ดูเป็นสากลต้องมี
ด้วย ไม่ใช่ร้านที่มีคุณลุงคุณป้า คุณตา คุณยาย หรือคนแก่ขายของ คนขายต้องใช้วัยรุ่น
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าท่ีมีสไตล์เป็นทีมและดู active เป็นส่วนประกอบด้วย  

ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟ Brown Coffee ของนักธุรกิจกัมพูชา ซึ่งเป็นร้านกาแฟ
สมัยใหม่ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถ่ินได้อย่างลงตัวน้ัน ได้รับความนิยมอย่างมาก
หลังจากเปิดสาขาแรกในปี 2553 ปัจจุบันขยายเป็น 13 สาขาทั่วกรุงพนมเปญ และมี
ยอดขายไม่ต่ ากว่า 500 แก้วต่อสาขา (ราคาเฉลี่ย 3 USD/แก้ว)  

ร้านกาแฟ Café’ Amazon ของกลุ่ม ปตท. ได้เข้ามาเปิดกิจการสาขาแรกเมื่อ
ปี 2556 ปัจจุบันขยายเป็น 17 สาขา และล่าสุดได้ขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนท้องถ่ิน
อีกจ านวน 19 สาขา โดยต้ังเป้าเปิดให้บริการ 120 สาขาภายในปี 2564  

คนกัมพูชำยุคใหม่ใส่ใจสุขภำพและควำมงำม 

จากการสังเกตสินค้าที่โฆษณาขายทางสื่อต่างๆ จะเห็นสินค้าเพ่ือสุขภาพและ
ความงามซึ่งคงจะได้ผลเพราะมีการทุ่มโฆษณาในแทบทุกสื่อและคนกัมพูชาก็ยินดีที่จะ
จ่ายเงินเพ่ือดูแลสุขภาพเพ่ือให้อายุยืนยาว กล่าวกันว่าสินค้าของบริษัท Unicity , คังเซน 



56 

 

FAQ 2016– AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

, Neolife, Aimstar ,Giffarine และอีกหลายแบรนด์ต่างเข้ามาโกยยอดขายเดือนละ
หลายสิบล้านบาท ด้านวุฒิศักด์ิที่เพ่ิงเปิดให้บริการในกัมพูชาได้ไม่ถึงปี ก็โกยเงินล้านทุก
เดือนจนต้องขยายสาขาในไม่กี่เดือนไปหลายแห่งในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัดเช่น
เสียมเรียบ นอกจากน้ียังมีเจ้าแห่งความงามแบบซุ่มเงียบเช่นมคลินทร์ และ Pan 
Cosmetic ก็ขายได้เดือนละนับล้าน โดยมีหลายสาขาในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัด 
รวมถึงหมอไทยที่มาเปิดคลีนิกให้บริการผ่าตัด ร้อยไหมทอง ให้หญิงกัมพูชาสวยงาม จน
เดาไม่ถูกว่าอายุเท่าไหร่  

สินค้ำออนไลน์เริ่มมีบทบำท 

ธนาคารในกัมพูชาเกือบทุกแห่งให้บัตรเคริตและบัตรเดบิต แก่ผู้มีเงินฝากเพ่ือ
สะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการให้สินเชื่อแก่ผู้มีเงินเดือนหรือมีรายได้
แพร่หลายเหมือนในไทย คนกัมพูชาจึงเป็นหน้ีเฉพาะผู้ที่กู้เงินท าธุรกิจ หรือผู้มีหลักทรัพย์
เท่าน้ัน การซื้อสินค้าออนไลน์จึงจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารเท่าน้ัน 

10. สินค้ำและกำรลงทุนใดบ้ำงที่มีโอกำสในกัมพูชำ และขอ้ควรพิจำรณำ 

ตอบ กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เฉลี่ยร้อยละ 7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7 ในอีก 5 ปี
ข้างหน้าต้ังแต่ปี 2558-2562 ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตของชาวกัมพูชาท่ีมีความเป็นสังคมเมืองมากข้ึน  

ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศที่หลังไหลเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
กัมพูชาเป็นฐานการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมส าคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ซึ่งปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ล้วนส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าของชาวกัมพูชา
มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเริ่มมีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น อัญมณี
และเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ เพ่ิมข้ึนมาก นอกเหนือจากความต้องการสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จ าเป็น 

ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามแนวโน้มตลาดกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
แสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้า ไปกัมพูชาเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี สินค้าที่คาดว่าจะได้รับ
ความนิยมมากข้ึนตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในกัมพูชา มีดังน้ี 
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สินค้ำที่ตอบสนองกำรย้ำยฐำนกำรผลิตจำกต่ำงประเทศ 

ผ้ำผืนและด้ำย 

กระแสการลงทุนย้ายฐานการผลิตของโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศ รวมถึงไทยที่เข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเน่ือง ผลักดันให้ความต้องการผ้าผืน อาทิ 
ผ้าถัก ผ้าทอท าจากฝ้าย และผ้าทอท าจากใยสังเคราะห์ รวมทั้งด้าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่
ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า มีแนวโน้มเติบโตดี อีกทั้งกัมพูชาต้องพ่ึงพาการน าเข้าผ้าผืนจาก
ต่างประเทศกว่าร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ทั้งหมด เน่ืองจากยังขาดการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ าและกลางน้ า  

ขณะที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตผ้าผืน เน่ืองจากมีอุตสาหกรรมต้นน้ าท่ีเข้มแข็ง
ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมผลิตด้ายและเส้นใย อีกทั้งผ้าผืนของไทยมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และมีท าเลที่ต้ังอยู่ใกล้กัมพูชา ส่งผลให้ไทยได้เปรียบ
ประเทศผู้ส่งออกรายอื่นในด้านต้นทุนค่าขนส่ง และการส่งมอบสินค้าท่ีรวดเร็ว 

เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร 

การย้ายฐานการผลิตของธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปเข้ามาในกัมพูชาอย่าง
ต่อเน่ือง ตามนโยบายรัฐบาลกัมพูชาท่ีสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ขณะที่กัมพูชา
เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม 

เน่ืองจากแรงงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่จ านวนมากนิยมเข้าท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้วยรายได้ดีและงานเบากว่าภาคเกษตรกรรม ความต้องการเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรเพ่ือใช้ทดแทนแรงงานจึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อาทิ รถไถนาเดินตาม
รถเก่ียวข้าว เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องสูบน้ า และเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง  

วัสดุก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ำนและเคหะสิ่งทอ 

การด าเนินมาตรการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้ความเป็นเมืองขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว จนกระตุ้นการลงทุนจ านวน
มากในโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งรัฐบาลยังเร่งลงทุนใน
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทั้งโครงข่ายถนน ท่าเรือ และสนามบิน ท าให้มี
ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ 
แร่ยิปซัม สายไฟและสายเคเบิล เพ่ิมข้ึน ขณะที่การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจาก
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ไทยไปกัมพูชาสะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่งต่ ากว่าคู่แข่งบางประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่น และ
เกาหลีใต้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างใน
กัมพูชา  

นอกจากน้ี โครงการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผุดข้ึนจ านวน
มากทั้งอาคารส านักงานและอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และโรงแรม 
โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญกระตุ้นความต้องการ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะ
สิ่งทอ เพ่ือตกแต่งอาคารสถานที่ที่ก่อสร้างข้ึนใหม่เป็นจ านวนมาก สินค้าน้ีจึงมีความ
ต้องการเพ่ิมข้ึนตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างร้อนแรง ขณะที่สินค้าไทยมีการ
ออกแบบที่ทันสมัย อีกทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย โดยเฉพาะในด้าน
คุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนและเวียดนาม 

สินค้ำที่มีควำมต้องกำรเพิ่มข้ึนตำมฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชำวกัมพูชำ  

รถยนต์ใหม่และสินค้ำฟุ่มเฟือยอื่นๆ 

เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีกลุ่มชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจที่ดินและธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่ร่ ารวยข้ึน
จากการขายที่ดินให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ก าลังขยายตัวอย่างร้อนแรง  

ชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีข้ึนมักนิยมซื้อรถยนต์ใหม่แทนรถยนต์มือสองที่ชาว
กัมพูชานิยมใช้โดยทั่วไป โดยเฉพาะรถยนต์ย่ีห้อหรู ราคาแพง ส่งผลให้ปัจจุบันค่าย
รถยนต์อย่าง Audi, Porsche และ BMW เปิดโชว์รูมรถยนต์และให้บริการหลังการขาย
ในกรุงพนมเปญ แม้กระทั่งโชว์รูมรถย่ีห้อ โรลรอยซ์ ก็ก าลังก่อสร้างเช่นกัน  

นอกจากน้ี กลุ่มชาวกัมพูชาฐานะดียังนิยมซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สวมใส่ อัญ-
มณีและเครื่องประดับที่มีดีไซน์ทันสมัยและหรูหรา รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ดูดีมี
รสนิยมและน าแฟชั่นเพ่ือบ่งบอกถึงฐานะ  

นอกจากน้ี ยังนิยมซื้อสินค้าที่ระบุว่าเพ่ิงมาใหม่ล่าสุด (New Arrival) จึงมัก
ชอบเดินศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสินค้าท าให้
ศูนย์การค้าเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายที่ส าคัญในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มน้ี 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
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ชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีต้องการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินชีวิตให้สะดวกสบายมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ามี
แนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด อาทิ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์รุ่นใหม่ เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น ขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเหล่าน้ี
ของผู้ผลิตรายส าคัญของโลก จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดังกล่าวของไทยใน
กัมพูชา 

ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม 

ชาวกัมพูชากว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ หรือราว 7.5 ล้านคน 
เป็นประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ซึ่งเป็นวัยที่รักสวยรักงาม เริ่มสร้างฐานะ
และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทยค่อนข้างมาก ท า
ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช้สินค้าไทย  

นอกจากน้ี ยังเริ่มหันมาดูแลสุขภาพและเสริมความงามมากข้ึน ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอาทิ แป้งแต่งหน้า รองพ้ืน ลิปสติก และเครื่องส าอางต่างๆ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์รักษาผิว โดยเฉพาะครีมบ ารุงผิว เป็นสินค้าดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีแนวโน้ม
เติบโตสูง โดยชาวกัมพูชานิยมบริโภคสินค้าท่ีใช้แล้วเห็นผลเร็วหรือเห็นผลทันที เน่ืองจาก
มีค่านิยม "ย่ิงขาว ย่ิงสวย" ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันแดด สารที่ช่วยท าให้ผิวขาวข้ึนเป็น
กระแสที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก 

เป็นที่น่าสังเกตว่า สินค้าที่จ าหน่ายในกัมพูชาควรมีลักษณะเช่นเดียวกับที่
จ าหน่ายในไทยทั้งขนาด สี กลิ่น น้ าหนัก และลักษณะบรรจุภัณฑ์ เพ่ือง่ายต่อการจดจ า 
เน่ืองจากชาวกัมพูชาได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากจากสื่อโทรทัศน์ของไทย ทั้งน้ี การท า
การค้าในกัมพูชา ผู้ส่งออกควรเลือกช่องทางการค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้น าเข้า
สินค้าประเภทน้ันๆ เพ่ือลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการท าตลาดเองในระยะเริ่มแรก 

ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง  

การก่อสร้างเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา ในระยะ 5 
เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค-พ.ค) มีเงินลงทุนก่อสร้างรวมมูลค่า 1,537 ล้านดอลลาร์ฯ ใน 
728 โครงการ เพ่ิมข้ึน 210% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยในช่วง 3 ปีล่าสุดน้ี ต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดคือประเทศเกาหลีใต้ 
รองลงมาคือจีนและอังกฤษ ท าให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 กัมพูช าน าเข้าวัสดุ
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ก่อสร้าง 1.22 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 185% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แหล่งน าเข้าได้แก่ 
จีน ไทย เวียดนาม มาเลเซียและประเทศในยุโรป 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นับเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการของไทยมี
ความได้เปรียบ เพราะมีความช านาญและประสบการณ์มากกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอื่นๆ 
ในกลุ่ม CLMV ย่ิงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
มีการเติบโตที่ดีจากความต้องการที่สูงข้ึน เช่น สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อาทิ ถนน 
สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม จึงเริ่มมีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนยัง
กัมพูชามากข้ึน  

โอกาสส าหรับ SMEs ที่จะเข้าไปในตลาดกัมพูชาน้ัน อยู่ที่ตลาดธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง หรือ (subcontract) เน่ืองจาก ฝีมือและมาตรฐานในการ
ท างานเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม การรับงานรับเหมาแบบเช่าช่วงในต่างประเทศ
จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม กฎหมาย สาธารณูปโภค วิถีการ
ด าเนินธุรกิจ และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ มำยำภำพของต้นทุนที่แท้จริง ซึ่ง
หมายรวมถึง "ต้นทุนทางตรง" และ "ต้นทุนแฝง"   

มำยำภำพแรงงำน 

เงินเดือนเฉลี่ยตำมต ำแหน่งประเทศกัมพูชำ (ปี 2559) 

ต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือนเฉลี่ย (USD)/เดือน 
ผู้จัดการ (ต่างชาติ) 2,000 – 3,000 USD 
ผู้จัดการ (กัมพูชา) 1,500 – 2,000 USD 
หัวหน้างาน (ประสบการณ์ 3 ปี) 500 – 1,000 USD 
วิศวกร 500 USD 
ช่างเทคนิค/ บัญชี /ล่าม 300 USD 
พนักงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) 250 USD 
พนักงานทั่วไป (ต่ ากว่าปริญญาตรี) 140 - 190 USD 
*ประมาณการจากบริษัทไทยและต่างชาติที่ด าเนินธุรกิจอยู่ในกัมพูชา 100 ราย 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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1. อัตราค่าแรงของประเทศกัมพูชาในต าแหน่งผู้จัดการ (ต่างชาติ) จะมีอัตราจ้าง
เริ่มต้ังแต่ 2,000 – 3,000 USD/เดือน เน่ืองจาก ประเทศกัมพูชามีปัญหาใน
การขาดผู้จัดการและหัวหน้างานที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงต้องมีการจ้าง
ผู้จัดการจากต่างประเทศเข้ามาบริหารงาน บริษัททั่วไปเมื่อเริ่มต้นกิจการจะน า
ผู้จัดการมาจากต่างชาติและจะจ้างผู้จัดการชาวกัมพูชามาเรียนรู้ วิธีการ
บริหารงาน เป็นวิธีการสร้างผู้จัดการชาวกัมพูชาและเป็นการลดงบประมาณใน
การจ้างผู้จัดการชาวต่างประเทศได้ 

2. ประเทศกัมพูชามีปัญหาขาดแคลนแรงงานในต าแหน่งช่าง วิศวกร และบัญชี 
จึงส่งผลให้มีอัตราค่าแรงที่สูง 

3. ส าหรับพนักงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรีค่าแรงจะเริ่มต้ังแต่ 250 USD/เดือน  
4. ส าหรับพนักงานทั่วไป (ต่ ากว่าปริญญาตรี) พนักงานท าความสะอาด จะอ้างอิง

ตามอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ซึ่ง
กฎหมายก าหนดไว้เท่ากับ 140 USD/เดือน (ธันวาคม พ.ศ.2558) และเมื่อรวม
กับค่าที่พัก ค่าอาหาร โบนัส ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จึงต้องคิดอัตร า
ต้นทุนค่าจ้างพนักงานดังกล่าวประมาณ 190 USD/เดือน 

สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงระวังคือ มายาภาพด้าน "ต้นทุนแรงงาน" และ "ค่าจ้างข้ัน
ต่ า" เพราะแม้กัมพูชาจะมีค่าจ้างรายวันต่ ากว่าไทย 2-3 เท่าตัว แต่แรงงานกัมพูชาส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานก็ต่ ากว่าไทย 3 เท่าเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุน
แรงงานโดยรวมไม่ได้ลดลง เน่ืองจากการก่อสร้างในกัมพูชาจะใช้เวลามากกว่าที่ไทยถึง 3 
เท่า จึงอาจส่งผลให้ต้นทุนแรงงานโดยรวมไม่ได้ต่ ากว่าการผลิตในไทย อีกทั้งกัมพูชาเอง
ยังขาดแคลนแรงงานช่างเฉพาะด้าน อาทิ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้าและช่างประปาที่มีความ
จ าเป็นต่อการก่อสร้างอีกมาก  

นอกจาก น้ี  ปัญหา ด้านผลิตภาพแรงงานยังส่ งผล ต่อ ต้นทุน ด้านอื่ น
นอกเหนือจากต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเวลาส่ง
มอบงานที่ล่าช้าลง หากผู้รับเหมาไทยมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์จะท าให้มีต้นทุน
ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานข้ึน  

ปัญหาผลิตภาพแรงงานของกัมพูชาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
เพราะฉะน้ัน ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงควรตระหนักถึงภาระต้นทุนโดยรวมที่อาจสูงข้ึน และ
อาจไม่ได้รับผลผลิตแบบที่ต้องการในเวลาอันเหมาะสม อีกทั้ง ผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
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หาวิธีในการสื่อสารกับแรงงานซึ่งใช้ภาษาท้องถ่ินเพ่ือลดการผิดพลาดในข้ันตอนการ
ท างานลง 

ต้นทุนแฝงจำกปัจจัยแวดล้อม 

นอกจากน้ี ยังมีต้นทุนแฝงด้านอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานและอาจส่งผล
ต่อต้นทุนรวมของการก่อสร้างบ้านเพ่ิมเติม โดยแบ่งออกเป็น 

1) ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค 
และระบบขนส่งของกัมพูชาส่งผลให้ราคาขายวัสดุก่อสร้างซึ่งโดยส่วนใหญ่
น าเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งไทยมีราคาที่สูงเพราะมีต้นทุนค่าขนส่ง อีกทั้ง
ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมขาเข้าก็ยังไม่ได้แบ่งแยกประเภทสินค้าโดยวัสดุก่อสร้างที่
น าเข้าจะต้องเสียภาษีร้อยละ 10 ในทันทีโดยไม่สามารถขอชดเชยในภายหลัง
ได้  

2) ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อกระบวนการท างาน ข้ันตอนและกระบวนการที่ยุ่งยาก 
และซับซ้อนในการขออนุมัติการก่อสร้างของกัมพูชาเองก็เป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง ยกตัวอย่าง จากรายงาน 
Doing Business (2016) ของธนาคารโลกพบว่า ข้ันตอนการขออนุมัติก่อสร้าง 
ในกัมพูชามีถึง 20 ข้ันตอนและใช้เวลากว่า 652 วันเมื่อเทียบกับไทยที่มี 17 
ข้ันตอนใช้เวลาเพียง 103 วัน ซึ่งกระบวนการที่ ยุ่งยากและยาวนานน้ีเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการติดสินบนเจ้าพนักงานเพ่ือเร่งข้ันตอนการท างานให้เร็วข้ึนซึ่ง
ถือเป็นต้นทุนแฝงที่ท าให้ต้นทุนการด าเนินโครงการเพ่ิมสูงข้ึน 

นอกจากความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับการผลิตแล้ว ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรค านึงถึงในการเข้าไปลงทุน เช่น ทัศนคติที่
หวาดระแวงต่อผู้ประกอบการไทยเน่ืองจากสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร กฎหมายลิขสิทธ์ิและการบังคับ
ใช้ ระบบภาษีและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงวิธีปฏิบัติในด้านการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต
อย่างมาก เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7%  มี
การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แนวโน้มในเชิงบวกที่มีต่อการปฏิรูป
เศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เมื่อมี
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ศักยภาพทางด้านตลาดที่ก าลังเติบโตเช่นน้ีผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาโอกาสเข้าไป
ลงทุนโดยพิจารณาบริบทโดยรวมที่ส่งผลต่อต้นทุนที่แท้จริงมากกว่าด้านแรงงานราคาถูก 

11. ขอทรำบกลยุทธ์กำรท ำธุรกิจในกัมพูชำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

ตอบ มีค าถามหน่ึง ซึ่งมักถูกถาม  เพ่ือให้ครองตน  ครองธุรกิจเช่นไร จึงจะอยู่ได้
อย่างย่ังยืนและเป็นสุขในกัมพูชาการที่จะท าสิ่งใด หรือ อะไร ก่อนอื่น  ก็ต้องมาดูที่
ตนเองก่อน ว่าเราแน่ขนาดไหน 

 ค าว่าแน่ ในที่น้ีคือ สินค้า และ การบริหาร 

 สินค้า ของคุณ เป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ ท ายังไงให้คนซื้อ  

 การบริหาร มีหลายสินค้าท่ีขายได้ แต่ไม่ได้เงิน  ท าไม ก็เพราะการจัดการไม่ดี 
ส่งให้ลูกค้า ขายได้ ลูกค้าไม่ซื่อสัตย์ ไม่จ่ายเงิน หรือ ไม่อีกทีลูกค้าซื่อสัตย์ จ่ายเงิน แต่ 
เจอลูกน้องไม่ซื่อสัตย์ รับเงินแล้วไม่น าเข้าบริษัท น าไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือ น าไปเล่นการ
พนัน เถ้าแก่ก็ต้องเจ๊ง ม้วนเสื่อกลับบ้าน 

 อย่างไรก็ตาม ในฐานะเถ้าแก่ ซึ่งมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อธุรกิจซึ่งด าเนินการ
อยู่ ดิฉันขอเสนอ คาถาทางการค้า เพ่ือให้ท่านที่น าไปปฏิบัติได้รับความส าเร็จในการท า
ธุรกิจ 

คาถาข้อ 1 อย่าเชื่อตามบอก 
คาถาข้อ 2  อย่า หลอกตนเอง 
คาถาข้อ 3 อย่า เกรงคนโต 
คาถาข้อ 4  อย่า โม้ร่ ารวย 
คาถาข้อ 5  อย่า ฉวยโอกาส 

นอกจากน้ี การอยู่อย่างเป็นสุข ก็มีคาถา การครองตน เพ่ือให้ท่านที่น าไป
ปฏิบัติได้รับความสุขจากการท าธุรกิจ  

อย่า เห็น แก่ตัว และ แก่หน้า 
อย่า ให้ เชื่อ และอย่าให้ใจ  
อย่า ลืม กฎหมาย  และ อย่าลืมตัว 

12. ขอทรำบกลยุทธ์ในกำรเจำะตลำดกัมพูชำ 
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ตอบ ส าหรับสินค้าท่ัวๆไปมีกลยุทธ์ในการเจาะตลาด ดังน้ี 

1) เลือกพ้ืนที่ที่เหมาะกับสินค้าที่ต้องการเจาะตลาด เน่ืองจากแต่ละ
พ้ืนที่มีความต้องการสินค้าท่ีแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับประเภทประชากร 
ระดับรายได้ และปัจจัยอื่นๆ 

2) เข้าไปส ารวจสภาพตลาดในปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงการแข่งขัน 
รสนิยมของผู้บริโภค และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ 

3) ปรับสินค้าให้เหมาะกับผู้บริโภคชาวกัมพูชา แม้ว่าชาวกัมพูชาจะมี
รสนิยมใกล้เคียงกับคนไทย แต่บางครั้งก็จ าเป็นต้องมีการปรับ
ลักษณะหรือรสชาติของสินค้าให้เหมาะสม เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปรส
ต้มย ากุ้ งของไทย ต้องปรับลดระดับความเผ็ดเหลือเพียง 30% 
เน่ืองจากชาวกัมพูชาไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดจัด เป็นต้น  

4) เลือกเส้นทางในการขนส่งสินค้า เน่ืองจากค่าขนส่งในกัมพูชาเป็น
ต้นทุนที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง ผู้ผลิตจึงควรเลือกเส้นทางและวิธีการ
ขนส่ง (ทางบกหรือทางน้ า) ที่เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าแต่ละ
ประเภท  

5) หาตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือด าเนินการน าเข้าและกระจายสินค้า 
ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดต้ังบริษัทและ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างเสรี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดต้ังธุรกิจใหม่มี
ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้งค่าด าเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง ค่าเช่า
ส านักงาน เงินเดือนพนักงาน ภาระภาษี อีกทั้งยังอาจมีปัญหาด้าน
การสื่อสาร การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และความเข้าใจพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวกัมพูชา ดังน้ันการด าเนินธุรกิจผ่านตัวแทนจ าหน่ายที่
มีศักยภาพจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
ในระยะแรก 
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ค ำถำมเกี่ยวกบัภำษ ี
1. ภำษีที่เก่ียวขอ้งกับกำรท ำธุรกิจในกัมพูชำมีก่ีประเภท และอัตรำเท่ำไรบ้ำง 

ตอบ ปัจจุบันมีระบบภาษีเพียงแบบเดียว คือ ระบบภาษีแบบประเมินตามจริง (Real 
Regime) โดยภาษีระบบเหมาจ่าย (Estimated Regime) ได้ถูกยกเลิกแล้ว ซึ่ง
หมายความว่าผู้เสียภาษีทุกรายจะต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีภายใต้ระบบภาษีแบบ
ประเมินตามจริง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการก าหนดข้ันตอน
และเอกสารที่ใช้ส าหรับข้ึนทะเบียนเพ่ือผู้เสียภาษีแบบเหมาจ่ายให้เข้าระบบภาษีแบบ
ประเมินตามจริง คาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีประกาศชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามมา
ภายหลัง ส าหรับอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ มีดังน้ี 

ประเภทภำษี รำยละเอียด/อตัรำ 
ภำษีก ำไร นิตบิุคคล  
(Tax on Profit) 

Resident ค านวณจากรายได้ในกัมพูชาและต่างประเทศ   
Non- Resident ค านวณจากรายได้ในกัมพูชาเท่านั้น 
-  ร้อยละ 20ส าหรับธุรกิจทั่วไป  
-  ร้อยละ 30 ส าหรับธุรกิจน้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การใช้

ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ  
- ร้อยละ 0 ส าหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน QIP จาก CDC 
- ร้อยละ 0-20 ส าหรับธุรกิจที่ครอบครองโดยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว  

ภำษีก ำไรล่วงหน้ำ   
(Pre-Payment Tax) 

- ค านวณจากรายรับรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT 
อัตราร้อยละ 1 ส าหรับธุรกิจทุกประเภท 

ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 
(Withholding Taxes: 
WHT) 

- ร้อยละ 15 ส าหรับการใหบ้ริการ การบริหารจัดการ การให้ค าปรึกษา ค่า
สิทธิ รวมถึงดอกเบี้ย (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จ่ายโดยธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน) 

- ร้อยละ 10 ส าหรับการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ทั้งที่เคลื่อนย้ายได้ และ
เคลื่อนย้ายไม่ได้ 

- ร้อยละ 4 ส าหรับการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่
บุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากไม่ประจ า 

- ร้อยละ 6 ส าหรับการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่
บุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากประจ า 

- ร้อยละ 14 ส าหรับการช าระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย แก่ผู้ที่มิได้มี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศ 

ภำษีเงินเดือน  
(Salary Tax) 

- ค านวณจากเงินเดือน โดยใช้อัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-20 
    ร้อยละ 0 , 0-8 แสนเรียล ( 0 – 200 USD) 
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ประเภทภำษี รำยละเอียด/อตัรำ 
    ร้อยละ 5, > 8 แสนเรียล -1.25 ล้านเรียล ( 200.1 – 312.5 USD) 
    ร้อยละ 10, > 1.25 ล้านเรียล – 8.5 ล้านเรียล (312.6 – 2,125 USD) 
    ร้อยละ 15, > 8.5 ล้านเรียล –12.5 ล้านเรียล (2,125.1 – 3,125 USD) 
    ร้อยละ 20, มากกว่า 8.5 ล้านเรียล ( มำกกว่ำ 3,125 USD) 
    ร้อยละ 20, เงินพิเศษ (fringe benefit)   

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) - ภาษีที่ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเก็บจากลูกค้าในอัตรา ร้อย
ละ 10 ส าหรับการจ าหน่ายหรือให้บริการในประเทศ และร้อยละ 0 
ส าหรับการส่งออก 

ภำษีท่ีพัก (Tax on 
Accommodation: 
TOA) 

- จัดเก็บจากการพักอาศัยในโรงแรม เกสท์เฮาส์ อพาร์ทเม้นต์ คอนโด 
หรือที่พักประเภทอ่ืนๆ ในอัตรา ร้อยละ 2ของค่าห้องรวมกับภาษีทุก
ประเภท ยกเว้น VAT   

ภำษีเฉพำะส ำหรับ
สินค้ำและบริกำรบำง
ชนิด (Specific Tax 
on Certain 
Merchandises and 
Services: STCMS) 

- ภาษีที่จัดเก็บส าหรับ สินค้าและบริการบางชนิด ทั้งในประเทศ และที่
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยจะค านวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- รถยนต์ ร้อยละ 45, อะไหล่รถยนต์ ร้อยละ 30, เบียร์ ร้อยละ 25, รถ
มอเตอร์ไซค์ น้ ามันปิโตรเลียม เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20, บุหร่ี 
ร้อยละ 15, อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ น้ าอัดลม การให้บริการทางด้าน
บันเทิง การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ร้อยละ 10, การให้บริการ
โทรศัพท์ ร้อยละ 3  

ภำษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และบุหรี่ 
(Tax on Public 
Lighting: PLT) 

- จัดเก็บจากผู้ที่จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และบุหร่ีทุกประเภท โดย
จะท าการค านวณก่อนภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

-  อัตรา ร้อยละ 3 

ภำษีประกอบกำรธุรกิจ
เฉพำะ (Patent Tax) 
(ต้องต่ออำยุทุกปี) 

- ภาษีประจ าปีที่ธุรกิจต้องช าระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตาม
ประเภทของธุรกิจ และตามขอบเขตจังหวัดที่ธุรกิจต้ังอยู่ 

- อัตรา 4 แสนเรียล (100 USD) ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
- อัตรา 1.2 ล้านเรียลต่อปี (300 USD) ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง 
- อัตรา 3 ล้าน -5 ล้าน เรียลต่อปี (750 -1,250 USD) ส าหรับธุรกิจ

ขนาดใหญ่ 
ภำษีกำรจดทะเบียน 
(Registration Tax or 
Transfer Tax) 

- จัดเก็บจากการจัดท าเอกสารทางกฎหมาย ก่อต้ัง ควบรวม ยกเลิก
กิจการ 

- จัดเก็บจากการโอนสินทรัพย์ 
-  1 ล้านเรียล/ 1กิจกรรม 
-  ร้อยละ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ (ที่ดิน บ้าน รถ) 

ภำษีอสังหำริมทรัพย์ 
(Tax on Immovable 

- อสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเรียล (25,000 USD) 
- ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าที่ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่า
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ประเภทภำษี รำยละเอียด/อตัรำ 
Properties) ทรัพย์สิน 

- ผู้เสียภาษีต้องช าระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
ภำษีจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ 
(Registration Tax) 

- จัดเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 4 ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์น้ัน 

*4100 เรียล = 1 USD, **กัมพูชามีการท าอนุสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะ
บังคับใชใ้นปี 2560 
 

2. ภำษีน ำเข้ำ-ส่งออก มีอัตรำเท่ำไร 

ตอบ ภาษีน าเข้าหรือภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่ผู้น าเข้าสินค้าต้องช าระที่ด่านศุลกากร
ก่อนที่จะน าสินค้า เข้ามาในประเทศกัมพูชา โดยค านวณก่อนภาษี เฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราต้ังแต่ ร้อยละ 0 – 35 แบ่งตามประเภท
ได้ดังน้ี 

1) ร้อยละ 0 – สินค้าท่ีได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา 
ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธ์ิน าเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน  

2) ร้อยละ 7 – สินค้าข้ันต้นหรือวัตถุดิบ 
3) ร้อยละ 15 – สินค้าที่จัดเป็นทุน, เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต, 

วัตถุดิบที่มีในประเทศ 
4) ร้อยละ 35 – สินค้าส าเร็จรูป, เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์, ยานพาหนะ,      

อัญมณีและหินมีค่า 

ทั้งน้ีสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN 
Free Trade Agreement : AFTA เพ่ือส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะท าให้มีภาษี
น าเข้า ร้อยละ 0-5 ข้ึนอยู่กับประเภทของสินค้า 

โดยผู้น าเข้า-ส่งออก สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการน าเข้า
สินค้าจากประเทศไทยของประเทศกัมพูชา (ทั้งอัตราแบบทั่วไป MFN และอัตราพิเศษ 
AFTA)  ตามพิกัดของสินค้าได้ที่ http://fta.dft.go.th/ >> ค้นหาอัตราภาษีศุลกากร/กฎ
ว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า >> ประเทศปลายทาง : CAMBODIA >> ใส่หรือเลือกพิกัด
ศุลกากรของสินค้า 

http://fta.dft.go.th/
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3. ส ำหรับธุรกิจตัวแทน เช่น ตัวแทนสำยกำรบิน ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้ำของต๋ัวเครื่องบิน
ที่ท ำกำรจ ำหน่ำย จะต้องค ำนวณภำษีก ำไรล่วงหน้ำจำกรำยได้รวมอย่ำงไร 

ตอบ ปัจจุบันโดยกรมภาษีก าลังร่างกฎหมายเพ่ือระบุความหมายของรายรับรวม 
(Turnover) ของธุรกิจแต่ละประเภท เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการน ามาค านวณภาษี
ข้ันต่ า โดยส าหรับธุรกิจบริการอาจระบุให้เป็น ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าท่ีต้องช าระคนื
ให้กับเจ้าของกับราคาท่ีจ าหน่าย เป็นต้น  

ตัวอย่ำง 

- บริษัทตัวแทนมีรายได้รวม 10,500 USD ใน 1 เดือน 
- แบ่งเป็นค่าต๋ัวเครื่องบิน 10,000 USD และค่าบริการจ าหน่ายต๋ัวของ

ตัวแทน 500 USD 
- ภาษีก าไรล่วงหน้า 1% ของรายได้รวม จะค านวณจาก รายได้ค่าบริการ

จ าหน่ายต๋ัว 500 USD  
- บริษัทจะต้องเสียภาษี 500 USD x 1% = 5 USD  (พร้อม VAT10% จาก

รายได้ 500 USD) 
4. สถำนะของกำรเป็นลูกจ้ำงที่อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดในกำรเสียภำษีเงินเดือน  มี

ข้อก ำหนดอย่ำงไร 

ตอบ ตามประกาศ ว่าด้วยเรื่องภาษีรายได้ หมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป ข้อ 1.2.
สถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำน ระบุว่า บุคคลที่จะจัดว่าเป็นลูกจ้างและต้องเสียภาษีเงินเดือน 
หากมีการจ้างงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ข้อจาก 4 ข้อต่อไปน้ี 

1) ไม่มีการผิดนัดช าระเงินส าหรับการปฏิบัติตามการจ้างงาน หากบุคคลน้ัน
ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ก าหนดและมีการท างานตามที่สัญญาการจ้างงาน
ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 

2) บุคคลน้ันไม่สามารถก าหนดเวลา และสถานที่ในการปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง 

3) บุคคลน้ันต้องไม่มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานปกติ 

4) บุคคลน้ันจะต้องไม่ปฏิบัติงานให้กับหลายบริษัทในเวลาเดียวกัน 
 



69 

 

FAQ 2016– AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

5. ภำษีก ำไรแบบอัตรำก้ำวหน้ำมีวิธีกำรค ำนวณอย่ำงไร และใช้กับธุรกิจประเภทใด 

ตอบ การค านวณภาษีก าไรตามอัตราก้าวหน้าน้ันให้ค านวณตามอัตราแต่ละช่วงแล้ว
น ามารวมกันตัวอย่างเช่น 

ธุรกิจ A มีก าไรต่อปี 200,000,000 เรียล จะต้องเสียภาษีก าไรเท่ากับ 

- ก าไร 6,000,000 เรียล อัตรา 0% = 0 เรียล 
- ก าไรต้ังแต่ 6,000,001 ถึง 15,000,000 เรียล อัตรา 5%  

=9,000,000 x 5% = 450,000 เรียล 
- ก าไรต้ังแต่ 15,000,001 ถึง 102,000,000 เรียล อัตรา 10% 

= 87,000,000 x 10% = 8,700,000 เรียล 
- ก าไรต้ังแต่102,000,001 ถึง 150,000,000 เรียล อัตรา 15%  

= 48,000,000 x 15% =  7,200,000 เรียล 
- ก าไรต้ังแต่150,000,001 เรียล อัตรา 20%  = 50,000,000 x 20  

= 10,000,000 เรียล 
- รวมภำษีก ำไรที่ธุรกิจ A ต้องจ่ำย = 26,350,000 เรียล 

ภาษีก าไรแบบอัตราก้าวหน้าน้ันใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล ดังน้ัน จึงใช้กับ
ธุรกิจซึ่งมีบุคคลธรรมดาคนเดียวเป็นเจ้าของ 100% หรือมีลักษณะเป็นกิจการเจ้าของคน
เดียว (Sole Proprietorship) มีสถานะเป็นบุคคล (Physical Person)  ทั้งน้ีสามี ภรรยา  
และลูก สามารถนับรวมเป็น 1 บุคคล (1 Physical Person)  

6. Tax  Holiday คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้ำง มีระยะเวลำเท่ำไหร่ 

ตอบ Tax Holiday คือระยะเวลาที่ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (QIP ) 
ได้รับการยกเว้นภาษีก าไร 

 ประกอบด้วย Trigger Period(1-3ปี) + 3ปี + Priority Period (0-3ปี) รวม
แล้วไม่เกิน 9 ปี 

- Trigger Period จะสิ้นสุดภายใน 1 ปี หลังจากที่ธุรกิจมีก าไร หรือ 3 ปี 
หลังจากท่ีธุรกิจมีรายได้ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน 

- 3 ปี คือระยะเวลา 3 ปี หลังจากสิ้นสุด Trigger Period 
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- Priority Period คือระยะเวลาต่อจาก Trigger Period+ 3 ปี โดยจะ
พิจารณาตามคุณสมบัติของโครงการ มีระยะเวลา 0-3 ป ี
 

7. เพรำะเหตุใดกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มจึงมีควำมล่ำช้ำ 

ตอบ ความล่าช้าในการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม มีสาเหตุมาจาก 

1) ความชัดเจนในการบันทึกของผู้เสียภาษี 
2) ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีภาษี 
3) งบประมาณท่ีมีจ ากัดแบบ ปีต่อปี เพียง 30 ล้าน USD 
4) มีกระบวนการการพิจารณาหลายข้ันตอน 

ทั้งน้ีก าลังมีความพยามยามที่จะของบประมาณเพ่ิม และให้มีการโอนถ่าย
อ านาจเพ่ือลดข้ันตอนการคืนภาษี 

8. บริษัทมี สำขำในกำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ซึ่งจดทะเบียนและช ำระภำษี
ประกอบกำรธุรกิจเฉพำะ(Patent)อยู่แล้วในจังหวัดหน่ึง หำกมีกำรสร้ำง
คลังสินค้ำขึ้นมำใหม่ในจังหวัดเดียวกัน ต้องมีกำรช ำระภำษีประกอบกำรธุรกิจ
เฉพำะ(Patent) เพิ่มหรือไม่ 

ตอบ ต้องช าระ Patent เพราะคลังสินค้าเป็นการด าเนินธุรกิจคนละประเภทกับ 
สาขาจ าหน่ายสินค้า  ในกรณีที่เป็นการจัดต้ังสาขาข้ึนเพ่ือจ าหน่ายสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในจังหวัดเดียวกันก็ไม่จ าเป็นต้องช าระ Patent เพ่ิม แต่ถ้าสินค้าและบริการต่างกัน
ต้องช าระ Patent เพ่ิม 

9. โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (QIP) ต้องเสียภำษีขั้นต่ ำ (Minimum 
Tax)หรือไม ่

ตอบ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (QIP) จะได้รับยกเว้นภาษี ข้ันต่ า 
(Minimum Tax) ตลอดระยะเวลา Tax Holiday  ที่ได้รับ 

10. ถ้ำบริษัท A จ่ำยภำษี VAT ให้กับ ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ B แต่หลังจำกน้ันผู้จ ำหน่ำย
สินค้ำ B ไม่น ำส่งภำษี VAT ให้หน่วยงำนจัดเก็บภำษี บริษัท A จะมีควำมผิด 
และต้องรับผิดชอบในกำรจ่ำย VAT หรือไม่ 
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ตอบ บริษัท A ไม่มีความผิด หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับ ผู้จ าหน่าย
สินค้า B และไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อ ภาษี VAT ที่ B ไม่ได้ช าระ 

11. ภำษีซื้อ (Input Tax) ประเภทใดที่สำมำรถน ำไปใช้ลดหย่อนภำษีขำย 
(Output Tax)ได้บ้ำง 

ตอบ ภาษีซื้อ (Input Tax) ที่เกิดจากการซื้อเพ่ือน ามาใช้ประกอบธุรกิจเท่าน้ัน ที่
สามารถน ามาลดหย่อนได้ แต่หากเป็นภาษีซื้อ ที่เกิดจากการซื้อ เพ่ือใช้เฉพาะบุคคลซึ่ง
ไม่ได้น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ หรือเป็นภาษีซื้อที่ ที่เกิดจากกิจกรรมบันเทิง สันทนา -
การ  การซื้อรถ หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะไม่สามารถน ามาลดหย่อนได้ 

12. ธุรกิจกำรเกษตร ได้รับกำรยกเว้น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) หรือไม ่

ตอบ ธุรกิจการเกษตร จะได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพ่ิมในการน าเข้า เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย 
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการท าการเกษตร 

13. กำรผลิตข้ำว ต้องค ำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือไม่ 

ตอบ การส่งออกจะได้รับการงดเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก ส่วน
การจ าหน่ายในประเทศ จะได้รับยกเว้นเฉพาะข้าวเปลือก ส่วนข้าวสารมีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
10% 

14. ธุรกิจจะสำมำรถคัดค้ำนกำรประเมินภำษีที่ไม่ถูกต้อง อย่ำงไรให้มีประสิทธิภำพ 

ตอบ การคัดค้านเป็นรายบริษัทมักไม่มีน้ าหนักเพียงพอให้หน่วยงานภาษีมีการ
พิจารณาใหม่ ดังน้ันธุรกิจจึงควรรวมกลุ่มกันคัดค้าน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือประสบปัญหาเดียวกัน ทั้งน้ีอาจใช้สมาคมธุรกิจต่างๆเป็น 
เครื่องมือในการรวมกลุ่ม 

15. กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ของค่ำเช่ำ หำกมีภำษีมูลค่ำเพิ่มรวมเข้ำมำ เรำจะ
สำมำรถท ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถหักได้ แม้จะมีภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมอยู่ด้วย 

16. กำรผลิตข้ำว ต้องค ำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือไม่ 
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ตอบ การส่งออกจะได้รับการงดเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก ส่วน
การจ าหน่ายในประเทศ จะได้รับยกเว้นเฉพาะข้าวเปลือก ส่วนข้าวสารมีภาษีมูลค่าเพ่ิม 
10% 

17. กำรค ำนวณค่ำปรับ 10%, 25%, 40% ส ำหรับกำรไม่ช ำระภำษีน้ัน มีวิธีกำร
อย่ำงไร และกำรค ำนวณดอกเบี้ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ 

ตอบ อัตราค่าปรับเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยสามารถเจรจาต่อรอง
ได้ ภายในอัตราท่ีก าหนด  การค านวณดอกเบี้ย จะค านวณตามเดือนที่ค้างช าระภาษี โดย
จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีการตกลงช าระภาษีและค่าปรับ 

18. ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย มีกำรก ำหนดมูลค่ำขั้นต่ ำหรือไม่ 

ตอบ ในกฎหมายไม่มีการระบุมูลค่าข้ันต่ าของการช าระ ค่าบริการ ที่จะต้อง ท าการ 
หักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ ดังน้ันจึงต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรับการช าระค่าบริการ
ทุกมูลค่า 

19. หำกไม่แน่ใจ หรือมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยภำษี ควรท ำอย่ำงไร 

ตอบ ย่ืนขอค าชี้แจง ต่อหน่วยงานภาษี หรือผู้รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมทั้งเก็บหลักฐานในการรับเรื่อง เพ่ือใช้อ้างอิงในกรณีที่ไม่มีการชี้แจงกลับ ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

20. กำรโต้แย้งกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ควรมีวิธีกำรอย่ำงไร 

ค ำตอบ กฎหมายให้อ านาจสูงสุดแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีในการตีความกฎหมาย และ
ตัดสินข้อขัดแย้ง จึงเป็นเรื่องยากส าหรับ ผู้เสียภาษีที่จะโต้แย้งกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
โดยอาศัยเพียงข้อกฎหมายที่มีอยู่  ดังน้ันผู้เสียภาษีจะต้องอ้างอิงถึง สิ่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
ในการโต้แย้ง เพ่ือให้การโต้แย้งน้ันมีประสิทธิภาพ 

1) การตัดสินหรือตีความกฎหมาย ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ในกรณีที่มี
ความคล้ายคลึง หรือเกี่ยวข้องกัน ในอดีตที่ผ่านมา 

2) หลักในการตีความกฎหมาย เช่น การตีความตามเจตนารมณ์และประสงค์
ของกฎหมาย 

3) แนวปฏิบัติทางภาษีตามมาตรฐานสากล เช่น OECD Guidelines 
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21. ประเด็นปัญหำเก่ียวกับภำษีในปัจจุบัน มีอะไรบ้ำง 

ตอบ ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ มี ดังน้ี  

1) ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย (Double Taxation Agreement) 
2) ไม่มีกฎหมายและข้อก าหนดที่ส าคัญเก่ียวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษี 

- หลักเกณฑ์การควบคุมบริษัทต่างชาติ (Controlled Foreign 
Company :CFC) 

- มาตรการการป้องกันการต้ังทุนต่ า (Thin Capitalization) 
- มาตรการหรือหลักการในการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากร 

(Anti-Avoidance Rule/Provision) 
- การเก็บภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gain Tax) 
- บันทึกหลักการและเหตุผล 

ส่งผลให้อ านาจในการพิจารณาทั้งหมด ตกอยู่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษี 
และเจ้าหน้าที่ โดยปราศจากแนวทาง และกรอบข้อก าหนดที่ชัดเจนใน
การพิจารณา กรณีต่างๆ 

3) กัมพูชายังไม่มีศาลทางภาษี หรือคณะกรรมการ ในการพิจารณาตัดสินข้อ
ขัดแย้ง โดยปัจจุบันส านักงานภาษีมีอ านาจสูงสุดในการพิจารณาตัดสิน
ข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึน โดยไม่มีแบบแผนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

4) การยกเว้นภาษีให้กับโครงการที่ไ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน (QIPs) 
เกี่ยวกับภาษีก าไรที่เกิดจากการท าธุรกิจอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
โครงการว่าต้องน ามาค านวณเพ่ือช าระภาษีหรือไม่เช่น รายได้จาก
ดอกเบี้ย ค่าเช่า การขายสินค้าภายในประเทศของโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเพ่ือการส่งออก การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

5) การขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม กรณีที่ผู้จ าหน่ายสินค้าไม่ท าการช าระภาษีขาย( 
VAT Output) จะส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อ (VAT 
Input) ได้ซึ่งท าให้ผู้ซื้อเสียประโยชน์ ขณะที่ไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด 

6) ความหมายของการให้บริการด้านการจัดการและทางด้า นเทคนิค 
(Management and Technical Services) ไม่ชัดเจน 

7) การท าธุรกรรมระหว่างหน่วยงานหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน 
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8) การตรวจสอบภาษีไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีมีอ านาจในการ
ตรวจสอบ และตัดสินมากเกินไป เน่ืองจากไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติมาควบคุม 

9) บทลงโทษ กฎหมายก าหนดว่า การกระท าใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี จะต้องถูกปรับในอัตรา 2 ล้านเรียล หรือ 500 
USD อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า การค านวณภาษีผิดพลาด ซึ่งต้อง
ช าระค่าปรับร้อย 20-40 USD รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 2 ยังต้องช าระ
ค่าปรับอีก 2 ล้านเรียล เน่ืองจากเจตนาขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษี ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ 

22. ธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร มีกำรช ำระภำษีอย่ำงไร และมีประเด็นใดบ้ำงที่ควร
ระวัง 

ตอบ ภาษีส าหรับธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร มีดังน้ี 

ภำษีที่ต้องช ำระเป็นรำยเดือน 

1. ภาษีที่พัก จากค่าห้องพัก ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทุก
ชนิดยกเว้น VAT 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม อัตราร้อยละ 10 จากค่าห้องพัก ค่าอาหารและค่าบริการ 
(Service Charge)  

3. ภาษีก าไรล่วงหน้า อัตราร้อยละ 1 จากรายรับรวม ซึ่งได้แก่ ค่าห้องพัก 
ค่าอาหารและค่าบริการ 

4. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 15 ส าหรับ ค่าบริการนายหน้าที่อยู่ใน
ประเทศ หรือ ร้อยละ 14 ส าหรับนายหน้าท่ีอยู่ต่างประเทศ 

ภำษีที่ต้องช ำระรำยปี 

1. ภาษีก าไร หรือ ภาษีข้ันต่ า 

ประเด็นปัญหำและข้อควรระวังในกำรช ำระภำษีประเภทต่ำงๆของธุรกิจ
โรงแรม/ร้ำนอำหำร 

1. Triple Taxes on Service Charge - ค่าบริการ (Service Charge) 
ต้องน ามาค านวณเพ่ือช าระภาษีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่  
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1) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) อัตราร้อยละ 10 เน่ืองจากจัดเป็น
ค่าบริการ 

2) ภาษีก าไรล่วงหน้าอัตราร้อยละ 1 เน่ืองจากเป็นรายรับของ
บริษัท 

3) ภาษีเงินเดือนตามอัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0 -20 เ น่ืองจาก
กฎหมายก าหนดให้เป็นรายได้โดยตรงของพนักงาน 

2. อาหารและห้องพักของพนักงาน จัดเป็น Fringe Benefit ตามกฎหมาย 
ต้องน ามาค านวณภาษีเงินเดือน นอกจากน้ันยังต้องน ามาค านวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ตามราคาตลาดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรม
ภาษีก าลังร่างกฎหมายเพ่ือยกเว้นการค านวณภาษีจาก Fringe Benefit 
บางประเภท เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

3. อาหารและห้องพักฟรี ท่ีให้บริการกับผู้น าทัวร์ ตามกฎหมายจะต้องน ามา
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ตามราคาตลาด 

4. กรณีคืนเงินค่าห้องพักที่ได้รับล่วงหน้า จากการยกเลิกเข้าพัก ให้ออก 
Credit Note เพ่ือยกเลิกรายได้ดังกล่าว และไม่ต้องน าไปค านวณภาษี 
 

23. ร้ำนค้ำปลีก (แบบฝำกขำย Consignment/Agent Principle)  มีกำรช ำระ
ภำษีอย่ำงไร และมีประเด็นใดบ้ำงที่ควรระวัง 

ตอบ ภาษีส าหรับ ร้านค้าปลีก มีดังน้ี 

ภำษีที่ต้องช ำระเป็นรำยเดือน 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม อัตราร้อยละ 10 ของค่าคอมมิชชั่น  
2. ภาษีก าไรล่วงหน้า อัตราร้อยละ 1 ของค่าคอมมิชชั่น 

ภำษีที่ต้องช ำระเป็นรำยปี 

1. ภาษีก าไร หรือ ภาษีข้ันต่ า 

ประเด็นปัญหำและข้อควรระวังในกำรช ำระภำษีประเภทต่ำงๆของธุรกิจร้ำน
ขำยปลีก 
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1. เจ้าของสินค้าหรือ Vendors ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการขายสินค้า ใน
อัตราร้อยละ 10 ของราคาขาย  เน่ืองจากร้านขายปลีกไม่ได้เป็นเจ้าของ
สินค้าและน าส่งเงินจากการขายสินค้าทั้งหมดให้กับ Vendors โดยได้รับ
เพียงค่าคอมมิชชั่น อย่างไรก็ตามต้องมีการระบุในสัญญาการรับฝากขายให้
ชัดเจน 

2. เจ้าของสินค้าหรือ Vendors ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม จากการส่งเสริมการ
ขายโดยการแถมสินค้าให้ฟรี  ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าตาม
ราคาตลาด 

3. ภาษีเฉพาะส าหรับสินค้าและบริการบางชนิด (ST) จะช าระโดยผู้ผลิตหรือ
น าเข้าสินค้าเพียงครั้งเดียว 

24. บริกำรทัวร์ มีกำรช ำระภำษีอย่ำงไร  

ตอบ การให้บริการทัวร์แบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก ดังน้ี

 

กำรช ำระภำษี ของบริษัทกัมพูชำ ในกรณีที่ 1 

- บริษัทกัมพูชา ต้องช าระภาษีก าไรล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ 1 รวมทั้ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 10 จากรายรับที่ได้จากบริษัทหรือส านักงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งท าการโอนเงินค่าใช้จ่ายในกัมพูชาทั้งหมดมาให้กับบริษัท
ในกัมพูชาเป็นผู้ด าเนินการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  

- บริษัทกัมพูชาต้องค านวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราท่ีก าหนดทุกครั้ง ที่
มีการจ่ายค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าสถานที่ หรือค่าบริการอื่นๆ 

- ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับบริษัทต่างประเทศ ไม่ต้องค านวณ ภาษี หัก ณ 
ที่จ่าย เน่ืองจากเป็นการให้บริการในต่างประเทศ 

กรณีท่ี 1 ขำเข้ำประเทศ 

• นักท่องเที่ยวซื้อบริการทัวร์และช าระเงิน
ให้กับบริษัทหรือส านักงานในต่างประเทศ 
เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชา 

• บริษัทในต่างประเทศจะโอนเงินทั้งหมด
มาให้กับบริษัทในกัมพูชา หลังจากที่หัก
ค่าคอมมิชชั่นแล้ว 

กรณีท่ี 2 ขำออกนอกประเทศ 

• นักท่องเที่ยวซื้อบริการทัวร์และช าระ
เงินให้กับบริษัทภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 

• บริษัทกัมพูชาจะโอนเงินทั้งหมดไปยัง
บริษัทในต่างประเทศ หลังจากที่หักค่า
คอมมิชชั่นแล้ว 
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กำรช ำระภำษีของบริษัทกัมพูชำ ในกรณีที่ 2 

- เงินที่ได้รับจากนักท่องเท่ียวถือเป็นรายได้และการให้บริการของบริษัทใน
ต่างประเทศ ไม่มีภาระต้องช าระภาษี 

- บริษัทกัมพูชาต้องช าระภาษีก าไรล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 1 รวมทั้ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 10 จากค่าคอมมิชชั่นที่ ไ ด้รับจากบริษัทใน
ต่างประเทศ 
 

25. กำรช ำระภำษีรำยเดือนต้องช ำระภำยในวันที่เท่ำไร หำกช ำระเกินก ำหนดเวลำ
จะมีโทษอย่ำงไร  

ตอบ ภาษีรายเดือนทุกประเภทให้ช าระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ช าระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ท้ังน้ีหากวันที่ 15 และ 20 ตรงกับ
วันหยุดราชการ สามารถช าระได้จนถึงวันท าการวันแรกหลังจากวันหยุดราชการ 

กรณีช าระภาษีช้ากว่าก าหนดจะมีโทษปรับในอัตราร้อยละ 10 , 25, หรือ 40 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน ของมูลค่าภาษีที่ค้างช าระ 

กรณีช าระภาษีผ่านธนาคาร ต้องย่ืนแบบฟอร์มภาษีให้กับกรมภาษีเพ่ือทราบ
ตามก าหนดเวลาดังกล่าว ไม่เช่นน้ันกรมภาษีจะไม่รับทราบการช าระภาษีครั้งน้ัน  

ในปี 2558 กรมภาษีจะเปิดบริการระบบ E-filling ให้ย่ืนแบบฟอร์ม ส าหรับ
บริษัทขนาดใหญ่ 

26. กำรตรวจสอบภำษี มีก่ีประเภท 

ตอบ การตรวจสอบภาษีประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) Desk Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่บริษัทย่ืนแจ้ง
ภาษี เช่น แบบฟอร์มการช าระภาษีต่างๆ ทั้งรายเดือนและรายปี 

2) Limited Audit เป็นการเข้าไปตรวจสอบที่สถานประกอบการ เพ่ือขอดู
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามจะครอบคลุมเฉพาะบางภาษีบาง
ประเภทเท่าน้ัน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพียง 1 ปี 
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3) Comprehensive Audit เป็นการตรวจสอบการช าระภาษีทุกประเภท ของ
บริษัท โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 10 ปี หรือมากกว่าน้ัน กรณีที่มี
หลักฐานการกระท าผิดทางภาษีที่ชัดเจน  

ปัจจุบันกรมภาษีก าลังจะออก คู่มือประกอบการตรวจสอบภาษี ( Audit 
Manual) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และยังเป็น
การหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าท่ี 

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment Committee จะเป็นผู้
ประเมินว่าบริษัทต้องได้รับการตรวจสอบแบบ Limited Audit และ Comprehensive 
Audit หรือไม่ 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับบริษัทรายใหญ่ที่เสียภาษีมูลค่าสูงสุด 82 
บริษัท กรมภาษีได้จัดให้มีการตรวจสอบแบบ Limited Audit และ Comprehensive 
Audit  พร้อมกันในครั้งเดียว 

27. Fringe Benefit ได้แก่อะไรบ้ำง 

ตอบ ประกาศเลขที่ 1173 เรื่องภาษีเงินเดือน บทที่ 3 หมวด 3 ได้ระบุรายละเอียด
และประเภทของ Fringe Benefit ซึ่งต้องน ามาค านวณภาษีเงินเดือนไว้ ดังน้ี 

1) Fringe Benefit คือ สินค้า บริการ สิทธิประโยชน์ทางการเงิน หรือ
สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่นายจ้างให้กับลูกจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของการจ้างเงินและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง โดย 
Fringe Benefit เหล่าน้ีจะต้องน ามาค านวณเพ่ือจ่ายภาษีเงินเดือน 

2) Fringe Benefit ได้แก ่
(1) ยานพาหนะทุกประเภท ยกเว้น ยานพาหนะซึ่งจอดอยู่

บริเวณสถานประกอบการ หลังจากเวลาท าการ และในช่วง
วันหยุด, ยานพาหนะ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ใช้เฉพาะบุคคล 
หลังจากชั่ วโมงท างาน , ยานพาหนะ ที่ ไม่ ไ ด้ใช้ เ พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

(2) อาหาร 
(3) บ้านหรือที่พักอาศัยน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
(4) แม่บ้าน 
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(5) เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า 
(6) การขายสินค้าลดราคา 
(7) การช่วยเหลือทางการศึกษา นอกเหนือจากการฝึกอบรมที่

เก่ียวข้องกับการท างานโดยตรง 
(8) ประกันภัย และประกันสุขภาพ ยกเว้นกรณีที่ ให้กับ

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงต าแหน่ง
หรือหน้าท่ี 

(9) การให้เงินช่วยเหลือที่ไม่จ าเป็น หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของนายจ้าง 

(10) การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสังคมที่เกินกว่ากฎหมาย
ก าหนด 

(11) ค่าใช้จ่าย ส าหรับการเลี้ยงต้อนรับ กิจกรรมบันเทิง การ
พักผ่อน หรืออื่นๆ นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์ใน
การจ้างงาน 
 

28. บริษัทที่จดทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีกำรด ำเนินกิจกำร มีภำระทำงภำษีอย่ำงไร 

ตอบ ส าหรับบริษัทที่ยังไม่เริมด าเนินกิจการน้ัน มีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบฟอร์มช าระภาษี
ทุกเดือน ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1 USD / เดือน 

29. บริกำรขนส่งสินค้ำจำกกัมพูชำไปต่ำงประเทศ หรือจำกต่ำงประเทศมำยัง
กัมพูชำ มีวิธีกำรค ำนวณภำษีอย่ำงไร 

ตอบ บริการขนส่งสินค้าท้ังสองรูปแบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  

1) การขนส่งภายในประเทศ จากคลังสินค้าไปถึงชายแดน หรือจาก
ชายแดนมาถึงคลังสินค้า โดยส่วนมากบริษัทจะ Sub-Contract ต่อ
ให้กับบริษัทขนส่งท้องถ่ินซึ่งมักจะไม่ออกใบเสร็จแบบรวม VAT ให้ 
ในกรณีน้ี บริษัทมีภาระต้องช าระ ภาษี ณ ที่จ่าย จากค่าขนส่งใน
อัตราร้อยละ 15 ของค่าบริการ 

2) การขนส่งนอกประเทศ จากชายแดนไปประเทศปลายทาง หรือจาก
ประเทศต้นทางมาถึงชายแดน ให้ถือว่าเป็นการขนส่งในต่างประเทศ 
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(International Transportation) ไม่มีภาระต้องช าระภาษี หัก ณ ที่
จ่าย และ VAT 

30. กำรจ่ำยภำษีซ้ ำซ้อน เมื่อมีกำรท ำธุรกรรมกับต่ำงประเทศ เน่ืองมำจำกยังไม่มี
อนุสัญญำภำษีซ้อน ระหว่ำงประเทศไทยและกัมพูชำ 

ตอบ กัมพูชาได้มีการลงนามใน อนุสัญญาภาษีซ้อน ฉบับแรกกับสิงคโปร์ เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าอนุสัญญาดังกล่าว เข้าสภานิติบัญญัติ
เพ่ือให้การอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนมกราคม 2560 

ส าหรับการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยน้ัน เริ่มต้นพร้อมกับการ
เจรจากับประเทศสิงคโปร์ แต่เน่ืองจากประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เงื่อนไขในอนุสัญญาบ่อยครั้ง ท าให้ไม่สามารถลงนามได้ อย่างไรก็ตามการเจรจาครั้ง
ล่าสุดได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เหลือเพียงข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตราว่าด้วยเรื่ อง การ
ให้บริการทางเทคนิค ซึ่งไทยมีความเห็นไม่ตรงกับกัมพูชา โดยไทยอยากให้รวมเรื่องของ
ค่าสิทธิ ไว้ในการให้บริการทางเทคนิค แต่กัมพูชาต้องการให้แยกออกจากกัน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ โดยกัมพูชาขอให้เข้าใจว่ากัมพูชาเจรจาบนพ้ืนฐาน
เดียวกับอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ได้ลงนามกับประเทศสิงคโปร์ และไม่สามารถเสนอข้อ
แลกเปลี่ยนได้มากกว่าอนุสัญญาดังกล่าว 

31. ข้อก ำหนดในกำรยื่นคัดค้ำนผลกำรประเมินภำษีของภำคเอกชน ต่อกรมภำษี 
ภำยใน 30  วัน  นับจำกวันที่ได้รับใบแจ้งผลกำรประเมิน มิเช่นน้ันกรมภำษีมี
สิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรเรียกภำษีคืน ทั้งน้ีตำมกฎหมำยกรมภำษีจะต้องแจ้งผล
กำรพิจำรณำกำรคัดค้ำนน้ันภำยใน 60  วัน หลังจำกที่รับกำรยื่นคัดค้ำน ซึ่ง
ในทำงปฏิบัติมีหลำยครั้งที่กรมภำษีไม่แจ้งผลกำรพิจำรณำตำมระยะเวลำ
ดังกล่ำว ส่งผลให้ภำคเอกชน เกิดควำมสับสนว่ำจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร
ต่อไป และมีควำมเสี่ยงที่จะถูกปรับหรือเรียกภำษีเพิ่มเติมหรือไม่ 

ตอบ ส าหรับกรณีดังกล่าว ภาคเอกชนมีหน้าท่ีในการย่ืนคัดค้านผลการประเมินภาษี
ภายใน 30 วัน หลังจากน้ันจะเป็นหน้าท่ีของกรมภาษีในการพิจารณาข้อคัดค้าน อย่างไร
ก็ตามแม้กฎหมายจะก าหนดให้กรมภาษีต้องแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วัน หลังจาก
ได้รับการย่ืนคัดค้าน ในทางปฏิบัติบางกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาและตรวจสอบนานกว่า 60 วัน จึงท าให้ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ตาม
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เวลาดังกล่าว ทั้งน้ีกรมภาษีจะไม่มีการคิดค่าปรับหรือบทลงโทษเพ่ิมเติมนับจากวันที่ได้รับ
การย่ืนคัดค้านจากภาคเอกชน พร้อมทั้งจะส่งจดหมายยืนยันเมื่อได้รับเอกสารการย่ืน
คัดค้านผลการประเมิน จากผู้เสียภาษี 

32. กำรเรียกเก็บภำษีก ำไรล่วงหน้ำ ขั้นต่ ำ ในอัตรำ 1% ของรำยรับ ที่ได้รับต่อ
เดือน ซึ่งท ำให้ธุรกิจบำงประเภทมีต้นทุนสูงและไม่สำมำรถแข่งขันได้ 

ตอบ การเก็บภาษีก าไรล่วงหน้า ข้ันต่ าในอัตรา 1% ของรายรบัน้ัน ทางกรมภาษี
ตระหนักดีว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อธุรกิจบริการหรือธุรกิจที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า 
เช่น ตัวแทนขายต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีก าไรจากค่าบริการขายต๋ัวเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับราคาต๋ัวเครื่องบิน ท าให้ไม่สามารถช าระภาษีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กรมภาษี
มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้ ตราบได้ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีภาคเอกชน
ที่ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถย่ืนเรื่องชี้แจงขอให้กรมภาษีพิจารณาได้เป็นกรณี  โดย
กรมภาษีจะเรง่ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายข้อน้ีโดยเร็ว 

33. กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ส ำหรับค่ำบริกำรทำงเทคนิค โดยเฉพำะจำกค่ำขนส่ง
สินค้ำ ที่ จ่ำยให้กับผู้ให้บริกำรในต่ำงประเทศ ส่งผลให้มีต้นทุนสูงและไม่
สำมำรถแข่งขันได้ 

ตอบ การหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 14% ส าหรับบริการทางเทคนิค ที่จ่ายให้กับผู้
บริการในต่างประเทศ เป็นข้อก าหนดตามกฎหมายซึ่งกรมภาษีไม่อาจยกเว้นได้ อย่างไรก็
ตามส าหรับ ค่าขนส่งสินค้าน้ัน ไม่ถือว่าเป็นค่าบริการทางเทคนิค จึงไม่ต้องมีการหักภาษี
ดังกล่าว หากมีเจ้าหน้าที่กรมภาษีเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าบริการขนส่งใน
ต่างประเทศ สามารถท าจดหมายร้องเรียนมาท่ีกรมภาษีได้ 

ส าหรับอัตราภาษีหัก ณ ทีจ่ายน้ัน  ส าหรับค่าบริการทางเทคนิค จ่ายให้กับผู้ให้
บริการในประเทศไทย มีโอกาสลดลงจาก 14% เหลือ 10% หากไทยและกัมพูชาบรรลุ
ข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน 

34. กำรยื่นชี้แจงภำษีซื้อ (Input tax) ที่ก ำหนดให้ยื่นภำยในเดือนถัดไป หลังจำก
วันทีซื้อสินค้ำ ซึ่งในบำงคร้ังกำรซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศ มีควำมล่ำช้ำในกำร
จัดเก็บ Tax Invoice เกินกว่ำ 1  เดือน  ท ำให้ไม่สำมำรถยื่นชี้แจ้งภำษีซื้อได้
ทันตำมก ำหนด 



82 

 

FAQ 2016– AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 
 

ตอบ ตามกฎหมาย ก าหนดให้บริษัทที่ซื้อสินค้า ย่ืนชี้แจงภาษีซื้อภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป ต่างจากภาษีอื่นๆ ที่ก าหนดให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพ่ือให้เวลา
กับบริษัทส าหรับการจัดเก็บ Tax Invoice จากผู้ขาย ดังน้ันในกรณีทั่วไปกรมภาษีจะไม่
ขยายเวลาในการย่ืนชี้แจงภาษีซื้อให้ อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความขัดข้องประสบ
ปัญหาในการจัดเก็บ Tax Invoice จากผู้ขาย ขอให้ท าหนังสือชี้แจงมายังกรมภาษี
ล่วงหน้า เพ่ือพิจารณาขยายเวลาให้ ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี 

35. ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรช ำระภำษี จำกสวัสดิกำรพนักงำน ในกรณีที่บริษัท
สร้ำงหอพักเป็นสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนเพื่อพักอำศัย 

ตอบ กรณีที่บริษัทสร้างหอพักเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
บริษัทจะต้องหักภาษีจากสวัสดิการห้องพักน้ัน ในอัตรา 20% ของมูลค่าการเช่าค านวณ
ตามราคาตลาด โดยหักภาษีเฉพาะห้องพักที่มีพนักงานพักอยู่เท่าน้ัน  

ส าหรับกรณีอื่นเช่น การให้บุคลากรภายนอกบริษัท ซึ่งมาท างานเป็นการ
ชั่วคราวพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายน้ัน บริษัทอาจต้องหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตรา 14% ใน
ลักษณะเดียวกันกับการจ่ายค่าบริการทางเทคนิคให้กับบุคคลธรรมดา หรืออาจจะต้องหัก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 10% และภาษีที่พัก 2% และภาษีก าไรล่วงหน้า 1% ในลักษณะเดียวกัน
กับธุรกิจให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม หรือ ห้องเช่า ซึ่งจะต้องพิจารณารายละเอียด
แล้วแต่กรณี 

36. ที่อยู่ส ำหรับติดต่อกรมภำษี 

ตอบ General Department of Taxation (www.tax.gov.kh)  
ที่ต้ัง : Corner of Russian Federation & Moa Tse Tong Blvd., Toek Laak 1, 
Toul Kork, Phnom Penh 

(1) Department of Large Taxpayers  
Contact Persons: Mr.Eng Ratana - Director 
Tel: +855 12 289876, +855 16 289876 
Email: eng.ratana@tax.gov.kh , engratana14@gmail.com  

(2) Department of Enterprise Audit 

http://www.tax.gov.kh/
mailto:eng.ratana@tax.gov.kh
mailto:engratana14@gmail.com
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Contact Persons: Mr.Sieng Sytha – Deputy Director 
Tel: +855 12 957879, +855 99 998168 
Email: sythaera@yahoo.com  

(3) Auditor 
Contact Persons: Mr.Sumreth Makara - Auditor 
Tel: +855 97488 0347, +855 89 976342 
Email: s_makara@tax.gov.kh , ultramakara@gmail.com   

 
************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนำกำรค้ำและธุรกิจไทยในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงพนมเปญ  
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy  
196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle 
Bassac, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, CAMBODIA 
Office (Cambodia): +855 23 726306-8 Ext.213   
Office (Satellite): +66 2 354 6191-3 Ext.213 
Email: aecth.cambodia@gmail.com  , thaicompnh@gmail.com  

mailto:sythaera@yahoo.com
mailto:s_makara@tax.gov.kh
mailto:ultramakara@gmail.com
mailto:aecth.cambodia@gmail.com
mailto:thaicompnh@gmail.com

