คำนำ
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
Business Support Center) หรือศูนย์ AEC ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย รองรับการเข้าร่วม AEC ในปี 2558
ศูนย์ AEC ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีภารกิจ ดังนี้
1) เป็นแหล่งรวบ รวมข้อมูล จัดทาข้อมูลเชิงลึก กระจายข้อมูล
ให้บริการข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ
2) การสร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล ส่งเสริมให้มีการใช้และขยาย
การใช้สิทธิประโยชน์
3) เป็นผู้ประสานงานนัดหมายกับภาครัฐและเอกชน เพื่อสอบถามข้อมูล
ที่สนใจและพบปะเจรจาการค้า
4) การให้คาแนะนาเรื่องพันธมิตร หรือคู่ธุรกิจ
5) การอานวยความสะดวกด้านสถานที่เพื่อใช้ทางาน การจัดประชุม
การให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางแก่ผู้ประกอบการ
6) การทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้คาปรึกษาหากประสบปัญหา
ศูนย์ AEC ณ กรุงพนมเปญ ได้รวบรวมคาถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ
หวังว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา
คณะผู้จัดทำ
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คำถำมเกี่ยวกับประเทศกัมพูชำ กับ AEC
1. รัฐบำลไทยเตรียมกำรเป็นพิเศษสำหรับคนไทยที่ต้องกำรไปท ำธุรกิจในประเทศ
กัมพูชำอย่ำงไรบ้ำง
คำตอบ รัฐบาลไทยตระหนักดีถึงการที่ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปทาธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประเทศสมาชิก
อาเซี ยน ต้ อ งรวมกัน เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน ในปี 2558 เพื่ อ รองรั บการ
ขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่จ ะเข้ามาในกัมพูชา โดยได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช ย์ ให้บริการข้อมูล
คาแนะนาในเชิงลึกรวมถึงการให้บริการสานักงานฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ศูนย์
AEC Business Support Center ในประเทศกัมพูชา ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Business Support Center ตั้งขึ้น ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จัดตั้งขึ้นใน
ส่วนกลาง และในต่างประเทศ 9 แห่ง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ ภูมิภาคอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่า งประเทศ ณ กรุ ง จาการ์ ต า ประเทศอิ น โดนีเ ซี ย กรุ ง ย่ างกุ้ ง ประเทศพม่ า กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย กรุงมะนิล า ประเทศฟิลิปปินส์ กรุงฮานอย ประเทศ
เวี ย ดนาม นครโฮจิ มิ น ห์ ประเทศเวี ย ดนาม กรุ ง พนมเปญ ประเทศกั ม พู ช า นคร
เวียงจันทน์ ประเทศลาว และประเทศสิงคโปร์
ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทย
ที่ต้องการทาธุร กิจการค้า การลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในกัมพูช า และสนับสนุน
ผลั กดั นให้ผู้ ประกอบการไทยเข้า สู่ภ าคการค้ าระหว่า งประเทศ ในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรั บบริก ารของศู น ย์พั ฒนาการค้า และธุร กิจ ไทยในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น
ประกอบด้วย
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1) บริ ก ารข้ อ มู ล การค้ า การลงทุ น กฎระเบี ย บการค้ า การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
รายงานตลาดเชิงลึกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) ให้คาปรึกษาเชิงลึกด้านการค้า การลงทุน และการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า)
3) ประสานงาน/จัดทานัดหมายในการพบหารือหน่วยงานต่างๆ ในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4) การรวมกลุ่มชมรมนักธุร กิจ ไทยในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (DITP
AEC Club) เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุร กิจ ที่เข้มแข็ง และเป็น
รูปธรรม เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างใกล้ชิด อาทิ กิจ กรรมสัมพันธ์ (Club
Meeting) กิจกรรม Business Mentors by Successful Businessmen
in AEC กิจกรรม AEC Business Matching and Networking เป็นต้น
5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้ นให้แก่สมาชิกชมรมนักธุรกิจไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club) รับทราบอย่างต่อเนื่อง
6) ให้บริการสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องประชุมและเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแก่
ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Business Support and Facilitation) ณ
ประเทศที่สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่
2. ควำมตื่นตัวของภำครัฐและเอกชนกัมพูชำในเรื่องAEC ทั้งกำรกำรรับรู้ กำรรู้จัก
และกำรใช้ประโยชน์
คำตอบ ความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนกัมพูชา เรื่องเออีซี มีน้อยมาก เพราะกัมพูชา
อาจคิดว่าประเทศของตนเปิดรับการค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอยู่แล้ว
การที่จ ะเข้าสู่เออีซี จึง ไม่ต้องมีการปรับ แต่อย่างใดดัง ผลที่ได้จากการส ารวจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนว่า กัมพูชาอยู่ในลาดับที่ 3 ต่อจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่มีความพร้อม
ด้าน Legal and Policy Frameworks
หากถามว่ามีการเตรียมการหรือการรับรู้ของเออีซี เช่นเรื่องกฎหมาย (Laws)
นโยบาย (Policy) และกฎระเบียบ (regulation) อาจมีคนกลุ่มหนึ่งทราบและอีกกลุ่ม
หนึ่ง ไม่ท ราบว่า ตนเองต้ องเข้าไปอยู่ ในกรอบของ เออีซี ในสิ้ นปี 2558 ส่ วนการใช้
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ประโยชน์เพื่อเข้าสู่เออีซี นักธุรกิจกัมพูชาคงเป็นฝ่ายรับมือกับการแข่งขันจากประเทศใน
กลุ่มตลาดของตนและประเทศที่บวกเพิ่ม ดังนั้นจึงมีส่วนที่เป็นผลประโยชน์ (Benefit)
และส่วนที่เป็น cost
Cost ได้แก่การสูญเสียรายได้จากจัดเก็บภาษีสินค้านาเข้าและสินค้าผ่านแดน
นอกจากนี้ การไหลเข้าของสินค้าจะกระทบผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ร วมถึง แรงงานจากกลุ่มอาเซียนที่อาจเข้ามากระทบถึ ง
แรงงานกัมพูชาในบางตาแหน่ง
โอกาสหรื อ ผลประโยชน์ ได้ แ ก่ การแปรรู ป เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ ด้ า น
การเกษตร การขยายวงสาหรับ Supply Chain ในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการทาให้เกิด
วงจรกิจกรรมด้านเศรษฐกิจร่วมกันและการที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง
3. สินค้ำที่กัมพูชำมีศักยภำพเหนือไทยในตลำดอำเซียน เขำเตรียมบุกมำกขึ้นอย่ำงไร
ในสินค้ำดังกล่ำวของไทยต้องรับและรุกอย่ำงไร
คำตอบ สินค้าที่กัมพูช ามีศักยภาพเหนือไทยในตลาดอาเซียนไม่มี แต่กัมพูชาได้มีการ
เตรี ย มบุ ก โดยการเพิ่ ม มู ล ค่ า ได้ แ ก่ สิ น ค้า เกษตร และการเตรี ย มส่ ง ออกข้ า วไปสู่
ตลาดโลกได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน โดยในปี 2558 ส่งออกได้ 538,396 ตัน เพิ่มจากปริมาณ
387,061 ตันในปี 2557
รัฐบาลกัมพูชาได้มีการปฏิรูประบบข้าราชการเพื่อให้มีความคล่องตัว ที่จะได้ใช้
เป็นผู้สนับสนุนการส่งออกให้แก่ ภาคเอกชน อานวยความสะดวกแก่ต่างชาติที่เข้ามาทา
การค้าและลงทุนในประเทศกัมพูชา รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
โดยในปี 2558 รัฐบาลกัมพูช า ได้ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง ชาติ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
กัมพูชา ซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม ผ่านการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และการส่งเสริมศักยภาพในการผลิต โดยมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ
และแผนปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ดังนี้
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มาตรการ 4 ข้ อ ที่เป็ นรูปธรรมในการส่ง เสริมการด าเนินการตามนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
(1) จัดเตรียมแผนและดาเนินการลดค่าไฟฟ้าสาหรับภาคอุตสาหกรรม
และการพาณิช ย์ รวมถึ ง ปรับ ปรุ ง เสถี ยรภาพและขยายพื้น ที่ก าร
จาหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุม
- ลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อโดยตรงจากสถานีย่อย เหลือ 12.6 เซนต์
ต่อ หน่วย kWh
- ลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า (EDC) ในพนมเปญ กันดาล
และกัมปงสปือ เหลือ 16.5 เซนต์ ต่อ หน่วย kWh
- ลดค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากสายส่ง ของสถานีย่อย (รวมถึง ECD
และผู้ จ าหน่ า ยเอกชน) เหลื อ เท่า กั น ที่ 16.4 เซนต์ ต่ อ
หน่วย kWh
- ตั้ ง ราคาค่ า ไฟฟ้ า ให้ แ ตกต่ า งกั น ในเวลากลางวั น และ
กลางคืน สาหรับภาคอุตสาหกรรม
- ขยายพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ปรับปรุงเสถียรภาพการจาหน่ายไฟฟ้า โดยลดอัตราที่ไฟฟ้า
ตัดให้ไม่เกิน 12 ครั้งหรือไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อปี
(2) พัฒนาและดาเนินการจัดทาแผนแม่บท เพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง
และโลจิ ส ติ ก ส์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ บู ร ณาการและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการขนส่ ง ทุ ก ระบบเข้ า ด้ ว ยกั น โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก าร
เชื่อมโยง 3 เส้นทางที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ พนมเปญ-สี
หนุวิลล์ พนมเปญ-บาเวต และ พนมเปญ-ปอยเปต โดยการก่อสร้าง
internationally standards highways และติดตั้งระบบโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพ
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(3) พัฒนากลไกตลาดแรงงานและพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ โดยการส่ง เสริม
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะ สร้ า งกลไกการก าหนดค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและแรงงาน
(4) พัฒนาและเปลี่ยนแปลงจัง หวัดพระสีหนุ (สีหนุวิลล์) ให้เป็นเมือง
ต้นแบบ ของ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความหลากหลาย ตามแนวคิด
ของเขตปกครองพิ เ ศษ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ ก ลายเป็ น
ศูนย์ กลางเศรษฐกิ จ อุตสาหกรรม การค้า และการท่ องเที่ ยว ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็น ASEAN Green Industry and Metropolitan City ใน
อนาคต
นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทบทวนและแก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดการลงทุนที่ช่วยให้ มีการถ่ายโอน
เทคโนโลยี มีการสร้างงาน เสริมสร้างทักษะและสร้างมูลค่าเพิ่ม การทบทวนและแก้ไข
หลั ก เกณฑ์ใ นการคัด เลื อ ก การลงทุน ที่ มี ศั ก ยภาพและมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง สามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม และผลกระทบเชิงบวกสาหรับการพัฒนาและดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ มายัง
ประเทศกัมพูชา และการพิจารณาเพิ่มสิทธิพิเศษ (ที่พักอาศัย การขนส่ง โรงอาหาร การ
ฝึ ก อบรม) ให้ กั บ โครงการที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงาน การวิ จั ย พั ฒ นาและ
นวัตกรรม เป็นต้น
4. กัมพูชำมีกำรเตรียมพร้อมอย่ำงไร สำหรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
ตอบ การรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี 2558 จะทาให้การเชื่อมโยง
ฐำนกำรผลิต มีความสะดวกขึ้น ภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างกันลดลงเหลือ 0-5% สินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ในภูมิภำคสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น นักลงทุนอาเซียนจะ
ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันสาหรับการลงทุนในทุกประเทศสมาชิกทั้งในรูปแบบ
ของบุค คลและนิติบุค คล และสำมำรถถือ หุ้นในธุรกิจบริกำรได้มำกถึง 70% ดัง นั้น
ภาครัฐและเอกชนในกัมพูชาจะต้องศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียน กับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนานาประเทศในอนาคต เพื่อให้สามารถ
รับมือกับความท้าทาย อุปสรรค และใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆได้
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โดยพื้นฐานแล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี กัมพูชานับเป็น
ประเทศด้อยพัฒนาประเทศแรกที่ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี
2547 และจากผลการประเมินล่าสุดที่เรียกว่า ASEAN Scorecard ระบุว่า กัมพูชำเป็น
ประเทศสมำชิกอำเซียนที่มีควำมพร้อมมำกที่สุดเป็นลำดับสำม รองจำกสิงคโปร์และ
มำเลเซีย สำหรับกำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อย่างไรก็ตามประชาชน
และภาคเอกชนในกัมพูชายังไม่มีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับ AEC เท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่
จะรู้จักในฐานะขององค์กรหรือสถาบันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่ไม่เข้าใจถึงผลกระทบ
ที่แท้จริง ซึ่งจะเกิดขึ้นกับตนเอง ดัง นั้นรัฐบาลจึง มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
ในอนาคตอัตรำค่ำ แรงในกัมพูชำมีแ นวโน้มสูงขึ้น และสิท ธิท ำงภำษีที่เคย
ได้รับจำกนำนำประเทศจะสิ้นสุดลงเมื่อกัมพูช ามีร ายได้อยู่ในระดับ Lower Middle
Income ประกอบกับปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตและการส่งออกที่ค่อนข้างสูง จะส่งผลให้
กัมพูชามีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนลดลง และสูญเสียโอกาสที่จะ
ได้รับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กั ม พู ช ามี ต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า สู ง เนื่ อ งมาจากต้ น ทุ น ด้ า นพลั ง งานและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่ง จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุง ดังนั้น
กัมพูช าต้องเร่งพัฒนำและปรับลดต้นทุนสำหรับกำรส่งออก เช่น กระบวนการและ
ค่าธรรมเนียมในการส่งออก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงน้อยกว่า ปัจจุบัน
กัมพูชามีต้นทุนในการส่งออกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี ต้นทุน
กำรส่งออกสูงถึง 70% ของมูลค่ำ สินค้ำ เนื่ องมาจากค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้ง ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และกัมพูช ายังเป็น 1 จาก 2 ประเทศในโลกที่ ผู้ส่งออก
จำเป็นต้องมีใบอนุญ ำตสำหรับกำรส่งออก นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบสินค้า
ส่งออกที่ซ้าซ้อนกันของหลายหน่วยงาน เช่น Camcontrol กับหน่วยงานด้านศุลกากร
ทาให้ผู้ส่ง ออกได้รับส่วนต่างกาไรที่น้อยลง ส่งผลให้ธุรกิจ SME ไม่มีศักยภำพเพียง
พอที่จ ะดำเนินกำรส่ง ออกได้ด้ว ยตนเอง มี เ พีย งบริษั ท รำยใหญ่ เ ท่ำ นั้ นที่สำมำรถ
ส่งออกได้
รัฐบาลต้องแก้ปัญหาด้านต้นทุนดังกล่าวและสนับสนุนธุรกิจ SME ร่วมมือกับ
บริษัทขนำดใหญ่จำกต่ำงประเทศจำนวนมำกที่จะเข้ำมำลงทุน ทั้งในด้านการให้บริการ
รวมถึงการเข้าไปร่วมอยู่ในสายการผลิต เพื่อให้ SME มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น โดยอาจกาหนดเป้าหมายให้บริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีสัดส่วนรายได้อย่างน้อย 30% ของ GDP รวมทั้งประเทศ
5. กัมพูชำได้มีกำรจัดทำ FTA ระดับทวิภ ำคีกับประเทศใดหรือไม่ ที่มีผลบังคับใช้
แล้ว
คำตอบ นอกจาการจัดทาเอฟทีเออาเซียน+3 และอาเซียน+6 ปัจจุบันกัมพูชาได้มีการ
จัดทาเอฟทีเอ กับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีผลทางปฏิบัติแล้ว ทาให้สินค้าที่
นาเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หลายได้รับการยกเว้นภาษี
กัมพูชายังเจรจาเพื่อเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับทวิภาคี เช่น Eurosian Economic Union, Trans Pacific Partnership รวมถึง
เจรจาต่อรองเงื่อนไขของสิทธิพิเศษที่ได้รับจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น GSP จากสหรัฐฯ
เป็นต้น
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คำถำมเกี่ยวกับกฎหมำยและกฎระเบียบ
1. กำรจดทะเบียนนิติบุคคลในกัมพูชำมีข้อกำหนดอย่ำงไรบ้ำง
ตอบ สถำนประกอบกำรและตัวแทน – กฎหมายกาหนดให้นิติบุค คลทุกประเภท
ต้องมีสานักงานที่ได้รับการรับรองตั้ง อยู่ในประเทศกัมพูชา พร้อมตัวแทนของบริษัทใน
การดาเนินการต่างๆ
ประเภทนิติบุคคล ที่สามารถจดทะเบียนได้ในกัมพูชา มีทั้งหมด 4 ประเภท
1)
2)
3)
4)

กิจการเจ้าของคนเดียว
ห้างหุ้นส่วนสามัญ/จากัด
บริษัทจากัด (บุคคลเดียว, เอกชน, มหาชน)
บริษัทต่างชาติ (สานักงานตัวแทน, สาขา, บริษัทลูก)

สานักงานตัวแทน ไม่สามารถ ซื้อขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าได้ โดยจะทา
หน้าที่เป็นเพียงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
รู ป แบบนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม บริ ห ารจั ด การง่ า ย เป็ น อิ ส ระ และ
ครอบคลุมการทาธุรกิจทุกประเภทได้แก่ บริษัทจากัด
จำนวนผู้ถือหุ้น – สาหรับบริษัทจากัด กฎหมายกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
1 คน โดย ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว จะเรียกว่า Single Member Private
Limited Company
จำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ – กฎหมายกาหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่า
ไว้ เท่ากับ 4 ล้านเรียล หรือประมาณ 1 พันดอลลาร์สหรัฐฯ และกาหนดให้ต้องแบ่งหุ้น
เป็น 1 พันหุ้น มูลค่าขั้นต่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่ำดำเนินกำรในกำรจดทะเบียน (อาจเปลี่ยนแปลงได้)– การจดทะเบียนบริษัท
จ ากั ด ในกั ม พู ช า มี ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล 1 พั น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ,
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนด้านภาษี 635 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ธุรกิจ) และค่าธรรมเนียมตรวจสอบการจ้างงาน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ (สาหรับบริษัทที่มี
การจ้างงานเกินกว่า 8 คนขึ้นไป)
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2. ประเทศกั มพู ช ำ มี ข้อ จำกั ด เกี่ ย วกั บ กำรลงทุน และท ำธุ รกิ จของคนต่ ำ งชำติ
อย่ำงไรบ้ำง
ตอบ กำรถื อ ครองหุ้ น ในบริษั ท - กฎหมายกั ม พู ช าเปิ ด โอกาสให้ ชาวต่ า งชาติ
สามารถเป็นข้าวของบริษัทได้ 100% โดยไม่จาเป็นต้องถือหุ้นร่วมกับคนท้องถิ่น และมี
สิทธิเท่าเทียมกับบริษัทท้องถิ่นทุกประการ ยกเว้นสิทธิในการซื้อและถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน อย่างไรก็ตามบริษัทต่างชาติสามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้ถึง 50 ปี
แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กาหนดไว้ แต่การมีหุ้นส่วนทีมี่ศักยภาพในประเทศก็อาจ
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ผู้ประกอบการไทย สามารถ
ขอให้ทางส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ AEC Business Support
Center ประเทศกัมพูชา หรือสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา แนะนาหรือตรวจสอบประวัติ
เบื้องต้นของหุ้นส่วนให้ได้ จากนั้นเมื่อเริ่มดาเนินการก็ควรทาสัญญาร่วมทุนให้มีค วาม
ชัดเจน มีการตรวจสอบติดตามหุ้นส่วนอยู่เป็นระยะเพื่อความมั่นใจ
กำรจ้ำ งงำน - บริษัทสามารถจ้างชาวต่างชาติไ ด้ 10% ของการจ้างงานทั้ง
บริษัท ทั้งนี้สัดส่วนอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลอันสมควร และได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงแรงงานกัมพูชา
พนั ก งำนต่ ำ งชำติ – พนั ก งานต่ า งชาติ ทุ ก คน ต้ อ งมี วี ซ่ า ประเภทธุ ร กิ จ
(ค่าธรรมเนียมปีละ 300 USD) และใบอนุญาตทางานพร้อมสมุดจ้างงาน (ค่าธรรมเนียมปี
ละประมาณ 200 USD)
3. ใบอนุญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจในกัมพูชำ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ตอบ นอกเหนือจากการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนภาษี
กับกรมสรรพากร และรับการตรวจสอบการจ้างการจากกระทรวงแรงงานแล้ว กฎหมาย
ได้ ก าหนดให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ บางประเภทต้ อ งของอนุ ญ าต จากกระทรวงหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงอุตสำหกรรม
ฯ ได้แก่ โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค ผู้ผลิตและ
จาหน่ายน้าประปาและไฟฟ้า
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2) กิจ การที่ ต้องขอใบอนุญ าตหรือ เอกสารรับรองจาก ธนำคำรแห่งชำติ
กัมพูชำ ได้แก่ สถาบันการเงินทุกประเภท กิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ กิจการซื้อขายเพชร อัญมณีและหินมีค่า
3) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก สภำเพื่อกำรพัฒนำ
แห่งกัมพูชำ/คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ กิจการทุกประเภท
ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
4) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงกำรจัดกำร
ที่ดิน ผังเมือง และกำรก่อสร้ำง ได้แก่ บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการดาเนิน
กิจการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา และอุตสาหกรรม
5) กิ จ การที่ ต้ อ งขอใบอนุ ญ าตหรื อ เอกสารรั บ รองจาก กระทรวงกำร
ท่องเที่ยว ได้แก่ กิจการมัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ โรงแรมหรือที่พัก กิจการ
รถโดยสาร คาราโอเกะ ไนต์คลับ นวดและสปา ร้านอาหาร สปอร์ตคลับ
และเอนเตอร์เทนเมนท์
6) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงสำธำรณสุข
ได้แก่ ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ คลินิกทาฟันและรักษาสุขภาพ ผู้นาเข้า
หรือจาหน่ายยาแผนปัจจุบัน/โบราณและเครื่องสาอาง
7) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงคมนำคมฯ
ได้แก่ กิจการขนส่งทางถนน ทางแม่น้า และทางทะเล
8) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงเกษตร ป่ำไม้
และประมง ได้แก่ กิจการเลี้ยงสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากสั ต ว์ แ ละน าเข้ า สิ นค้ า ดั ง กล่ า ว ผู้ น าเข้ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าส าหรั บ สั ต ว์
กิจ การตั ด ไม้ น าเข้ า -ส่ง ออกและขนส่ ง ผลผลิต จากป่ า ไม้ นั ก ลงทุ น ที่
ต้องการสร้างรีสอร์ทในเขตป่าสงวน นักลงทุนที่ต้องการสร้างสวนสัตว์
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้า -ส่งออก จ าหน่ายปุ๋ยและปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร กิ จ การประมง กิ จ การที่ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมการเกษตร
4. กำรส่งเสริมกำรลงทุน มีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ อย่ำงไรบ้ำง
ตอบ

เงื่อนไขกำรรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (QIP)
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กฎหมายส่งเสริมการลงทุนมีการกาหนดกิจการที่ห้ามลงทุน กิจการที่มีและไม่มี
สิทธ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน วงเงินขั้นต่าในการลงทุน และเงื่อนไขในการพิจารณา
เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
กิจกำรที่ห้ำมลงทุน (ทั้งชำวต่ำงชำติและนักลงทุนในประเทศ)
1) การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารเสพติด
2) การผลิตสารเคมีที่มีพิษ ยาฆ่าแมลง และสินค้าที่ต้องใช้สารเคมีภัณฑ์ใน
การผลิตซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์การการค้าโลกไม่อนุญาต
เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3) การแปรรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้สิ่งปฏิกูล ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ
4) ธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งไม่อนุญาตโดยกฎหมายป่าไม้
กิจกำรที่ไม่มีสิทธิ์ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (แต่สำมำรถลงทุนได้)
1) กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ การนาเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก รวมถึงการ
จาหน่ายสินค้าปลอดภาษี
2) การให้บริการการขนส่ง ทั้ง ทางน้า ทางบก และทางอากาศ ยกเว้นการ
ลงทุนในภาคการขนส่งทางรถไฟ
3) ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟิตเนส สถานบันเทิง ไนต์คลับ หรือ
บาร์ ที่มิได้อยู่ภ ายในโรงแรมมาตรฐานสากล หรืออยู่ภายในโรงแรม แต่
เป็นการให้เช่าแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับ QIP เป็นผู้ประกอบการ
4) การให้บริการ การท่องเที่ยว 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) การดัดแปลงทางพัน ธุก รรม ที่ ก่อให้เกิ ดอั นตรายทางชีวภาพ สุข ภาพ
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
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10) การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้ไม้จากป่าไม้ธรรมชาติในประเทศ
เป็นวัตถุดิบ
11) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทกำรลงทุนที่มีข้อห้ำมหรือข้อจำกัด
รหัส
ประเภทอุตสำหกรรม/กิจกรรม
เงื่อนไข
ISIC
(ข้อจำกัด/จ้อกำหนด)
1. อุตสำหกรรมทีต่ ้องห้ำมสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติและนักลงทุนท้องถิ่น
3698
การผลิตหรือแปรรูปสินค้าด้าน
ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรม
2021
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม้อัด และ ไม่มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายใหม่
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งใช้ไม้ในท้องถิ่น
เป็นวัตถุดิบ
2411
การผลิต DBSA หรือสารเคมีที่เป็นพิษ ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขและ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2429
การผลิตสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข
2429
การผลิตและแปรรูปสารเสพติด
ต้องห้าม
2927
การผลิตอาวุธและลูกกระสุน
ต้องห้าม
2. อุตสำหกรรมที่เปิดให้ต่ำงชำติลงทุนภำยใต้ข้อกำหนด
1600
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ผลิตเพื่อการส่งออก 100 เปอร์เซ็นต์
1551
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงสาธารณสุข
2230
การผลิตภาพยนตร์
ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1320
การทาเหมืองแร่อัญมณี
2691
กระเบื้องและอิฐที่ทาจากดินเหนียว
(แบบทึบและกลวง)
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของคนท้องถิ่น
1531
โรงสิข้าว
2029
การแกะสลักไม้และหิน
1711
การทอผ้าไหม
3. กิจกำรด้ำนกำรบริกำรที่มีข้อกำหนดเฉพำะสำหรับกำรลงทุนของต่ำงชำติ
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รหัส
ISIC
2210
2212
2213
2219
2221
2222
9213

ประเภทอุตสำหกรรม/กิจกรรม

เงื่อนไข
(ข้อจำกัด/จ้อกำหนด)
การพิมพ์โฆษณา
ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงข่าวสารและ
การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรม
และนิตยาสาร
การพิมพ์โฆษณาลงสื่อบันทึก (ซีดี,
วีดิโอ ฯลฯ)
การพิมพ์โฆษณาอื่นๆ
ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%.
การพิมพ์
ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%.
การบริการที่เกี่ยวกับการพิมพ์
กิจการวิทยุ และโทรทัศน์

กิจกำรที่มีสิทธิ์ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เงินลงทุนขั้นต่ำและเงื่อนไขกำรพิจำรณำ
ประเภทกิจการ
การผลิ ตเพื่อการสนั บสนุนอุ ตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก
การผลิตอาหารสัตว์
การผลิตเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะทุก
ชนิ ด เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ วั ส ดุ
สานั กงาน ของเล่ นผลิตภั ณฑ์ ทางการกีฬา ยาน
ยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค
การผลิ ต อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ เฟอร์นิเจอร์ และอุ ปกรณ์ (ที่
ไม่ได้ทาจากไม้)ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์
จากยางและพลาสติก ผู้จาหน่ายน้าประปา ผลิต
ยาแผนโบราณ แช่แข็งและแปรรูปสัตว์น้าเพื่อการ
ส่งออก การแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ผลิตภัณฑ์สารเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และปิโตรเคมี
การผลิตยาแผนปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาและฝึ กอบรม ด้า นการพั ฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี หรือวิชาชีพ
ศูนย์ จัดนิ ทรรศการ และศูนย์การประชุ ม ระดั บ
นานาชาติ
การสร้างศูนย์การค้าสมัยใหม่

เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 USD
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 200,000 USD
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 USD

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 USD

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4,000,000 USD
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 8,000,000 USD
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2,000,000 USD
มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.
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ประเภทกิจการ

เงินลงทุน / เงื่อนไขการพิจารณา
มีที่จอดรถเพียงพอ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการสร้างสถานที่ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 เฮคตาร์
ศูนย์การท่องเที่ยวครบวงจร (Tourist complex) ห้ อ งพั ก ไม่ ต่ ากว่ า 100 ห้ อ ง (โรงแรม) หรื อ
บ้านพักไม่ต่ากว่า 30 หลัง ขนาดพื้ นที่ไม่ต่ากว่ า
10 เฮคตาร์
รีสอร์ทที่ให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้ง โรงแรม ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 50 เฮคตาร์
สวนสนุก ศูนย์กีฬา หรือสวนสัตว์
โรงแรม
ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป
สถานรักษาพยาบาล
เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD
จานวนไม่น้อยกว่า 50 เตียง
มีอุป กรณ์ทันสมั ย, ห้องทดลอง, ห้องผ่า ตัดห้อง
เอ็ ก ซเรย์ , ห้ องฉุ ก เฉิ น, ห้ อ งยา, ห้ องเก็ บ ศพ,
รถพยาบาล มีลิฟต์ (อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป)
การปลูกข้าว,การปลูกพืชทางการค้าทุกชนิด,การ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 1,000 เฮคตาร์ , 500 เฮค
ปลูกผัก
ตาร์, 50 เฮคตาร์
การเลี้ยงวัว,การทาฟาร์มโคนม
จานวนไม่ต่ากว่า 1,000 ตัว, 100 ตัว
การทาฟาร์ม สัตว์ปีก (เป็ด,ไก่,...)
จานวนไม่ต่ากว่า 10,000 ตัว
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด, น้าเค็ม
ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 5 เฮคตาร์, 10 เฮคตาร์
การทาสวนยางพารา, ปลูกต้นไม้
ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า 1,000 เฮคตาร์ , 200 เฮค
ตาร์
การเลี้ยงสัตว์ป่า,นก,สัตว์เลื้อยคลาน
จานวนไม่ต่ากว่า 100 ตัว, 500 ตัว, 1,000 ตัว

สิทธิประโยชน์ หรือมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
1) ยกเว้นภาษีกาไร (Profit Tax) เป็นเวลา 3-9 ปี
2) การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ 40% (กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษี
กาไร)
3) ยกเว้นภาษีนาเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
4) ยกเว้นภาษีนาเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สาหรับการผลิตเพื่อส่งออก
5) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สาหรับสินค้าที่นามาเป็นส่วนประกอบของ
สินค้าส่งออก
5. สินค้ำใดบ้ำงที่ต้องขออนุญำต หรือต้องมีกำรตรวจสอบก่อนนำเข้ำ หรือส่งออก
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ตอบ กัมพูชามีการกาหนดให้สินค้าบางชนิด ต้องได้รับการอนุญาต หรือได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถนาเข้า หรือส่งออก ได้ เช่น
1) สัตว์มีชีวิตที่นาเข้ามาเพื่อใช้เป็นอาหาร ผู้นาเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาต
นาเข้าจากกระทรวงเกษตรฯ และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศ
ต้นทาง
2) ปุ๋ยอินทรีย์ และเคมี ผู้นาเข้าต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้าจากกระทรวง
เกษตร โดยสินค้าแต่ล ะชนิดที่นาเข้าต้องผ่านการขึ้ นทะเบียนและได้รับ
การตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรฯ ด้วย
3) เครื่องสาอาง และยารักษาโรค ผู้นาเข้าต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุข และสินค้าแต่ละชนิดต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการ
ตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน
4) สารเคมีที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรม ผู้น าเข้ าต้ อ งได้ รับ ในอนุญ าตน าเข้ าจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก ภาคผนวกที่ 1 และ 2 ของอนุกฤษฎีกา
หมายเลข 209 ตาม link ต่อไปนี้
-

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
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คำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน
1. ภำพรวมเศรษฐกิจกัมพูชำในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และมีแนวโน้มกำรเติบโตไปใน
ทิศทำงไหน
ตอบ กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เฉลี่ยร้อยละ 7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ากว่า 7% ในอีกหลายปี
ข้างหน้า จนสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle Income
ภายในปี 2558-2559 โดยมีปัจ จัยสาคัญ จากการพัฒนาด้านพลังงาน สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขัน การอานวยความสะดวกทางการค้า บรรยากาศใน
การลงทุนขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 % ต่อปี
บรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศกัมพูชาที่มีความพร้อม และมีศักยภาพ
ในการต้ อ นรั บนั ก ลงทุน จากต่ า งประเทศ ประกอบด้ วยปั จ จั ยด้ า นความมั่ ง คงทาง
เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 7 ต่ อปี สูง สุดเป็นล าดับที่ 6 ของโลก
และคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ากว่า 7% ในอีกหลายปีข้างหน้า จนสามารถพัฒนาเป็นประเทศ
ที่มีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle Income ภายในปี 2558-2559 โดยมีปัจจัย
สาคัญจากการพัฒนาด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขัน
การอ านวยความสะดวกทางการค้ า บรรยากาศในการลงทุ น ขณะที่ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ
คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 % ต่อปี
กั ม พู ช ามี ม าตรการการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และสนั บ สนุ น ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพจากรัฐบาล สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากนานาประเทศ ทาเลที่ตั้งของ
ประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ และศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดทั่วโลก ซึ่งส่ งผลให้ในช่วง 5
ปี ตั้ง แต่ปี 2554-2558 กัมพูช ามีเงินลงทุนจากต่างประเทศรวม 22.3 พันล้ าน USD
แบ่งเป็นการลงทุนภาคโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 41 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 35 ภาค
การเกษตรร้อยละ 14 และภาคการท่องเที่ยวร้อยละ 10 จนในปี 2559 กัมพูชาได้รับการ
ยอมรับจาก ADB ให้เป็น New Tiger Economy แห่งทวีปเอเชีย
การลงทุนจากต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะมีการย้ายและขยายฐาน
การผลิตจาก ประเทศไทย จีน และเวียดนาม รวมทั้งการลงทุนจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่ง
มีปัจจัยหลักมาจากอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ นอกจากนี้กัมพูชายัง
ได้รับความช่วยเหลือจานวนมากจากนานาประเทศทั่วโลกในการพัฒนาประเทศ
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ข้อมูลจากกระทรวงแผนงาน ในปี 2558 ระบุว่า กัมพูชามีจานวนประชากรทั้ง
ประเทศประมาณ 15.3 ล้านคน เพิ่ม 11% จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่
ในกรุงพนมเปญ 1.4 ล้านคน ขณะที่ ADB คาดการณ์ว่า GDP ของกัมพูชาจะขยายตัวใน
อัตราปีละประมาณ 7% ในระหว่างปี 2559 – 2563
เงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในปี 2558 มีจานวน 4,600 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิ่ม 18% จากปี 2557 ที่มีเงินลงทุนจากต่างชาติ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ขณะที่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2558 มีจานวน 4.77 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6% จาก 4.5 ล้าน
คน ในปี 2557
อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
เช่น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและยุโรป สภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จะ
ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ข้อพิพาทด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ อีก
ทั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่จะลดลงเมื่อกัมพูชาได้เปลี่ยนสถานะเป็นประเทศใน
กลุ่ม Lower Middle Income กัมพูช าจึง ต้องเร่งปฏิรูปและพัฒนาศักยภาพในการ
แข่ ง ขั น ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ต้ น ทุ น ในการท าธุ ร กิ จ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ การกระจายความเสี่ยงด้านการตลาดและประเภท
ของสินค้า การพัฒนาแรงงาน และการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
2. รัฐบำลมีนโยบำยกำรพัฒนำประเทศที่สำคัญ ในช่วง 5 ปี ข้ำงหน้ำ อย่ำงไรบ้ำง
ตอบ ผู้นารัฐบาลกัมพูชาได้แสดงวิสัยทัศน์กำรเข้ำสู่ AEC ของกัมพูชำมีประเด็น
สาคัญ 4 ข้อคือ (1) การไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศ (2) 1 สิทธิ 1
เสียงในฐานะสมาชิ กอาเซียนซึ่ง มีค วามเท่าเทียมและเสมอ ไม่มี การแบ่ง แยกว่ าเป็ น
ประเทศใหญ่ ประเทศเล็ก ประเทศยากจนและประเทศรวย (3) ได้รับผลประโยชน์จาก
การลดช่องว่างและการบูรณาการในกรอบของอาเซียน ซึ่งกัมพูชาจะได้รับผลประโยชน์
มากมายจากการพัฒนาประเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (4) เมื่อประเทศ
กัมพูชาเข้าร่วม AEC ประเทศกัมพูชาจะมีคู่ค้าจานวนมาก เพราะอาเซียนเป็นคู่ค้ากับ
ยุโรป จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐ องค์กรสหประชาชาติและประเทศในทวีปอื่นๆ
รัฐบาลให้ความสาคัญอย่างมากในการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันของกัมพูชาทั้งในภูมิภาคและในเวทีโลก โดยได้กาหนดประเด็นหลักในการ
ปฏิรูปซึ่งมีความเชื่อมโยงกันไว้ 4 ประเด็น
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ประเด็นแรก คือ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพ รวมถึงระบบ
การให้บริการการศึกษา
ประเด็นที่สอง คือ กำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ เส้นทาง
การขนส่ง แหล่งพลังงาน ระบบการสื่อสาร รวมถึงการอานวยความสะดวกทางการค้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทาธุรกิจ
ประเด็นที่สำม คือ กำรสร้ำงมูลค่ำ เพิ่มให้กับสินค้ำ เกษตร เพื่อขจัดปัญหา
ความยากจน และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศและเกษตรกร
และประเด็นที่สี่ คือ กำรพัฒนำระบบกฎหมำย ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล ปรับปรุง กฎหมาย ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มประสิทธิภ าพของบริการ
สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกำหนดนโยบำยค่ำจ้ำงแห่งชำติ เพื่อส่ง เสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม
ธุรกิจ SME ให้มีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอีกประเด็นหนึ่ง ที่มีความสาคัญ
คือ ปฏิรูปนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไว้ใน
การประชุมปีก่อน โดยเฉพาะการให้สัมปทานที่ดิน เพื่อให้กัมพูชาได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
3. ภำพรวมกำรค้ำระหว่ำงประเทศระหว่ำงกัมพูชำ กับประเทศไทย และประเทศคู่ค้ำ
ที่สำคัญทัว่ โลกเป็นอย่ำงไร
ตอบ ในปี 2558 (มกราคม-พฤศจิกายน) กัมพูช าค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกมูลค่า
20.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่ม 24.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 16.75
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศคู่ค้าที่สาคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ EU จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย
เวียดนาม สิงคโปร์และมาเลเซีย
การส่งออก มูลค่า 7.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่ม 9.5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นซึ่ ง มี มู ล ค่ า 7.10 พั น ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ สิ น ค้ า ส่ ง ออกได้ แ ก่
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Garment รองเท้ า ข้า ว ยางพารา พริก ไทยและสิ น ค้า ประมง ตลาดส่ง ออกได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน จีนและญี่ปุ่น เป็นต้น
การนาเข้า มูล ค่า 13.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่ม 34.8% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีมูลค่า 9.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้านาเข้าได้แก่ วัสดุ
ก่อสร้าง วัตถุดิบสาหรับผลิต Garment, น้ามันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาด
นาเข้าได้แก่ ไทย เวียดนามและจีน เป็นต้น
การค้าระหว่างไทย-กัมพูช าในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 14.56 รวมมูล ค่า
การค้า 5.3 พันล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ แยกเป็นการส่งออกมูล ค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิ่มร้อยละ 14.82 การนาเข้ามูลค่า 616.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มร้อยละ
12.58 ส่วนการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 65.90 ของการค้ารวม
ด้วยมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แยกเป็น
การส่งออก มูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มร้อยละ 62.56 และนาเข้ามูลค่า 565
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มร้อยละ 91.74

ที่มา: กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
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สินค้าที่ไทยส่ง ออกไปกัมพูช าที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภค/บริโ ภค รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล และปูนซีเมนต์ เป็นต้น สินค้า
ที่ไทยนาเข้าจากกัมพูชาที่สาคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร ลวดและสายเคเบิ้ล อลูมิเนียมและ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยเป็นการค้า ผ่านด่านอรัญประเทศกว่าร้อยละ 50 ของการค้ า
ชายแดนรวม
กำรค้ำ ระหว่ ำ งกัม พู ช ำและฮ่อ งกง ในปี 2558 มี มูล ค่ า รวม 1,263 ล้ า น
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 23.8% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 239 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งสินค้าที่ส่งออก ได้แก่ อุปกรณ์และส่วนประกอบโทรคมนาคม เครื่องจักรและ
อะไหล่ สิ่งทอและผ้า ขณะที่การนาเข้ามีมูลค่า 1,024 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ มิสินค้าที่
นาเข้าได้แก่ เส้นด้าย และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ์เม้น
กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำและเกำหลีใต้ ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศได้เริ่มขึ้นในปี 2540 จาก 54 ล้านดอลลาร์ฯจนถึง
868 ล้านดอลลาร์ ฯในปี 2558 และแม้จ านวนนักท่องเที่ย วเกาหลีที่เดิ นทางมาเที่ย ว
กัมพูชาในปี 2558 จะมีจานวน 395,259 คนลดลงจาก 424,424 ในปีก่อน แต่คนเกาหลี
ใต้ก็ยังเดินทางมากัมพูชามากเป็นอันดับที่ 4 รองจากเวียดนาม จีนและลาว จากสถิติ
พบว่ าลงทุน ของเกาหลี ใต้ ในกั มพู ช าเพิ่ม ขึ้นทุ กปี โดยในปี 2558 เกาหลี ใต้ ล งทุ นใน
กัมพูชาเป็นอันดัน 2 รองจากจีน ด้วยมูลค่าการงลงทุนมากกว่า 3 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ชาวเกาหลีใต้มีความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองของ
กัมพูชาจึงตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศนี้
กำรค้ ำ ระหว่ ำ งกั ม พู ช ำ-เวี ย ดนำม ในปี 2558 การค้ า ระหว่ า งกั ม พู ช าเวียดนามมีมูล ค่า 3.02 พัน ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐฯ ลดลง จากปี 2558 ซึ่ ง มีมู ล ค่า 3.7
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 กัมพูชามีการนาเข้าจากเวียดนาม
534 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 12% เนื่องจากชาวกัมพูชามีรายได้มากขึ้นจึง
หันไปบริโภคของที่มีคุณภาพสูงขึ้นจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียและอาเซียน อย่างไรก็ตาม
ทั้ง สองประเทศยัง คงยึดเป้าหมายเดิม ที่จ ะเพิ่มมู ล ค่า การค้าร่ว มกัน ให้ได้ 5 พั นล้า น
ดอลลาร์ฯ ต่อปีโดยเร็วที่สุด
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กำรค้ำ ระหว่ำ งกัมพูชำ-สหรัฐฯ สหรัฐ ยัง คงเป็นตลาดส่ง ออกที่ส าคัญของ
กัมพูช า โดยมี มู ล ค่าการส่ง ออกของกัม พูช าไปยั ง สหรัฐ ฯ ในปี 2558 เท่ากับ 3 ล้า น
ดอลลาร์ส หรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน ขณะที่มูล ค่าการนาเข้าเท่ากับ 392 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจของสองประเทศกาลังดาเนินไปในทิศทางที่ดี
ล่าสุดกัมพูชาพึ่งบรรลุข้อตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งออกสินค้า
ประเภท อุปกรณ์การเดินทาง เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง ไปยังสหรัฐอเมริกา
โดยไม่เสียภาษีภายใต้อัตรา GSP ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมากัมพูชาเป็นผู้ส่งออกลาดับที่ 6
รองจากประเทศไทยซึ่งอยู่ในลาดับ ที่ 5 โดยเป็นการส่ง ออกภายใต้อัตราภาษีปกติหรือ
MFN ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นโอกาสสาหรับผู้ผลิตไทยในการย้ายฐานฐานการผลิต
มายังประเทศกัมพูชาเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ดังกล่าว
กำรค้ำระหว่ำงกัมพูชำกับจีน จีนยังคงเป็นตลาดนาเข้าที่สาคัญของประเทศ
กัมพูช า ขณะเดียวกันมูลค่าการส่ง ออกก็เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 การค้าระหว่าง
กัมพูชาและจีนมีมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน ขณะที่การ
ส่งออกไปประเทศจีนมีมูลค่า 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 38% จ า กปี ก่ อ น ซึ่ ง
เป็ น ผลจากการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรหลายชนิ ด เช่ น ข้ า ว มั น ส าปะหลั ง
ยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังเดินทางมากัมพูชาเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยในปี 2558 มีจานวน 694,712 คน เพิ่ม 24% นับเป็นอันดับ 2 รองจากเวียดนาม
สถิติกำรนำเข้ำมำกัมพูชำจำกประเทศคู่ค้ำที่สำคัญ (หน่วย : ล้านดอลลาร์ฯ)
ประเทศ
Thailand
China
Vietnam
Hong Kong
Singapore
Taipei, China
South Korea
Indonesia
Malaysia
Japan
Others
รวม

2553
464.8
881.3
493.5
484.2
209.0
341.3
209.1
145.5
132.0
118.9
415.9
3,895.5

2554
689.1
1,184.7
486.5
552.3
155.4
476.2
247.8
175.0
165.3
156.4
603.1
4,891.8

2555
2,930.7
2,550.4
2,647.5
769.8
1,000.0
694.0
495.8
285.5
284.1
225.7
740.1
12,623.6

2556
4,137.5
2,976.8
3,113.6
891.6
1,087.2
717.6
652.6
321.4
273.9
257.8
869.4
15,299.4

2557
4,604.3
3,752.4
3,279.0
1,030.0
1,218.6
733.8
676.1
343.7
258.8
230.6
903.1
17,030.4
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ที่มา : Key Indicator for Asia and the Pacific 2014

สถิติกำรส่งออกจำกกัมพูชำไปยังประเทศคู่ค้ำที่สำคัญ (หน่วย : ล้านดอลลาร์ฯ)
ประเทศ
2553
2554
USA
1,552.8
1,903.4
Hong Kong
1,646.3
1,383.7
United Kingdom
179.7
235.2
Canada
195.8
274.2
Germany
108.8
112.3
Singapore
482.3
429.2
Viet Nam
115.5
96.3
Japan
79.5
89.5
Netherland
144.9
235.5
Thailand
21.7
149.4
Others
454.0
662.2
รวม
4,981.3
5,570.9
ที่มา : Key Indicator for Asia and the Pacific 2014

2555
2,551.9
38.5
486.1
527.9
503.7
172.7
390.5
280.4
69.3
160.2
1,334.7
6,515.9

2556
2,545.2
61.2
651.0
599.3
603.0
517.6
442.1
367.8
85.8
228.4
1,732.6
7,834.0

2557
2,563.1
98.7
789.1
676.6
760.2
165.0
465.5
529.2
390.2
322.2
2,324.8
9,084.6

4. สถำนกำรณ์กำรลงทุนของต่ำงชำติในกัมพูชำ ในปัจจุบัน
ตอบ การลงทุนจากต่างประเทศถือว่าเป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ส าคัญของ
ประเทศ ในปี 2558 มีการลงทุนมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มร้อยละ 18 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลงทุนของต่างชาติมูลค่า 1.4 พันล้ านดอลลาร์ฯ หรือคิด
เป็นร้อยละ 30.7 ของมูลค่าการลงทุนรวม โดยมีจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุน มากที่ สุด คิ ดเป็น ร้อ ยละ 60.58 ของนั กลงทุ นต่ างชาติร วม ตามด้ว ย สหราช
อาณาจักร สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุ่น และไทย
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ที่มา: Cambodia Investment Board: CIB
ในปี 2558 มีการลงทุนรวมมูลค่ากว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยร้อยละ
41 เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ เพิ่ม
อย่างก้าวกระโดดจากมูลค่าการลงทุนในปีที่ผ่านมา 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผล
มาจากการที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รองลงมาเป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 35 มูลค่า 919.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยภาคการเกษตร และภาคการ
ท่องเที่ยวตามลาดับ
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นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามามากที่สุดในช่วงนี้คือ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักลงทุนที่เข้ามามี
บทบาทต่อการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศกัมพูชาอย่างมาก ขณะที่จีนยังเป็นนัก
ลงทุนอันดับหนึ่งในกัมพูชา
ขณะเดียวกันก็มองหานักลงทุนจากประเทศอื่นๆ ด้วยเช่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ
ยุโรปและออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สาคัญของนักลงทุนจากประเทศตะวันตกคือ
ประเทศเหล่านี้มีความเคร่งครัดเข้มงวดและให้ความสาคัญในการทาธุรกิจอย่างโปร่งใส
ขณะที่นักลงทุนจากกลุ่มประเทศตะวันออกมีการปรับตัวได้ดีกว่า จะเห็นว่าการลงทุนใน
กัมพูชาของประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับการลงทุนจาก
ประเทศตะวันออก
ข้อดีของการลงทุนในกัมพูช าได้แก่ การลงทุนโดยต่างชาติถื อหุ้นได้ 100%,
ค่าแรงที่ต่ารวมทั้ง ที่ดินและทรัพยากรที่อุดมสมบูร ณ์ นอกจากนี้ ยัง มีผู้ประกอบการ
SMEs มีศักยภาพอยู่จานวนมากที่ต้องการคู่ค้าและผู้ร่ วมลงทุน ซึ่ง ต่อไปกลุ่ม SMEs
เหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ภาพรวมในปี 2559 คณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian
Investment Board : CIB) ได้อนุมัติโ ครงการส่ง เสริมการลงทุนในกัมพูช า ตั้ง แต่ปี
พ.ศ. 2537 ถึง วันที่ 30 มิถุน ายน 2559 จานวน 3,173 โครงการ มูล ค่า เงิน ลงทุน
11,730.57 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ
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กำรลงทุนที่ได้รับอนุมัติจำก CIB ปี 2554 – มิถุนำยน 2559
2555

2556

2557

2558

2558
(มค.มิย.)

2559 2558/2559
(มค.- อัตรำกำร
มิย.) เพิ่ม/ลด %

รำยกำร

หน่วย

2554

มูลค่ำเงิน
ลงทุน

ล้าน
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

507.3 334.1 649.8 408.8 698.1 360.0 315.5

-12.36

จำนวน
โครงกำร

โครงการ

148

ลดลง 3
โครงการ

157

160

148

124

63

60

ที่มา : Cambodia Investment Board
800
600
มูลค่าเงินลงทุน

400

จานวนโครงการ

200
0
(มค.-มิย.) (มค.-มิย.)
2554

2555

2556

2557

2558

2558

2559

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 CIB อนุมัติโครงการลงทุนรวม 60 โครงการ คิด
เป็นเงินลงทุน 315.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 พบว่า
โครงการที่ได้รับการอนุมัติมีจานวนลดลง 3 โครงการ เงินลงทุนลดลง 44.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 12.36
โดยในปี 2559 มี โ ครงการขนาดใหญ่ จ านวน 2 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการ
ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า AEON สาขา 2 ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 112 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการลงทุนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยเป็นการร่วมลงทุนของกัมพูชากับไทยภายใต้ชื่อบริษัท Chip Mong Insee Cement
จากัด
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กำรลงทุนแบ่งตำมประเภทโครงกำร และจำนวนเงินลงทุนของแต่ละธุรกิจ
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 จานวน 6
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด ด้วยเงินลงทุน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ จีน ตามด้วยธุรกิจโรงแรม จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
8 เงินลงทุน 32.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ กัมพูชา อเมริกา และ
ญี่ปุ่น ตามด้วยโรงงานผลิตกระเป๋า จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 เงิน
ลงทุน 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสหราช
อาณาจักร เป็นต้น
กำรลงทุนแบ่งตำมประเภทโครงกำร

2%

2%
2%
2%

15%
42%

3%
3%
3%
3%
5%

8%

10%

1 Garment
2 Shoe
3 Hotel
4 Bag
5 Tourism Centre
6 Metal
7 Agro-Industry
8 Cement
9 Infrastructure
10 Rice Mill
11 Electronic
12 Shopping Mall
13 Other Industries

หากจ าแนกตามจ านวนเงิ น ลงทุ น พบว่ า การลงทุ น ในโครงการก่ อ สร้ าง
ห้างสรรพสินค้าใช้เงินทุนมากเป็นอันดับ 1 ด้วยเงินลงทุน 112 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ คิด
เป็ น สัด ส่ ว นร้ อ ยละ 36 จากจ านวนเงิ นลงทุ นทั้ ง หมด โครงการก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์เป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 22 ด้วยเงินลงทุน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตาม
ด้วยการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้า โรงแรม และอุตสาหกรรมเหล็ก คิดเป็นร้อยละ
12 10 และ 4 ด้วยเงินลงทุน 39.3 32.5 และ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลาดับ
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Other Industries
5%

สัดส่วนทุนจดทะเบียนแบ่งตำมรำยธุรกิจ

Shopping Mall
36%
Cement
22%

Rice Mill
2% Infrastructure
2%

Garment
12%
Shoe
2% Hotel
10%
Bag
1%
Tourism
Centre
3%
Metal
Agro-Industry 4%
1%

กำรลงทุนแบ่งตำมจำนวนเงินลงทุนของแต่ละประเทศ
ด้านจานวนเงินลงทุนมีการลงทุนทั้งหมด รวม 315.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
แบ่งเป็นการลงทุนของคนกัมพูชาเอง จานวน 87.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2558 ที่มีการลงทุน 283.5 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ เงินลงทุนลดลง 195.6
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 69.01
สาหรับการลงทุนจากต่างชาติ มีมูลค่า 227.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่ ง มีมูล ค่า 76.50 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐฯ หรื อเพิ่ม ขึ้นร้ อยละ
197.58 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ล งทุนมากที่สุด 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 ด้ ว ยมู ล ค่ า การลงทุ น 24.95 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในโครงการลงทุ น โรงงานผลิ ต
ปูนซีเมนต์ และธุรกิจโรงสีข้าว
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มูลค่าจดทะเบียน
ในส่วนที่ถือหุ้น
(ล้านเหรียญ USD)
ไม่รวมกัมพูชา
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สรุปมูลค่ำกำรลงทุนรวมรำยประเทศ
ตั้งแต่ปี 2537 ถึง 30 มิถุนายน 2559 นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนรวมมาก
เป็นอันดับ 1 คือ จีน ตามด้วย เกาหลีใต้ และ EU โดยไทยเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเป็น
ลาดับที่ 9
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเทศ
China
Korea
EU
Malaysia
Vietnam
USA
Taiwan
Hong Kong
Thailand
Singapore
Japan

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
10,359
4,476
3,861
2,654
1,666
1,317
1,134
1,095
963
836
545

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

29

12,000 10,359
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

4,476

3,861

2,654

1,666 1,317 1,134 1,095
963

836

545

0

มูลค่าจดทะเบียนในส่วนที่ถือหุ้น (Million USD)

ที่มา : Cambodia Investment Board
6. สถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทย – กัมพูชำ ในปัจจุบัน (สมัยรัฐบำล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เป็นอย่ำงไร
ตอบ ภายหลังจากการเข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสทีเ่ ข้ารับ
ต าแหน่ ง และมี มุ ม มองในทางบวกอย่ า งยิ่ ง ว่ า ทั้ ง สองประเทศจะสามารถท าให้
ความสัมพันธ์ ความสามัคคีและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดียิ่งมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และ
พร้อมจะร่วมมือสร้างผลงานอันเป็นผลประโยชน์ประชาชนของทั้งสองฝ่าย
หลังจากเข้ารับตาแหน่งไม่ได้นาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เดินทางมาเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่
30-31 ตุลาคม 2557 ตามคาเชิญของสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยทั้ง สองฝ่ายได้ร่วมลงนาม MOU จานวน ๓ ฉบับได้แก่ (1) MOU ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว, (2) MOU ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อขจัดการค้ามนุษย์และ
ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และ (3) MOU ว่าด้วยการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่าง
รัฐบาลกัมพูชา-ไทย นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ฯ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานทูต
ไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน AEC Business Support Center
ของสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ และพบปะหารือกับกลุ่ม
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นักธุร กิจไทย ซึ่งทาให้บรรยากาศการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศดีขึ้นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีการเยือนกัมพูชา อย่างเป็นทางการของหน่วยงาน ราชการไทยอีกหลาย
ครั้งทั้งจากกระทรวงต่างๆ และกองทัพ
ในปี 2558 เป็นปีที่ไทยและกัมพูชาฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 65
ปี ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองความสัมพันธ์ดัง กล่าวตลอดปี โดยในวันที่ 19
ธันวาคม 2558 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบนั้น รัฐบาลกัมพูชา นาโดย นายกรัฐมนตรี สมเด็จ
ฮุน เซน ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกับคณะรัฐมนตรี เพื่อ
เจรจากระชับความสัมพันธ์ และประชุม ครม. ร่วม เพื่อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ
อีกด้วย
นอกจากนี้ เ มื่ อ ต้ น ปี 2559 ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ได้ มี การเสด็ จ ฯ เยื อ น
ราชอาณาจักรกัมพูช าของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามค า
กราบบังคมทูลเชิญ ของ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา (ครั้งแรกหลังจากว่างเว้นมาประมาณ 9
ปี) เพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขในประเทศ
กัมพูชา
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คำถำมทั่วไปเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจในกัมพูชำ
1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรประกอบธุรกิจในกัมพูชำ
จุดแข็ง Strength
จุดอ่อน Weakness
1. มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สามารถเชื่อมโยง
1. ไม่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทาให้
กับนานาประเทศได้สะดวก
เกิดความแตกต่างกันในต้นทุนธุรกิจ
2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ
2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีต้นทุนสูง
3. เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. ระบบการเงิน การธนาคารและ
4. มีการจัดการที่เหมาะสมกับวิฤต
กระบวนการยุติธรรมของศาลไม่มี
เศรษฐกิจที่ประสบ
ประสิทธิภาพ
5. ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างรัฐบาล
4. พึ่งพาการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
และเอกชน
ในประเทศมากเกินไป
6. มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ
5. พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ทรัพยากร ธรรมชาติ เป็นฐานการผลิต
6. ศักยภาพของด้านทรัพยากรมนุษย์
สินค้าเกษตร และ แรงงานมีราคาถูก
และมาตรฐานด้านการสาธารณสุข
7. มีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุน
7. ไม่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
8. มีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยว
8. การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน
9. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
เสี่ยงต่อภาวะแตกแยกทางสังคม
10. ได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศ
9. การนาเข้ า สิ นค้ าเป็ นหลัก ทาให้ การ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ถ่ า ยโอนเทคโนโลยีการผลิตเป็นไป
11. เป็นสมาชิกของอาเซียน (AFTA) และ
อย่างล่าช้า
องค์การการค้าโลก (WTO)
10. ขาดระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์
12. การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยทางาน
ข้อมูล สถิติ ที่มีประสิทธิภาพ
และกลุ่มคนชั้นกลาง
11. กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุง
13. นโยบายและกรอบกฎหมายที่ให้การ
และเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่งเสริมบทบาทของสตรีทั้งในด้าน
12. มีการคอร์รัปชั่นสูงและกระจายอยู่ทุก
การเมืองและสังคม
ภาคส่วน
13. มีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินที่
กระจุกตัว รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม
14. อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีต้นทุน
สูงกว่าสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ
15. มีการขนสินค้าเฉพาะขาเข้า การขน
กลับมีน้อย
16. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้ยาก
และมีอัตราดอกเบี้ยสูง
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โอกำส Opportunity
อุปสรรค Threat
1. ได้รับการเกื้อหนุนจาก ASEAN ใน
1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
สถานะประเทศ CLMV
ประเทศเป้าหมายหลักในการส่งออก
2. มีแนวทางการพัฒนาประเทศอย่าง
ของกัมพูชา เช่น สหรัฐฯ และกลุ่ม
ยั่งยืนจากการเป็นส่วนหนึ่งของ GMS
สภาพยุโรป
และ ASEAN
2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานา
ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ใน
ประเทศ เช่น MFN GSP
กัมพูชา
4. สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความ
3. ความขัดแย้งที่เกิดจากการแสวงหา
ร่วมมือ WTO APEC ASEAN GMS
ประโยชน์จากแหล่งน้ามันในประเทศ
ACMECS
4. เงินช่วยเหลือที่มีปริมาณลดลง
5. การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้าง
5. การแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจส่งออกการ์
พื้นฐานจานวนมากจากประเทศจีน
เม้นท์
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม
6. อัตราการว่างงานและความไม่มั่นคง
6. ตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและทั่วโลก
ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น
จากความตกลงทางเศรษฐกิจ ASEAN
7. การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ
+3 +6
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาให้เกิดภัย
7. การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
ธรรมชาติบ่อยขึ้น
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
8. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
8. แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และทรัพยากร
การทาธุรกิจระหว่างประเทศ
ธรรมชาติ รวมถึงการแสวงหา
9. การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชากร
ประโยชน์จากน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
เด็กและเยาวชน
9. ฐานการผลิตสินค้าเกษตร
10. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ
10. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
เป็นไปอย่างล่าช้า
11. สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนกัมพูชา
11. ขาดแคลนเงินรายได้เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ
12. การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
ลดภาษีการนาเข้าตามกรอบความตก
ลงของ อาเซียน (AFTA)เป็นต้น

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

33

2. ชำยแดนไทย-กัมพูชำและจุดผ่ำนแดนที่สำคัญ มีทใี่ ดบ้ำง
ตอบ ประเทศไทยและกัมพูชา มีชายแดนติดต่อกันตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้วจันทบุรี และจังหวัดตราด รวมเป็นระยะทาง 803 กิโลเมตร
ซึ่งการที่ไทยมีชายแดนติดต่อกัมพูชาตั้งแต่ ตะวันออกเฉียงเหนือถึงชายฝั่งตะวันออก ทา
ให้มีจุดผ่านแดนทั้งที่เป็นด่านถาวรและช่องผ่านด่านชั่วคราว อยู่หลายจุดตั้งแต่ ผ่านแดน
ถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งข้ามไปที่เมืองสาโรง จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา
ตามสร้า งถนนที่ส ามารถเชื่อ มไปถึ ง อัล ลองเวง และจาก เมื องส าโรง จะมีเ ส้น ทาง
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 เป็นด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ใหญ่ที่สุด มีสินค้า กว่าร้อยละ 60 ผ่านด่านนี้ ซึ่งเดิมไทยและกัมพูชามีแผนที่จะ
พัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจ พิเศษโอเนียงในประเทศกัมพูช า โดยจุดผ่านแดนอรั ญ
ประเทศจะใช้เส้นทางหมายเลข 5 หากจะไปนครวัด ก็ผ่านบันเตียเมีย นเจย ไปสู่เมือง
เสียมเรียบหากทางถนนหมายเลข 6 หากจะไปพนมเปญก็ใช้ถนนหมายเลข 5 ผ่านพระ
ตะบอง-โพธิ์สัต กัมปงชนัง และพนมเปญ จากพนมเปญ สามารถใช้เส้นทางเอเชียสาย A1
เข้าสวายเรียงข้าม พรมแดนเวียดนามที่ด้านมอกบาย 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.
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ จุด
ผ่านแดนทั้ง 6 แห่ง มีดังนี้
1) ช่อ งสะง า อาเภอภูสิ ง ห์ จั ง หวัด ศรีส ะเกษ เป็น เขตติด ต่อ กับ ช่อ งจวม
อาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรเมียนเจีย
2) ช่องจอม อาเภอกาบเชิง จัง หวั ดสุ ริน ทร์ เป็ นเขตติด ต่อกั บ โอร์เ สม็ ด
อาเภอสาโรง จังหวัดอุดรเมียนเจียของกัมพูชา
3) บ้านคลองลึ ก อาเภออรัญประเทศ จัง หวัดสระแก้ว เป็น เขตติดต่อกั บ
ปอยเปต อาเภอโอโจรว จังหวัดบันเตยเมียนเจย
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4) บ้านแหลม อาเภอโป่ง น้าร้อน จัง หวัดจั นทบุรี เป็ นเขตติดต่ อกับ บ้า น
กร๊อมเรียง อาเภอกร๊อมเรียง จังหวัดพระตะบอ
5) บ้านผักกาด อาเภอโป่ง น้าร้อน จัง หวัดจันทบุรี เป็นเขตติดต่อกับบ้าน
คลองจะกร๊อม กรุงไพลิน
6) บ้านหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นเขตติดต่อกับ จามเยียม
มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง
นอกจากจุดผ่านแดนถาวรที่มีอยู่เดิมแล้ว รัฐบาลไทยและกัมพูชา มีแผนจะเปิด
จุดผ่านแดนถาวรเพิ่ ม โดยอยู่ร ะหว่างการดาเนินการยกระดับ เป็นจุดผ่ านแดนถาวร
เพิ่มเติมอีก 4 แห่ง ได้แก่
(1) ช่องอานม้า-อานเซะ (อ.น้ายืน จ. อุบลราชธานี – อ. จอมกระสาน จ. พระ
วิหาร)
(2) บ้านเขาดิน – พนมได (อ. คลองหาด จ. สระแก้ว – อ. สาโปว 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.อาปึล จ. อุดรมีชัย)
ปัจจุบันไทยและกัมพูชาได้ดาเนินการสารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint
Detail Survey) บริเวณ 1) ช่องอานม้า - อานเซะ 2) บ้านเขาดิน - พนมได และ 3)
บ้านท่าเส้น –ทะมอร์ดา เสร็จ สิ้นแล้ว ก่อนดาเนินการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ต่อไป
นอกจากนี้ ครม. มีมติให้เปิดด่านผ่านแดนถาวรเพิ่มอีก ๒ แห่ง เพื่อลดความ
แออัดของด่านคลองลึก – ปอยเปต ได้แก่
1) บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท
2) บ้านป่าไร่ – โอเนียง
โดยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559 ออท. ได้นาคณะ ขรก.ทีม ปทท. ส ารวจพื้นที่
ชายแดน ไทย-กพช. บริเวณ จ.บันเตียเมียนเจย เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นเรื่อง
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ความเชื่อมโยง โดยเฉพาะความคืบหน้าการดาเนินการก่อสร้างสะพานรถไฟและทาง
รถไฟเชื่อมต่อไทย–กพช. บริเวณด่านคลองลึก -ปอยเปต รวมทั้ง บริเวณที่ทั้ง สองฝ่าย
วางแผนจะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท และบ้านป่าไร่โอเนียง โดย ออท. ได้ใช้โอกาสดังกล่าวพบหารือกับ ผวจ.สระแก้ว และผู้แทนหน่วยงาน
ในพื้นที่ รวมทั้งได้สารวจพื้นที่ร่วมกับนายซุน จันทอล รมว.ก.โยธาธิการและการขนส่ง
กพช. และคณะ ซึ่งเดินทางมาสารวจการดาเนินการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อไทย–กพช.
บริเวณด่านคลองลึก-ปอยเปตและบริเวณที่จะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนสตึงบทด้วยเช่นกัน
การสารวจบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบทนั้น สภาพปัจจุบันยังเป็นแปลงเกษตร ทั้งนี้
ในอนาคตการตรวจสอบสินค้ าที่ บริ เวณด่า นดัง กล่ าวจะใช้ร ะบบ Single Window
Inspection โดยไทยได้ให้ คชล.ในลักษณะเงินกู้จานวน 928 ล้านบาทสาหรับการพัฒนา
จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561)
ในส่วนของบ้านป่าไร่-โอเนียง นั้น ทางการกัมพูชาได้ดาเนินการก่อสร้างถนน
หมายเลข 58 ซึ่ง เป็ นถนนที่ ขนานกั บแนวเขตแดนไทย-กพช. โดยถนนเส้น ดัง กล่ า ว
สามารถเชื่อมต่อบริเวณบ้านป่าไร่ – โอเนียงมาบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 5
ระยะทางประมาณ 10 ก.ม.ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นลูกรัง
3. เส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำจำกไทยมำกัมพูชำ มีกี่เส้นทำง เส้นทำงไหนดี ที่ใกล้และ
ค่ำใช้จ่ำยถูกที่สุด
ตอบ

ทำงบก มีเส้นทางหลักในการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา 4 เส้นทาง ได้แก่

1) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5)
กรุงเทพ –อรัญประเทศ – บันเตยเมียนเจย – พระตะบอง – โพธิ์สัตว์ - กัมปงชนาง–
พนมเปญ ข้ามแดนที่ด่านถาวรคลองลึก ปอยเปต ระยะทาง รวม 670 กม. ใช้เวลา 1215 ชั่วโมง
2) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5 – 6)
กรุงเทพ –อรัญประเทศ – บันเตยเมียนเจย – เสียมเรียบ – กัมปงธม – กัมปงจาม –
พนมเปญ ข้า มแดนที่ด่านถาวรคลองลึก 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
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทางรวม 720 กม. ใช้เวลาประมาณ 13-16 ชั่วโมง
4) เส้นทางกรุงเทพ – จังหวัดพระสีหนุ (ทางหลวงหมายเลข 48- 4)
กรุงเทพ – ตราด – เกาะกง – พระสีหนุ ข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด ระยะทางรวม 620 กม. ใช้เวลาประมาณ 11-13 ชั่วโมง
ต้นทุนการขนส่งในฝั่งกัมพูชาโดยเฉลี่ยนั้นสูงกว่าประเทศไทยประมาณ 2 เท่า
สาหรับเส้นทาง ที่ 3 – 4 นั้นไม่เหมาะสาหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้าหนักมาก
เนื่องจาก เส้นทางในจังหวัดเกาะกง มีลักษณะเป็นที่ราบสูงภูเขา และมีเส้นทางคดเคี้ยว
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ทำงน้ำ การขนส่ง สินค้าระหว่ างไทยกับกัมพูช า ทางเรือนั้น นิยมใช้ท่าเรื อ
เอกชนในจังหวัดตราดได้แก่ท่าเรือ ส.กฤตวัน ท่าเรือชลาลัย และท่าเรือกัล ปังหา โดย
สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้าตาล วัส ดุก่อสร้าง
โดยการเดินทางจะนาสินค้าขึ้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดตราด (บ้านหาดเล็ก) และขนส่งไป
ยัง ปลายทางเป็นท่าเรือในประเทศกัมพูช า 2 แห่งคือ - ท่าเรือสีหนุวิวล์ รับสินค้าจาก
จังหวัดตราดเป็นสัดส่วน 30% ส่วนอีก 70% จะไปที่ท่าเรือออกญามง (โดยเฉลี่ยใช้เวลา
เดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง)
ทำงอำกำศ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมีเฉพาะที่ส นามบิ นนานาชาติ
พนมเปญ แต่มีต้นทุนสูง จึงไม่เป็นที่นิยม
ทำงรถไฟ กาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและซ่อมแซมรางรถไฟ ที่เชื่อมต่อกับ
ฝั่งไทยที่ อรัญประเทศ/ปอยเปต ถึง พนมเปญ และเมื่อสามารถเปิดใช้ได้ ก็อาจจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่าที่สุด
4. นักธุรกิจรำยใหญ่ของกัมพูชำ มีใครบ้ำง ทำธุรกิจอะไร จะติดต่อได้อย่ำงไร
ตอบ

ขอแนะนานักธุรกิจรายใหญ่ในกัมพูชา ดังนี้
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1.

2.

3.

4.

ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่
ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
Neak Oknha Sok Kong
- ผู้นาเข้าน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มมาจาหน่ายภายใต้ยี่ห้อ
SOKIMEX- Sok Kong
Sokimex เพื่อขายให้แก่รัฐบาลและสถานีบริการน้ามันทั่วประเทศ
Import Export Co., Ltd.
ถือว่าเป็นบริษัทน้ามันที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา
ที่อยู่ 22 Kramuon Sar (St. - ธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง คือ ที่ จ.เสียมราฐ และจ. กัมปง
114), Khan Daun Penh,
โสม
Phnom Penh
Tel: (855-23) 724 134 Fax: - ผู้ได้รับสัมปทานเก็บค่าเข้าชมนครวัด
- ที่ปรึกษาของ นรม.สมเด็จฯ ฮุน เซน
(855-23) 427 207
sokimex@online.com.kh
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้ากัมพูชา
Neak Oknha Meng Kith - - โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Phone) 012 ซึ่งมีเครือข่ายให้บริการมาก
Royal Group of
ที่สุดมีส่วนแบ่งในตลาดร้อยละ 40 ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
Companies
รวม 4 รายในกัมพูชา
ที่อยู่ #246, Preah
- ธนาคาร ANZ Royal Bank Cambodia ซึ่งร่วมทุนกับธนาคาร ANZ
Monivong Blvd., Phnom
จากออสเตรเลียจนกลายเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดในกัมพูชาด้วยบริการที่
Penh
ทันสมัยจานวนสาขาและตู้ ATM ที่มากกว่าทุกธนาคารในกัมพูชา
Tel :( 855-23)426414 Fax :(
- โทรทัศน์ CTN มีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดและเป็นสถานีเดียวที่
855-23)426415
ยิงผ่านดาวเทียมส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 ของจานวน 7 สถานีใน
ประเทศ
- โรงแรม Cambodiana ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของประเทศ
- สถานบันเทิง Rock ซึ่งเป็นสถานบันเทิงครบวงจรที่ทันสมัยและใหญ่
ที่สุดในกัมพูชา
- ตัวแทนจาหน่วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Cannon
- ประธานหอการค้ากัมพูชาตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา
Oknha Mong Reththy
- รับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน อาคารพาณิชย์ อาคารสานักงาน
- Mong Reththy Group
โรงเรียน โรงพยาบาล
ที่อยู่ 152 Norodom Blvd.,
- เจ้าของสวนปาล์มแห่งเดียวในกัมพูชา พื้นที่ปลูก 5,200 เฮกตาร์
Khan Chamkarmon,
- เจ้าของท่าเทียบเรือ Oknha Mong จ.เกาะกง
Phnom Penh
Tel: (855-23)211 065 Fax: - ที่ปรึกษาของสมเด็จฮุน เซน
(855-23) 216 496
- รองประธานหอการค้ากัมพูชา
mrtgroup@citylink.com.kh - วุฒิสมาชิก
Mrs. Chhun Leang - ตัวแทนจาหน่าย Tiger Beer และหุ้นส่วนโรงงานผลิตเบียร์ Tiger,
VATTANAC BANK
Anchor
ที่อยู่ #89 Norodom Blvd., - ผู้นาเข้าทองรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
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5.

6.

ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่
ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
Khan Daun Penh, Phnom - ผู้บริหารธนาคาร VATTANAC ซึ่งมีสาขาที่กัมปงโสมและเสียมราฐ
Penh
- ผูบ้ ริหารนิคมอุตสาหกรรม VATTANAC
Tel:(855-23)212727
Fax:(855-23)216687
chhun.leang@vattanacban
k.com
Neak Oknha Kong Triv
- ผูน้ าเข้า/ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ Toyota
- KT Paciffic Group Co.,Ltd - โรงงานผลิตบุหรี่ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา โดยร่วมทุนกับ Britishที่อยู่ #315 Mao Tse Toung,
American Tobacco ทาให้มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 ของมูลค่า
Khan Toul Kork, Phnom
บุหรี่ที่จาหน่ายทั้งประเทศ โดยผลิตยี่ห้อ 555, ARA, London,
Penh
Liberation และ Apsara
Tel: (855-23)883009
- ผู้บริหาร Mondial Center ซึ่งเป็นสถานที่ให้เช่าจัดงานแต่งงานและ
Fax:(855-23)883407
งานแสดงสินค้า
- ผู้บริหารสนามบิน 3 แห่งคือ พนมเปญ, เสียมราฐ, และกัมปงโสม
ร่วมกับฝรั่งเศส
- ร่วมทุนทาโรงงาน Garment
- ร่วมทุนทาโรงงานผลิตบะหมี่มาม่ากับบริษัท President Food จากัด
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้ากัมพูชา/วุฒิสมาชิก
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:(85523) 721555
info@ancoholdings.com
www.ancohodings.com

- ผู้แทนจาหน่าย/ผู้นาเข้าบุหรี่ 555
- ผู้แทนจาหน่าย/ผู้นาเข้าสุรายี่ห้อ Johny Walker
- ผู้บริหาร Casino รวม 2 แห่ง คือ Crown Casino ที่อาเภอ ป่อยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนจัย และที่ Crown Casino Chrey Thom จังหวัด
ตาแก้ว
- ผู้บริหารโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า (ANCO Electrical Power
Group) ขนาด 45 MW ให้แก่รัฐบาล
- ผู้แทนนาเข้ากระแสไฟฟ้าจากไทยจาหน่ายในจังหวัดบันเตียเมียนจัย
เสียมราฐ และพระตะบอง ในนามบริษัท Khmer Electrical Power
จากัด
- ผู้ผลิต/จาหน่ายน้าดื่มตรา Anco และไอศกรีมตรา ตุ๊กตา
- ผู้นาเข้า/ตัวแทนจาหน่ายน้าดื่ม Evain , ผงซักฟอก LIX , เบียร์
Budweiser
- ผู้บริหารธนาคาร Anco Specialize Bank จากัด
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ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่

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

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

9.

ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
- รองประธานหอการค้ากัมพูชา
- วุฒิสมาชิก หรือสมาชิกวุฒิสภา (SENATE)
- ผู้แทนจาหน่ายบุหรี่ยี่ห้อ Hero ,เครื่องดื่ม Reb Bull และสุรา จอห์น
นี่วอล์คเกอร์
- ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Hyundai อย่างเป็นทางการ
- เจ้าของบ่อนคาสิโนที่ปอยเปต โอเสม็ด และเกาะกง
- เจ้าของ Duty Free 3 แห่งทีป่ อยเปต โอเสม็ด และเกาะกง
- เจ้าของ ซาฟารีเวิลด์ที่ เกาะกง
- เจ้าของโรงแรม Phnom Penh Cambodia
- หุ้นส่วนโรงงานน้าตาลขอนเก่นเพื่อลงทุนปลูกอ้อยและตั้งโรงงาน
น้าตาลในจังหวัดเกาะกง
- เจ้าของโรงงานน้าตาล Phnom Penh Sugar ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อย
มากกว่า 20,000 เฮคตาร์
- ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง
- ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Garden City ในพนมเปญ
- ผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขนาด 45 MW
- ผู้ได้รับสัมปทานในการเดินสายไฟฟ้าทั่วประเทศ
- รองประธานหอการค้ากัมพูชา / วุฒิสมาชิก
- ผู้บริหารธนาคาร Canadia Bank ซึ่งเป็นธนาคารของเอกชนรายใหญ่
ที่สุด
- ผู้บริหาร/นักพัฒนาที่ดิน/เจ้าของศูนย์การค้า/หมู่บ้านจัดสรร
- ผู้ลงทุนในการพัฒนาเกาะเพชร Diamond Island
- ผู้ลงทุนในการพัฒนา เมืองโอลิมปิค Olympic City ใจกลาง
พนมเปญ

- ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Honda
- ผู้ผลิต/จาหน่ายบุหรี่ยี่ห้อ Craven A, 7 Dimonds,
- ผู้นาเข้าบะหมี่ยี่ห้อโคคา
- โรงแรม Laparanda
- โรงงานแปรรูปและส่งออกยางพาราธรรมชาติ
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10.

11.

12

13.

ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่
ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
sovannara@kimhap.com
- ผู้ผลิตสุรายี่ห้อ Amata
http://www.kimhap.com/
Mr. Ing Bon Hoaw - ก่อสร้างถนน, เขื่อน, โรงงานไฟฟ้า
AZ Group of Companies
- ธุรกิจโทรคมนาคมเครือข่ายใยแก้ว
ที่อยู่ 6B St. 392, Khan
- ผู้นาเข้าเครื่องจักรกล อุปกรณ์ก่อสร้าง สายไฟฟ้า
Chamcarmon, Phnom
- ตัวแทนผลิตภัณฑ์ 3 M
Penh
Tel: (855-23)218 784 Fax:
(855-23) 216 502
AZ-group@camnet.com.kh
Mrs. Lim Chhiv Ho
- ผู้นาเข้าตัวแทนจาหน่ายสุรายี่ห้อ Hennessy
- Attwood Group
- เจ้าของร้านอาหารหลายสาขา
ที่อยู่ #104-106, St.126,
- ผู้ผลิต/ผู้จาหน่ายน้าดื่ม Navy
Khan 7 Makara, Phnom
- นักพัฒนาที่ดินรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
Penh
- ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ Phnom Penh ใน จ.กันดาล และ
Stung Hav ใน จ.พระสีหนุ
Oknha Siv Thai
- ตัวแทนจาหน่าย (Exclusive Distributor) เฟอร์นิเจอร์เหล็ก Taiyo
- IOC Furniture Center
- ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Suzuki
ที่อยู่ 252 Monivong Blvd.,
- ตัวแทนจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า Sharp
Khan Chamkarmon,
- กรรมการหอการค้ากัมพูชา
Phnom Penh
Tel: (855-23)720 108 Fax:
(855-23)428 983
Mr. Thai Tino
- ผู้นาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย 100% และเป็นผู้ขายส่ง
- Hong Huot
ในประเทศกัมพูชา โดยตัวแทนจาหน่ายสินค้าจากประเทศไทย
No.5,St. International,
มากกว่า 30 บริษัทสินค้าหลัก เช่นนม Foremost สินค้าของบริษทั
Khan Ruseey Kea, Phnom
คอลเกต ปาล์มโอลีฟ เครื่องดื่มโอวัลตินของบริษัท AB Food &
Penh
Beverage, กระดาษอนามัยของบริษัท Kimbery Clark, น้าตาล ของ
Tel:(855-12)818282
บริษัทมิตรผล, มูลค่าการค้าประมาณปีละ 500 ล้านบาท
Fax:(855-23)883691
- ตัวแทนจาหน่ายเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ NOKIA มูลค่าการค้าปีละ
- K Thong Huot Telecom
ประมาณ 600 ล้านบาท
#130 Sihanouk Blvd.,
- ตัวแทนจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด
Khan Chamkarmon,
ยี่ห้อ Samsung Electrolux Lenovo Haier และ Cannon ใน KTH
Phnom Penh
Powermall
Tel:(855-23)220662-3
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ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่
Fax:(855-23)220661
honghuot@everyday.com.
kh , infokth@kth.com.kh
14.

15.

16.

17.

ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
- ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูงของประเทศ
- ที่ปรึกษาสมาคมจีนในกัมพูชา
- ที่ปรึกษา รมต.พาณิชย์ไทย (HTA)
Mr. Chea Huy
- ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda โดยเฉพาะ
- N.C.X จากัด
รถจักรยานยนต์ Honda มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 80
ที่อยู่ 161-169, St.134, Khan - ผู้นาเข้า จาหน่ายปลีก-ส่ง ก๊าซหุงต้มรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ซึง่ มี
7 Makara, Phnom Penh
สาขาครอบคลุมหลายจังหวัด
Tel: (855-23) 880 425 Fax:
- ตัวแทนจาหน่ายเตาแก้ส Lucky Flame และ Rinnai จากไทย
(855-23) 880 425
- ตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากมาเลเซีย
pph-sc@online.com.kh
Mrs. Arunee Kao
- บริษัท Phsar Big A จากัด
ที่อยู่ 266-272 Monivong
Blvd., Khan Daun
Penh,Phnom Penh
Tel : (855-23) 986 283
Fax : (855-23) 986 284
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
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.

- ผู้นาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทย 100% รวมทั้งเป็นผู้ขาย
ส่งและขายปลีกในห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง คือ Big A Supermaket
และ Market Place ที่ห้าง Paragon Cambodia สินค้าที่นาเข้า
ได้แก่ผงชูรสยี่ห้อราชาชูรส โดยเป็น 1 ใน 5 ผู้นาเข้าสินค้านี้ (มูลค่า
การนาเข้ารวม 5 ราย เดือนละประมาณ 3-5 พันต้น) รองเท้าม้าดาว
(เดือนละ 5 เสนคู่) และสินค้าอื่นๆ มูลค่าการค้าปีละประมาณ 500
ล้านบาท
- ผู้นาเข้าและผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเช่น คาราบาวแดง
ปลากระป๋องบริษัทพัทยาฟู้ด ยาสีฟันดอกบัวคู่ น้ามันหม่องเซียงเพียว
อิ้ว Franchisee สุกี้โคคาในกัมพูชา

- เจ้าของ Super Market 3 สาขาในพนมเปญ ถือว่าเป็นผู้มีพื้นที่

จาหน่ายปลีกมากที่สุดในกัมพูชา นอกจากนี้ยังนาเข้าสินค้าประเภท
ของขบเคี้ยวและของใช้ในชีวิตประจาวันจากอเมริกาเพื่อมาจาหน่าย
ปลีกและขายส่ง
- สินค้าใน Super Maket ของ Lucky เป็นสินค้าไทยร้อยละ 60 ได้แก่
สินค้าใน Super Market เสื้อผ้าและเครื่องสาอางค์ ของใช้เด็กและ
เสื้อผ้าเด็กเป็นต้น
- นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของ Lucky Burger และ Lucky Seven ซึ่งขาย
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ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่
kh
18.

19.

20.

21.

ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
Burger, Pizza และไก่ทอด รวม 6 สาขาในพนมเปญ และมีโครงการ
ที่จะเปิด Supermaket และ Burger ที่เสียมราฐในเวลาอันใกล้นี้
Mr. Chip Mong
- ผู้นาเข้า/ตัวแทนจาหน่าย/ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง และ เครื่อง
- Chip Mong Group
สุขภัณฑ์ เช่นปูนซีเมนต์ และเหล็กเส้นจากไทย และจีนรายใหญ่ที่สุด
ที่อยู่ #137, Mao Tse Toung
ในกัมพูชา
Blvd, Khan Chamcarmon, - ผู้นาเข้า/ตัวแทนจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ฮานามิ น้ามัน
Phnom Penh
healthy chef นมตรามะลิ เป็นต้น
Tel: (855-23)218060-1
- ผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้อ Cambodia Beer
Fax: (855-23) 210 155
info@chipmonggroup.com
www.chipmongroup.com
Mr. Tom Kimson - ผู้นาเข้า/ตัวแทนจาหน่ายยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์บารุงร่างกาย
Dynamic Pharma และ
จาหน่ายให้แก่โรงพยาบาล และผูค้ ้าส่งรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชา
Agrotech Vita
- ผู้นาเข้า/ตัวแทนจาหน่ายเคมีเกษตร หลายชนิด
ที่อยู่ #432, Monivong
Blvd., Phnom Penh
Tel: (855-23)726018 Fax:
(855-23)726016
tkimson@dynamic.com.kh
Mr. David Y - Commercail
Development 8199
Co.,Ltd
ที่อยู่ Khan Daun Penh,
Phnom Penh,
Tel : (855-23) 725445,
982057
Fax : (855-23) 725645
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

- เป็นบริษัทผู้นาเข้าสินค้าไทยและผู้ค้าส่งสินค้าของบริษัทสหพัฒน์

พิบูลย์ จากัด เป็นหลักเช่นมาม่า น้าตาลทราย ปลากระป๋อง กระดาษ
อนามัย และสินค้าอุปโภคบริโภค หลายรายการ

- นาเข้า/ตัวแทนจาหน่ายสินค้า/ผู้ค้าส่งและกระจายสินค้าที่ให้บริการ

ครอบคลุมทุกจังหวัดในกัมพูชา
- สินค้าหลักได้แก่ สินค้าของบริษัท โอสถสภาเช่น เครื่องดื่ม M150
เครื่องดื่มโออิชิ ผ้าอนามัย sofy ผ้าอ้อมเด็ก Mamy Poko สินค้าเด็ก
Baby Mild เครื่องสาอางค์ 12 plus แป้งเย็น Hula Hula เสื้อผ้ารองเท้า Pan
- สินค้ารอง-ตัวแทนจาหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ i-mobile ของบริษทั
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ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่

22.

23.

24.

25.

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

ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม
Samart ในกัมพูชา
- วุฒิศักดิ์ คลินิก ในกัมพูชา
- ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ Ford/ เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
- franchisee pizza Company, Dairy Queen

- ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
- นักพัฒนาที่ดิน

- ผู้นาเข้าเสื้อผ้า/เครื่องหนัง Brand name จากประเทศไทยหลายสิบ

Brand โดยนาเข้ามาเพื่อขายปลีกในห้างสรรพสินค้าของตนเองและใน
ห้างอื่นๆ
- ผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่
- ธุรกิจร้านอาหาร 2 แห่งในกรุงพนมเปญ
- ธุรกิจจาหน่ายตัวเครื่องบิน ทัวร์
- ให้บริการเช่าคลังสินค้า
- พัฒนาที่ดิน

- น้าเข้าสินค้าอุปโภค บริโภคหลายชนิด เช่น นมข้นหวาน นมสด
เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เครื่องปรุง น้าตาล เกลือ น้ามัน
- นาเข้าปูนซีมเมนต์
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ชื่อ - บริษัท - ที่อยู่
Tel:(855-11) 555300/
555381
info@bpc-groups.com
www.bpc-groups.com

ลักษณะ – ประเภทธุรกิจ – ตาแหน่งทางสังคม

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) คืออะไร และตั้งอยู่ที่ไหนบ้ำง
ตอบ เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือพื้นที่พิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
การลงทุน ซึ่ง เป็นหนึ่งในนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลกัมพูชา ภายในพื้นที่จะมีการรวม
กิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน อาจแบ่งพื้นที่ภายในเป็นโซนต่างๆ
เช่น โซนพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป โซนพื้นที่สาหรับดาเนินการส่งออก โซนพื้นที่สาหรับ
ให้บริการ โซนพื้นที่สาหรับพักอาศัยและท่องเที่ยว เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่อย่างน้อย 50 เฮคตาร์ ที่สามารถระบุ
ตาแหน่งและขอบเขตได้ มีรั้วล้อมรอบ และมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในเขตเศรษฐกิจ
ของแต่ล ะโซน แต่ล ะโรงงานอย่างชัดเจน มีที่ตั้ง ของอาคารส านักงานส าหรับบริหาร
จัดการและให้บริการแบบจุดเดียวครบวงจร(One-Stop-Service) นอกจากนั้นยังต้องมี
ระบบจัดการและบาบัดน้าเสีย สถานที่จัดเก็บและกาจัดของเสีย มีมาตรการส าหรับ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และมีความจาเป็น
ผู้ล งทุนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับโครงการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การงดเว้นภาษีกาไรเป็นเวลา 3-9 ปี การงดเว้นภาษี
นาเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต(เฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีส่งออก รวมถึงการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามเขตแดน เป็นต้น
ข้อมูลอย่างเป็นทางการถึงปี 2557 ประเทศกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจ ที่ได้รับการ
อนุมัติจาก สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กัมพูชา (CSEZB) จานวน 33 แห่ง ใน 11 จังหวัด มีการตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
แล้วจานวน 10 แห่ง ส่วนอีก 23 แห่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือยังไม่มีการดาเนินการ
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นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 ระบุว่าสภาเพื่อการพัฒนากัมพูช า (CDC)
และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา (CSEZB) กาลังพิจารณาอนุมัติโครงการ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มอีกหลายโครงการ เช่น โครงการของ LCH Group,
Sisophon และ Crystal Rice Kampuchea เป็นต้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ที่ตั้ง (จังหวัด)

Sihanoukville 2
Sihanoukville 1
Sihanoukville Port
Steung Hav
H.K.T.
S.N.C.
Kampong Saom
Neang Kok Koh Kong
Oknha Mong
Ratana SEZ

พระสีหนุ
พระสีหนุ
พระสีหนุ
พระสีหนุ
พระสีหนุ
พระสีหนุ
พระสีหนุ
เกาะกง
เกาะกง
เกาะกง

พื้นที่
(เฮคตำร์)
1,688
178
70
196
345
150
255
335
100
612

สถำนะ
26 โรงงำน
2 โรงงำน
1 โรงงำน
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
5 โรงงำน
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ที่ตั้ง (จังหวัด)

Souy Chheng
Kiri Sakor Koh Kong
Manhattan
Tai Seng Bavet
Dragon King
Pacific
Hi Park SEZ
Shangdong Shunshell
D&M Bavet
N.L.C.
Phnom Penh
Goldfame Pak Shun
Kerry Worldbridge
Kandal
Suvannaphum SEZ
M.D.S.Thmorda
Thary Kampong Cham
Kampot
Duong Chhiv SEZ
Poi Pet O’Neang
Sanco Combo Inv. Group
Zhong Jiang SEZ
TRY PHEAP OYADAV

เกาะกง
เกาะกง
สวายเรียง
สวายเรียง
สวายเรียง
สวายเรียง
สวายเรียง
สวายเรียง
สวายเรียง
สวายเรียง
กันดาล
กันดาล
กันดาล
กันดาล
กันดาล
โพธิ์สัตว์
กัมปงจาม
กัมปอต
ตาแกว
บันเตยเมียนเจย
บันเตยเมียนเจย
กัมปงชนัง
รัตนคีรี

พื้นที่
(เฮคตำร์)
100
1,750
180
125
106
107
n/a
n/a
118
105
360
80
63
105
204
2,265
142
145
79
467
66.5
470
136

สถำนะ
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
22 โรงงำน
18 โรงงำน
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
58 โรงงำน
3 โรงงำน
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
1 โรงงำน
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
5 โรงงำน
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ยังไม่มีกำรดำเนินกำร

6. นอกจำกพนมเปญแล้วมีจังหวัดไหนที่มีศักยภำพในกำรลงทุน
คำตอบ หากจะให้ชี้ชัดลงไปแล้ว ขอนาคากล่าวของนักวิจัยญี่ปุ่นมาอ้างอิงว่าจังหวัดที่
เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนในกัมพูชา
กัมปงโสม

เปรียบเสมือน แผ่นดินเพชร (ทรัพยำกร)

เสียมเรียบ

เปรียบเสมือน แผ่นดินทอง(มรดกโลก)

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

47

กรุงพนมเปญ เปรียบเสมือน แผ่นดินเงิน (ศูนย์กลำงธุรกิจ)
คากล่าวนี้ เมื่อมาเปรียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ดูว่าจะเป็นจริงเพราะกัมปง
โสม หรือ พระสีหนุวิลล์ในอดีต ปัจจุบันเรียกว่า จังหวัดพระสีหนุ นอกจากเป็นที่ตั้งของ
ท่าเรือน้าลึก(สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2503 โดยช่า งชาวฝรั่งเศส
หลังจากที่ฝรั่งเศสได้ครอบครองดินแดนอินโดจีนในปี พ.ศ. 2497 และตัดสินให้เวียดนาม
เป็นเจ้าของแม่น้าโขง ทาให้กัมพูชาไม่มีทางออกทะเล) ท่าเรือแห่งนี้ทารายได้จากการ
ส่งออกปีละกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการเป็นท่าเรือเพื่อนาเข้าสินค้าจากทั่ว
โลกมาอุปโภค บริโภค ปีละกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กัมปงโสม ห่างจากกรุง พนมเปญ ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ร าว 230 กม. มี
ชายแดนทางทะเลติดต่อกับอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศตะวันออก มีจุดผ่านแดนภูมิภาค เพื่อ
รับสินค้าจากไทยลักษณะการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดต่อกั น คือท่าเรือ
ทานบโลโลก อาเภอสตึงฮาว และมีท่าเรือน้าลึกระหว่างประเทศ (International Deep
Sea Port) ชื่อ ท่าเรือสีหนุวิลล์ หรือเดิมเรียกว่าท่าเรือกัมปงโสม
จั ง หวั ด กั ม ปงโสมมี ช ายฝั่ ง ทะเลยาว 114 กม. มี พื้ น ที่ 1,283 ตร .กม.
ประกอบด้วย 3 อาเภอ (คือ อ.มิตรภาพ ไปรนบ และสตึงฮาว ) 22 ตาบล และ 94
หมู่บ้าน ประชากร 239,665 คน แยกเป็นชาย 119,826 คน และหญิง 119,839 คน
ศักยภำพของจังหวัด พระสีหนุ (กัมปงโสม)
นอกจาก ท่ าเรือน้ าลึ ก ซึ่ ง เปรีย บเสมือ นเส้นเลือ ดหล่ อเลี้ยงเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ สร้างความอยู่ดี กินดี ให้แก่คนกัมพูชา จากสินค้าที่นาเข้าและส่งออกแล้ว กัมปง
โสมยั ง มี ช ายฝั่ง ทะเลด้ า นน้ าตื้ น ที่ มีห าดทรายขาวสะอาดและมีเ กาะเล็ ก เกาะน้ อ ย
มากมาย ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ในอนาคต ท่าเรือน้าลึก
แห่งนี้จึงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือโดยสารที่สาคัญได้อีก นอกจากนี้การเดินทาง
สามารถใช้รถไฟสายใต้จากกรุงพนมเปญ มากัมปงโสม ระยะทาง 264 กม. และสนามบิน
นานาชาติก็สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไปยังจังหวั ดอื่นๆของกัมพูชา
หรือประเทศอื่นๆ จากทั่วโลก ได้อีกด้วย
รัฐบาลกัมพูชา ได้ให้การสนับสนุนนักลงทุนเพื่อให้มาลงทุนพัฒนาเกาะต่างๆ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล
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สิ่งสำคัญ และยิ่งสำคัญคือกำรค้นพบน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ
บริษัท Chevron ซึ่งได้สัมปทานขุดเจาะน้ามั นใน Block A ในพื้นที่ 1.6 ล้าน
เอเคอร์ ของทะเลอ่าวไทย ระยะห่างจากฝั่ง 145 กม. แถลงข่าวการขุดพบน้ามันว่ามี
ปริมาณประมาณ 700 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 2-3 แสนล้านลูกบาศก์ฟุต ทาให้มี
การคาดการณ์ต่อไปว่าจะทาให้กัมพูชามีรายได้จากการขุดเจาะน้ามันในปี 2554 จานวน
174 ล้านดอลลาร์ฯ และจะเพิ่มสูงสุดเป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2564
พื้นที่ Block A เป็นสัมปทานร่วมระหว่าง Chevron 55%, Mitsui Oil
Exploration จากญี่ปุ่น 30%,และ GS Caltex จากเกาหลีใต้ 15% ซึ่งปัจจุบันได้ขาย
สัมปทานต่อให้กับ KrisEnergy จากสิงคโปร์ด้วยราคา 65 ล้าน USD เนื่องจากไม่สามารถ
ตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์กับรัฐบาลกัมพูชาได้
ขณะเดียวกันบริษัท China Petrotech Holding Limited ซึ่งได้สัมปทาน
Block D ก็แจ้งผลการสารวจโดยใช้ภาพถ่าย 3 มิติ ซึ่งถ่ายเมื่อต้นปี 2550 ว่าอาจมีน้ามัน
สารองใน Block D ประมาณ 227 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ 496 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต
ปัจจุบัน กัมพูชานาเข้าน้ามันและผลิตภัณฑ์ รวมถึงก๊าซหุงต้มเพื่อมาใช้บริโภค
ในประเทศ แม้ว่าจะมีผ ลการขุดพบน้ามันและก๊าซส ารองใต้ดิน เช่น บริเวณอ่าวไทย,
แหล่งทับถมแม่โขง, แม่น้าโตนเลสาบ ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถขุดนามาใช้ในทางพาณิชย์
ได้
รัฐบาลกัมพูชาได้มีการจัดตั้งองค์การน้ามันนานาชาติ (Cambodian National
Petroleum Authority) เพื่อทาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการส ารวจและขุดเจาะหาแหล่ง
น้ามันและก๊าซธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตัวเลขข้อมูลน้ามัน และก๊าซใต้ดินที่ผ่านมา มีตัวเลข
ที่แ ตกต่ างกั น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นน้ ามัน ของรั ฐบาลกั ม พูช าแจ้ ง ว่า กัม พู ช าจะได้ น้ามั น
ประมาณ 200 ล้านบาร์เรล ส่วนธนาคารโลก ประมาณการพื้นที่สารวจ 37,000 ตร.กม.
ในน่านน้าของกัมพูชาและ 27,000 ตร.กม.ซึ่งทับซ้อนกับไทยคาดว่าจะมีน้ามันสารองรวม
มากถึง 2 พันล้านบาร์เรลและก๊าซอีกประมาณ 10 แสนล้านลูกบาศก์ฟุต แต่จ นบัดนี้
รัฐบาลกัมพูชา ยังไม่ยืนยันตัวเลขน้ามันที่แท้จริงว่าจะได้เท่าใด
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จากข่าวดัง กล่าวทาให้บริษัทน้ามันหลายรายให้ค วามสนใจที่จ ะเข้าสู่ธุร กิจ
น้ามันของกัมพูชาเพิ่มจากเดิมได้แก่ Total จากฝรั่งเศส Mitsui จากญี่ปุ่น Air Gate
Technology จากอเมริกา China National Offshore Oil Company (CNOOC)
และ China National Petroleum Corp จากจีน เป็นต้น ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า
Total และ CNOOC ได้ชัยชนะในการประมูลพื้นที่ Block B ถัดจากพื้นที่สัมปทานของ
Chevron
รายงานของ UNDP แจ้ง ว่ากัมพู ช าจะได้ ผ ลประโยชน์จ ากน้ามัน และก๊า ซ
ธรรมชาติในอนาคตมากกว่า 3 เท่าของความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่
กัมพูชาได้รับเมื่อปี 2548 ซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือและมิตร
ประเทศอื่นๆ ของกัมพูชาเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ ที่ได้มาจากธรรมชาตินี้ เพราะ
เกรงว่า เมื่อได้รับผลแล้วจะมีสิ่ง ชั่วร้าย หรือสิ่ง ที่ไม่ดีเกิดขึ้น หรืออาจ “ต้องคาสาป”
เหมือนไนจีเรีย บอสวาน่า...เพราะเมื่อมีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ประเทศไม่มี
การพัฒนา ให้มีความเจริญ แต่กลับยากจนลง
ประเภทของอุตสำหกรรมที่เหมำะสมสำหรับลงทุน
1.) อุตสำหกรรม แปรรูปสินค้ำสัตว์น้ำ-เพราะเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาว
และมีทรัพยากรทางน้าที่อุดมสมบูรณ์ ต้องการนามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก่อนส่งออกทางท่าเรือซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว
2.) อุตสำหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้ำสำเร็จรูป –การตั้งอยู่ในจัง หวัดที่เป็นที่ตั้ง
ของท่าเรือที่จะส่งออก เป็นความได้เปรียบด้านการขนส่ง นอกจากปัจจัย
บวกเช่นเดียวกับแหล่งอื่น ซึ่งได้แก่ค่าแรงงาน ต่าและมีอยู่เป็นจานวนมาก
รวมทั้ง การได้รับสิทธิ พิเศษศุล กากร ( GSP) จากสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโ รป ทาให้เหมาะสมที่จ ะเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่ง ออก ซึ่ ง
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้น
3.) กำรประกอบกำรอุตสำหกรรมแก้ว - โดยนาวัตถุดิบทรายขาวซึ่งมีมากใน
จังหวัดมาใช้
4.) อุตสำหกรรมกำรเกษตร- กัมปงโสม มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืช เช่น
อ้อย ปาล์มน้ามัน ยางพารา มะพร้าว มันสาปะหลัง และยูคาลิปตัส
5.) กำรทำฟำร์มโค-กระบือ - กัมปงโสม มีพื้นที่ทุ่งหญ้าและเนินเขาที่เหมาะแก่
การทาฟาร์ม
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7. หำกต้องกำรเข้ำมำทำธุรกิจในกัมพูชำ ต้องทำอย่ำงไรบ้ำง
ตอบ

ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุน หรือทาธุรกิจในกัมพูชา ควรปฏิบัติดังนี้
1.) ควรเริ่มต้นโดยการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนั้น
ด้วยตัวเอง จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 1. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ http://ditp.go.th 2. เว็บไซต์หน่วยงานส่งเสริมการ
ลงทุน ของกัมพู ช า http://www.cambodiainvestment.gov.kh/ หรื อ
จากบทความ เว็บไซต์ หนังสือ คู่มือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
2.) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้ง สอบถามและขอค าแนะน า
เพิ่มเติ มจาก สานักงานส่ง เสริมการค้าระหว่างประเทศ และศูนย์ AEC
Business Support Center ประเทศกัมพูชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนเดินทางมาสารวจสภาพที่แท้จริงของประเทศกัมพูชา
3.) เดินทางมาสารวจตลาดในกัมพูชา ทาการนัดหมายเข้าพบเพื่อสอบถาม
ข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน โดย
อาจให้ ท างส านั ก งานส่ ง เสริม การค้ า ระหว่า งประเทศ และศูน ย์ AEC
Business Support Center ประเทศกัมพูชาแนะนาหรือดาเนินการนัด
หมายให้
4.) รวบรวมข้อมูล ทั้ง หมด วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของประเทศกัมพูช า
และศักยภาพของบริษัท เพื่อวางแผนว่าควรจะเริ่มต้นธุร กิจ นั้นอย่างไร
เนื่องจากธุรกิจแต่ล ะประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น การค้าขายสินค้า
บางประเภทอาจเริ่มต้นจากการหาคู่ค้าเพื่อขยายตลาดโดยไม่จาเป็นต้อง
เปิดบริษัท ธุร กิจ บริการหรือการสร้างโรงงานผลิตสินค้าจ าเป็นต้องตั้ง
บริษัทและทาการจ้างพนักงานด้วย เป็นต้น

8. หำกต้องกำรหำคู่ค้ำ หรือตัวแทนในตลำดจะมีวิธีอย่ำงไรหรือติดต่อหน่วยงำนใด
ตอบ

วิธีการหาคู่ค้าหรือตัวแทนในตลาดมีวิธีดาเนินการดังนี้
1) ขอให้ สคร. เป็นผู้คัดเลือกและทานัดหมายเพื่อเดินทางมาเจรจาการค้า
ด้วยตนเอง
2) ขอรายชื่อผู้ประกอบการจาก สคร.แล้วผู้ประกอบการทาจดหมายแนะนา
ตั ว สิ น ค้ า และบริ ษั ท มาให้ กั บ ผู้ น าเข้ า วิ ธี นี้ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลน้ อ ยเพราะ
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ผู้ประกอบการกัมพูชาไม่นิยมซื้อสินค้ากับบุคคลที่ตนไม่รู้จักมาก่อน กลัว
การถูกหลอกลวง ไม่มั่นใจในสินค้าที่ไม่ได้จับต้องหรือไม่ได้เห็น ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจึงไม่ตอบ
3) การร่วมงานแสดงสินค้า หรือ งานเจรจาการค้าซึ่งทางราชการจัด
9. พฤติกรรมผู้บริโภค กำลังซื้อและทัศนคติต่อสินค้ำไทยของคนกัมพูชำเป็นอย่ำงไร
ตอบ การที่เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวต่อเนื่องในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ทาให้กาลัง
ซื้อของคนกัมพูชาสูงขึ้น มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติต่อสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี จึงมีความนิยม
สินค้าไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศอื่น ประกอบกับคนกัมพูชามีความใกล้ชิดกับคนไทย
ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา จึงมีสภาพสังคมไม่แตกต่างกันมากนักผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาส
เข้าถึงตลาดกัมพูชาได้ง่าย
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายที่ยังมีอยู่มากส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มบุคคลในสังคมตามกาลัง
การซื้อออกสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1) ผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อสูง ประมาณ 5 % ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง นักธุรกิจ
2) ผูบ้ ริโภคที่มีกาลังซื้อปานกลาง ประมาณ15% ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
เจ้าหน้าที่ทางานกับบริษัทต่างชาติ องค์กรรัฐบาลและองค์กรนอกรัฐบาล
3) ผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อน้อย ประมาณ 80 % ได้แก่กลุ่มเกษตรกร และ
ลูกจ้างที่ทางานใช้แรงงาน
โดยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันดังนี้
กลุ่ม

รสนิยม

ควำมต้องกำรสินค้ำ

พฤติกรรมผู้บริโภค
ทั่วไป

ผู้มีกาลังซื้อสูง

สินค้าคุณภาพดี

Brand Name

ไม่สนใจเรื่องราคา ชอบ
เดินทางไปซื้อสินค้าที่
ต่างประเทศ
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กลุ่ม

รสนิยม

ควำมต้องกำรสินค้ำ

พฤติกรรมผู้บริโภค
ทั่วไป

ผู้มีกาลังซื้อปานกลาง

สินค้าคุณภาพดี

ให้ความสาคัญเรื่อง
Brand Name น้อย
กว่ากลุ่มแรก

ตัดสินใจระหว่าง
คุณภาพและราคา

ผู้มีกาลังซื้อต่า

ซื้อตามความจาเป็น
ซื้อตามกระแสของสื่อ

สินค้าปัจจัยสี่และตาม
กระแสสังคม

ดูจากราคาเครื่อง
ตัดสินใจส่วนคุณภาพ
สินค้าเป็นเรื่องรอง

สื่อสำรมวลชนเป็นเครื่องมือโฆษณำประชำสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
การสร้ า งความนิ ย มให้ กั บ สิ น ค้ า ไทยในกั ม พู ช าต้ อ งอาศั ย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเป็นสาคัญ การบอกปากต่อปากทาได้ต่อเมื่อสินค้านั้นเป็นที่
รู้จักดีในตลาด นอกจากนี้ การขายสินค้าโดยตรงและการจ าหน่ายสินค้าเงินผ่อนใน
กัมพูชา ไม่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากคนกัมพูชาไม่มีเงินเดือนประจา หรือเงินรายได้ที่
แน่นอน นอกจากนี้การเสียเครดิตไม่ได้เป็นน่าอับอายในสังคมแต่อย่างใด
ชำวกัมพูชำนิยมซื้อสินค้ำไทยเนื่องจำกมีคุณภำพดี
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากจีน และเวียดนาม อิทธิพลจากการโฆษณา
ผ่านทีวีของไทย โดยเฉพาะชาวกัมพูชาตามแนวชายแดนสามารถรับสัญญาณได้ ทาให้
สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับของชาวกัมพูชามากยิ่งขึ้ น การหลั่ง ไหลเข้ามาทางาน
ของแรงงานชาวกัมพูชาก็ทาให้มีความคุ้นเคยสินค้าไทย การเข้ามาลงทุนของผู้ลงทุนชาว
ไทยในกิจการขนาดใหญ่และหลากหลายสาขา อาทิ ด้านพลังงาน โรงแรม โทรคมนาคม
โรงไฟฟ้า ธุรกิจบันเทิง ล้วนเป็นธุรกิจที่ชาวกัมพูชาต้องสัมผัสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในทุก
วัน ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาชาวกัมพูชา
ชำวกัมพูชำนิยมแสดงสถำนภำพทำงสังคม
โดยมักแสดงฐานะความร่ารวยผ่าน 5 สิ่งดังนี้
1) เครื่องประดับเพชร
2) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า นาฬิกา โทรศัพท์ Brand Name
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3) รถยนต์
4) บ้าน
5) ชื่อนาหน้าออกญา
ตลำดอัญมณีและเครื่องประดับในกัมพูชามีศักยภาพสูงและเป็นค่านิยมของคน
กัมพูชาในการแสดงฐานะทางสังคม คนกัมพูชานิยมที่จะซื้อเครื่องประดับเพชร แต่ละปี
กัมพูชานาเข้าเพชรนับร้อยล้านบาท (ดังนั้นแม้ว่าในงานไฟฟ้าจะไม่สว่างแต่แสงของเพชร
ก็แวววาว ช่วยให้งานสว่างไสวได้แล้วกัน)ส่วนทอง คนกัมพูชาใช้เป็นเครื่องประดับบ้างแต่
ซื้อเก็บมากกว่า จึงมีธนาคารซื้อขายทองตั้งขึ้นมาให้บริการโดยเฉพาะ คนกัมพูชาคลั่ง
เพชรมากทั้งหญิงและชายต้องใส่แหวนเพชร บางคนเพชรอาจลามเป็นสายนาฬิกา หรือ
หัวเข็มขัด
เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย ต้องแบรนเนม ร้านเสื้อผ้าที่ตั้งขึ้นมาเป็นเฉพาะแบรนก็มี
ให้เห็น (จากเดิมจะมีหลายแบรนรวมอยู่ด้วยกัน) เช่น Brand AXARA PARIS, epse ,
MANGO, SOVRIN , และ CAROLEE NEW YORK ส่วนแบรนอื่นๆ ก็ไปช๊อปจากทั่วโลก
เพื่อนามาสวมใส่ทั้งชายและหญิง หากเห็นไฮโซกัมพูชาใส่แบรนทั้งตัวอย่าคิดว่าเป็นของ
ปลอม หรือ ของ Copy เพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่ใส่เด็ดขาด (เพราะอาย...วงสังคมซุบซิบ
นิน ทา) ดัง นั้น จึง พอเดาได้ว่ าทุ กแบรนที่ ใช้ ต้อ งของแท้ เท่ านั้ นกระเป๋ าก็ ถือ แต่ แบรน
ดัง ๆเช่ น HERMES, LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, BALLY, PRADA
,CHRISTIAN DIOR, BURBERY ไม่เ พียงเท่านั้ นนาฬิกาทั้ ง ชาย หญิ ง ต้อง PATEK
PHILIPPE (Rolex) กลับมีให้เห็นไม่มาก เมื่อถามว่านาฬิกาสวยราคาเท่าไหร่ แต่ละเรือน
ล้านกว่าๆ(บาท) เห็นใส่เปลี่ยนหลายเรือนนึกว่าของปลอมหรือของถูก เพราะแต่ละคน
บอกว่ า ซื้ อ เล่ น ๆ คนละ 4-5 เรื อ น เครื่ อ งส าอางที่ นิ ย มมากที่ สุ ด คื อ SHISEDO
โทรศัพท์มือถือ iphone ธรรมดา Samsung ก็งั้นๆ รวยจริงต้อง vertu ซึ่งเปิด Shop
ขายในโรงแรมหรู Sofitel
บ้ำนคุณมีรถ Rolls Royce กี่คัน คาถามนี้ถามกันเล่นๆในบรรดาเศรษฐี
กัมพูชาที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Lexus City ซึ่งร้อยละ 80 เป็นรถตระกูล ยี่ห้อ
Toyota และร้อยละ 60 ของรถจักรยานยนต์เป็นยี่ห้อ Honda
ไม่ว่าค่ายรถยนต์จะออกรุ่นใหม่ๆ เป็นต้องเห็นวิ่งบนท้องถนนในกัมพูชา ดูแล้วเพลินไม่
ต้องคอยดูตามหนังสือนิตยสารเพราะคนรวยที่นี่สั่งซื้อทาง internet ล่วงหน้า พอผลิต
ออกมาจะวิ่งที่กัมพูชาก่อนไทยด้วยซ้า แถมทุกคันที่วิ่งนั้นซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น
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คนกัมพูชำร้อยละ 90 ชอบซื้อของตำมกัน เห็นคนอื่นใช้สินค้าใดก็ใช้ตาม ซื้อ
ตาม ไม่กล้าเป็นผู้นา ทาให้ผู้นาร้อยละ 10 ต้องคอยหนีผู้ตามเพื่อให้ตนเองโดดเด่นอยู่
เสมอในเมื่อตนอาศัยอยู่ใน Lexus City ต้องซื้อ Rolls Royce มาขับ ขับไปขับมา รถ
High Tech ที่ใช้เสียซ่อมในกัมพูชาไม่ได้ต้องลงทุนขนเข้าไปไทย ก็มีให้เห็นทุกเดือน แต่
กลุ่มนี้ก็ยินดีจ่าย ไทยจึงรับให้บริการดูแลรถยนต์หรูจากกัมพูชาด้วยนอกจากให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่บุคคลกลุ่มนี้ที่ โรงพยาบาลชั้นนาของไทย ซึ่งมีคนไทยเพียงกลุ่ มน้อยที่
เข้าไปใช้บริการเช่น โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กรุงเทพ พญาไท สมิติเวช และพระราม 9
เป็นต้น
บ้ำนคนกัมพูชำจะต้องหลังใหญ่ ดังนั้นจึงปลูกเต็มพื้นที่ ประเภทปลูกให้ใหญ่
ไว้ก่อนข้างในบ้านจะให้เสียเงินค่าตกแต่งภายในอีกเป็นไม่ยอมเพราะเจ้าของบ้านจะแต่ง
เองตามใจฉันเท่านั้น
คำนำหน้ำหากเป็นนาย นาง นางสาว ก็ไม่น่าเกรงขาม รัฐบาลจึงออกนโยบาย
มอบเครื่องราช และคานาหน้านามให้แตกต่างจากคนอื่นเพื่อแสดงฐานะทางสังคมโดยรื้อ
ฟื้นศักดินาสมัยก่อน คือ ออกญา(พระยา) และ เนี๊ยะออกญา(เจ้าพระยา) ส าหรับผู้
บริจาคเงินเพื่อสังคม(ผ่านรัฐบาล) 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ล้านบาท จะ
ได้คานาหน้า ออกญา ติดตัวไปตลอดสิ้นอายุขัย และ หากบริจาค 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือประมาณ 30 ล้า นบาทจะได้ค านาหน้ า เนี๊ย ะออกญา ติด ตัวไปตลอดสิ้น อายุขั ย
เช่น กัน ตัว เลขโดยประมาณว่ากั มพูช ามี ออกญา ประมาณ 500 กว่า คนและเนี๊ย ะ
ออกญา ไม่เกิน 10 คน ลองคูณเงินบริจาคเล่นๆ แล้วกันว่าสามารถหาเงินเข้ารัฐ(จริงหรือ
เปล่า) จานวนเท่าใด ดังนั้นหากเจอคนกัมพูชาไม่ว่าชายหรือหญิง หากมีคานาหน้าเป็น
ออกญา ต้องเรียกชื่อศักดินานั้นด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่พอใจ (เพราะอุตส่าห์เสียเงินตั้งเยอะ
เพื่อคานาหน้านี้)
ทัศนคติเรื่องสุขนิยมเป็นของชำวกัมพูชำทุกคน
ไม่ว่าคนกัมพูชาจะมีฐานะร่ารวยหรือไม่ค่อยรวยแต่การจัดงานเลี้ยงในวาะต่างๆ
เช่นงานแต่งงาน การวัดเกิด วันขึ้นบ้านใหม่หรือกระทั่ง งานศพ ต้องมีการเชิญแขกมา
รับประทานโต๊ะจีนให้ ได้จ านวนมากที่สุดเพื่อแสดงถึ ง ฐานะของครอบครั วและความ
กว้างขวางในวงสังคม เจ้าภาพจึงไม่อั้นกับอาหารและการตกแต่งสถานที่ ว่ากันว่างานแต่ง
ของลูกคนมีฐานะดี ค่าตกแต่งดอกไม้สด 1 ล้านบาทถือเป็นเรื่องเล็ก ส่วนเสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกายก็ทุ่มซื้อชุดที่หรูที่สุดเท่าที่กาลังทรัพย์จะอานวยหรือไม่ก็เช่าจากร้านที่ให้เช่าชุด
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ค่า เช่ า นั บ หมื่ น บาทก็ ก ล้ า ลงทุ น เพื่ อ ความสวยเริ ด ในงานเลี้ ย งต้ อ งมี ทั้ ง เหล้ า เบี ย ร์
ยอดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศนี้ปีละนับพันล้านบาท แม้จะมีการตั้งโรงงาน
เบียร์ในประเทศนี้ถึง 5 แห่ง ผลผลิตเดือนละนับแสนลัง ก็ยังไม่พอกับความต้องการสักที
เบียร์นาเข้าจากไทยและเวียดนามรวมถึงจากประเทศอื่นๆ จึงมีให้เห็นดาษดื่น
พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำที่เปลี่ยนไป
ปัจจุบันคนกัมพูชานิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ที่ผุดขึ้นทุกหัวระแหง ทุก
ซอกทุกซอย ทุกถนนและตามสถานบริการน้ามันแทนการซื้อจากร้านขายของชาหรือใน
ตลาดสดที่ไม่ติดแอร์ ลบความทรงจาของคนรุ่นเก่าที่กลัวร้ านติดแอร์จะขายแพง เป็น
สะดวกและเย็นสบายเท่านั้น กลุ่ม AEON จากญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่ม Big C และ Makro จาก
ไทย ก็เข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเช่นกัน
ร้ำนกำแฟต้องแอร์เย็น แต่งหรูดูดีและ Free Wifi คนยุคใหม่เข้าร้านกาแฟ
เพื่อดื่มกาแฟที่ Free Wifi และใช้เป็นสถานที่นัดหมายพูดคุยกันอย่างสบายใจดังนั้นหาก
คิดจะหาเงินจากคนกัมพูชายุคใหม่ที่เป็นคนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นวัยรุ่นและ
วัยทางานที่กล้าใช้ กล้าจ่ายต้องทาร้านให้สวยไว้ก่อน แต่การบริการที่ดูเป็นสากลต้องมี
ด้วย ไม่ใช่ร้านที่มีคุณลุงคุณป้า คุณตา คุณยาย หรือคนแก่ขายของ คนขายต้องใช้วัยรุ่น
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสไตล์เป็นทีมและดู active เป็นส่วนประกอบด้วย
ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟ Brown Coffee ของนักธุรกิจกัมพูชา ซึ่งเป็นร้านกาแฟ
สมัยใหม่ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวนั้น ได้รับความนิยมอย่างมาก
หลัง จากเปิดสาขาแรกในปี 2553 ปัจ จุบันขยายเป็น 13 สาขาทั่วกรุงพนมเปญ และมี
ยอดขายไม่ต่ากว่า 500 แก้วต่อสาขา (ราคาเฉลี่ย 3 USD/แก้ว)
ร้านกาแฟ Café’ Amazon ของกลุ่ม ปตท. ได้เข้ามาเปิดกิจการสาขาแรกเมื่อ
ปี 2556 ปัจจุบันขยายเป็น 17 สาขา และล่าสุดได้ขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนท้องถิ่น
อีกจานวน 19 สาขา โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการ 120 สาขาภายในปี 2564
คนกัมพูชำยุคใหม่ใส่ใจสุขภำพและควำมงำม
จากการสังเกตสินค้าที่โฆษณาขายทางสื่อต่างๆ จะเห็นสินค้าเพื่อสุขภาพและ
ความงามซึ่งคงจะได้ผลเพราะมีการทุ่มโฆษณาในแทบทุกสื่อและคนกัมพูชาก็ยินดีที่จ ะ
จ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อให้อายุยืนยาว กล่าวกันว่าสินค้าของบริษัท Unicity , คังเซน
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, Neolife, Aimstar ,Giffarine และอีกหลายแบรนด์ต่างเข้ามาโกยยอดขายเดือนละ
หลายสิบล้านบาท ด้านวุฒิศักดิ์ที่เพิ่งเปิดให้บริการในกัมพูชาได้ไม่ถึงปี ก็โกยเงินล้านทุก
เดือนจนต้องขยายสาขาในไม่กี่เดือนไปหลายแห่งในกรุง พนมเปญและต่างจังหวัดเช่น
เสี ย มเรี ย บ นอกจากนี้ ยั ง มี เ จ้ า แห่ ง ความงามแบบซุ่ ม เงี ย บเช่ น มคลิ น ทร์ และ Pan
Cosmetic ก็ขายได้เดือนละนับล้าน โดยมีหลายสาขาในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัด
รวมถึงหมอไทยที่มาเปิดคลีนิกให้บริการผ่าตัด ร้อยไหมทอง ให้หญิงกัมพูชาสวยงาม จน
เดาไม่ถูกว่าอายุเท่าไหร่
สินค้ำออนไลน์เริ่มมีบทบำท
ธนาคารในกัมพูชาเกือบทุกแห่งให้บัตรเคริตและบัตรเดบิต แก่ผู้มีเงินฝากเพื่อ
สะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการให้สินเชื่อแก่ผู้มีเงินเดือนหรือมีรายได้
แพร่หลายเหมือนในไทย คนกัมพูชาจึงเป็นหนี้เฉพาะผู้ที่กู้เงินทาธุรกิจ หรือผู้มีหลักทรัพย์
เท่านั้น การซื้อสินค้าออนไลน์จึงจากัดอยู่เฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารเท่านั้น
10. สินค้ำและกำรลงทุนใดบ้ำงที่มีโอกำสในกัมพูชำ และข้อควรพิจำรณำ
ตอบ กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทาให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เฉลี่ยร้อยละ 7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 7 ในอีก 5 ปี
ข้างหน้าตั้ง แต่ปี 2558-2562 ซึ่ง จะก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิตของชาวกัมพูชาที่มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น
ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศที่หลังไหลเข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
กัมพูชาเป็นฐานการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมสาคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอและเสื้อผ้า
สาเร็จรูป ซึ่งปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ล้วนส่งผลให้ความต้องการบริโภคสิน ค้าของชาวกัมพูชา
มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเริ่มมีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น อัญมณี
และเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นมาก นอกเหนือจากความต้องการสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จาเป็น
ผู้ป ระกอบการไทยจึ ง ควรติ ด ตามแนวโน้ ม ตลาดกั ม พู ช าอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ
แสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้า ไปกัมพูชาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สินค้าที่คาดว่าจะได้รับ
ความนิยมมากขึ้นตามแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในกัมพูชา มีดังนี้
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สินค้ำที่ตอบสนองกำรย้ำยฐำนกำรผลิตจำกต่ำงประเทศ
ผ้ำผืนและด้ำย
กระแสการลงทุ น ย้ า ยฐานการผลิ ต ของโรงงานผลิ ต เสื้ อ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป จาก
ต่างประเทศ รวมถึงไทยที่เข้าสู่กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ความต้องการผ้าผืน อาทิ
ผ้าถัก ผ้าทอทาจากฝ้าย และผ้าทอทาจากใยสังเคราะห์ รวมทั้งด้าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่
ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า มีแนวโน้มเติบโตดี อีกทั้งกัมพูชาต้องพึ่งพาการนาเข้าผ้าผืนจาก
ต่างประเทศกว่าร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ทั้ง หมด เนื่องจากยัง ขาดการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้าและกลางน้า
ขณะที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตผ้าผืน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมต้นน้าที่เข้มแข็ง
ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมผลิตด้ายและเส้นใย อีกทั้งผ้าผืนของไทยมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และมีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กัมพูชา ส่งผลให้ไทยได้เปรียบ
ประเทศผู้ส่งออกรายอื่นในด้านต้นทุนค่าขนส่ง และการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว
เครื่องจักรกลกำรเกษตร
การย้ายฐานการผลิตของธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปเข้ามาในกัมพูชาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลกัมพูชาที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ขณะที่กัมพูชา
เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม
เนื่ อ งจากแรงงานหนุ่ ม สาวรุ่ น ใหม่ จ านวนมากนิ ย มเข้ า ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ด้วยรายได้ดีและงานเบากว่าภาคเกษตรกรรม ความต้องการเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ รถไถนาเดินตาม
รถเกี่ยวข้าว เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องสูบน้า และเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง
วัสดุก่อสร้ำง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ำนและเคหะสิ่งทอ
การด าเนิ นมาตรการเร่ ง รัดพั ฒนาเศรษฐกิจ ของรัฐบาลและการลงทุ นจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้ความเป็นเมืองขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว จนกระตุ้นการลงทุนจานวน
มากในโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ อีกทั้ง รัฐบาลยัง เร่ง ลงทุนใน
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งโครงข่ายถนน ท่าเรือ และสนามบิน ทาให้มี
ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
แร่ยิปซัม สายไฟและสายเคเบิล เพิ่มขึ้น ขณะที่การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจาก
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ไทยไปกัมพูช าสะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่ ง ต่ากว่าคู่แข่ง บางประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างใน
กัมพูชา
นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผุดขึ้นจานวน
มากทั้งอาคารส านักงานและอาคารพาณิช ย์ ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และโรงแรม
โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญกระตุ้นความต้องการ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะ
สิ่ง ทอ เพื่อตกแต่ง อาคารสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก สินค้านี้จึง มีค วาม
ต้องการเพิ่มขึ้นตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างร้อนแรง ขณะที่สินค้าไทยมีการ
ออกแบบที่ ทัน สมัย อี ก ทั้ง ชาวกัม พูช ามีทั ศ นคติที่ ดีต่ อ สิน ค้า ไทย โดยเฉพาะในด้ า น
คุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนและเวียดนาม
สินค้ำที่มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นตำมฐำนะควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชำวกัมพูชำ
รถยนต์ใหม่และสินค้ำฟุ่มเฟือยอื่นๆ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีกลุ่มชาวกัมพูชาที่มี ฐานะดีเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจที่ดินและธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่ร่ารวยขึ้น
จากการขายที่ดินให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กาลังขยายตัวอย่างร้อนแรง
ชาวกั มพู ช าที่มี ฐานะดีขึ้ นมั กนิ ยมซื้อ รถยนต์ ใหม่แ ทนรถยนต์มื อสองที่ช าว
กัมพูช านิย มใช้โ ดยทั่วไป โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อ หรู ราคาแพง ส่ง ผลให้ปัจ จุบันค่า ย
รถยนต์อย่าง Audi, Porsche และ BMW เปิดโชว์รูมรถยนต์และให้บริการหลังการขาย
ในกรุงพนมเปญ แม้กระทั่งโชว์รูมรถยี่ห้อ โรลรอยซ์ ก็กาลังก่อสร้างเช่นกัน
นอกจากนี้ กลุ่มชาวกัมพูชาฐานะดียังนิยมซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สวมใส่ อัญมณีและเครื่องประดับที่มีดีไซน์ทันสมัยและหรูหรา รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ดูดีมี
รสนิยมและนาแฟชั่นเพื่อบ่งบอกถึงฐานะ
นอกจากนี้ ยังนิยมซื้อสินค้าที่ระบุว่าเพิ่งมาใหม่ล่าสุด (New Arrival) จึงมัก
ชอบเดิ นศู นย์ ก ารค้า ขนาดใหญ่เ พื่อ ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ ของสิ นค้ า ทาให้
ศูนย์การค้าเป็นช่องทางจัดจาหน่ายที่สาคัญในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
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ชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการยกระดับ
มาตรฐานการดาเนินชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ามี
แนวโน้ ม เติบ โตแบบก้า วกระโดด อาทิ เครื่ อ งปรั บ อากาศ โทรทั ศ น์รุ่ น ใหม่ เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า และตู้เย็น ขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเหล่านี้
ของผู้ผลิตรายสาคัญของโลก จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าดังกล่าวของไทยใน
กัมพูชา
ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม
ชาวกัมพูช ากว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ หรือราว 7.5 ล้านคน
เป็นประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี ซึ่งเป็นวัยที่รักสวยรักงาม เริ่มสร้างฐานะ
และมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทยค่อนข้างมาก ทา
ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช้สินค้าไทย
นอกจากนี้ ยั ง เริ่ม หั น มาดู แ ลสุ ข ภาพและเสริม ความงามมากขึ้น ส่ ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามอาทิ แป้ง แต่ง หน้า รองพื้น ลิปสติก และเครื่องส าอางต่างๆ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์รักษาผิว โดยเฉพาะครีมบารุงผิ ว เป็นสินค้าดาวรุ่ง พุ่งแรงที่มีแนวโน้ม
เติบโตสูง โดยชาวกัมพูชานิยมบริโภคสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลเร็วหรือเห็นผลทันที เนื่องจาก
มีค่านิยม "ยิ่งขาว ยิ่งสวย" ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันแดด สารที่ช่วยทาให้ผิวขาวขึ้นเป็น
กระแสที่กาลังได้รับความนิยมอย่างมาก
เป็นที่ น่าสั ง เกตว่า สินค้ าที่จ าหน่า ยในกัมพู ช าควรมีลั กษณะเช่น เดีย วกับ ที่
จาหน่ายในไทยทั้งขนาด สี กลิ่น น้าหนัก และลักษณะบรรจุภัณฑ์ เพื่อง่ายต่อการจดจา
เนื่องจากชาวกัมพูช าได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากจากสื่อโทรทัศน์ของไทย ทั้งนี้ การทา
การค้าในกัมพูช า ผู้ส่ง ออกควรเลือกช่องทางการค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้นาเข้า
สินค้าประเภทนั้นๆ เพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการทาตลาดเองในระยะเริ่มแรก
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรก่อสร้ำง
การก่อสร้างเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของกัมพูช า ในระยะ 5
เดือนแรกของปี 2557 (ม.ค-พ.ค) มีเงินลงทุนก่อสร้างรวมมูลค่า 1,537 ล้านดอลลาร์ฯ ใน
728 โครงการ เพิ่มขึ้น 210% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยในช่วง 3 ปีล่าสุดนี้ ต่างชาติ
ที่เ ข้ ามาลงทุ น ด้า นการก่ อสร้ า งและอสั ง หาริ มทรั พ ย์ม ากที่ สุ ด คือ ประเทศเกาหลี ใ ต้
รองลงมาคือ จีนและอัง กฤษ ทาให้ใ นช่ว งครึ่ ง ปีแ รกของปี 2557 กั มพูช านาเข้า วัส ดุ
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ก่อสร้าง 1.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 185% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แหล่ง นาเข้าได้แก่
จีน ไทย เวียดนาม มาเลเซียและประเทศในยุโรป
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นับเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการของไทยมี
ความได้เปรียบ เพราะมีความชานาญและประสบการณ์มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ
ในกลุ่ม CLMV ยิ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
มีการเติบโตที่ดีจ ากความต้องการที่ สูง ขึ้น เช่น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ถนน
สะพาน ทางรถไฟ ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม จึงเริ่มมีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนยัง
กัมพูชามากขึ้น
โอกาสสาหรับ SMEs ที่จะเข้าไปในตลาดกัมพูชานั้น อยู่ที่ตลาดธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง หรือ (subcontract) เนื่องจาก ฝีมือและมาตรฐานในการ
ทางานเป็น ที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม การรับงานรับ เหมาแบบเช่าช่ว งในต่ างประเทศ
จาเป็นต้องพิจารณาปั จจัยด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม กฎหมาย สาธารณูปโภค วิถีการ
ดาเนินธุรกิจ และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ มำยำภำพของต้นทุนที่แท้จริง ซึ่ง
หมายรวมถึง "ต้นทุนทางตรง" และ "ต้นทุนแฝง"
มำยำภำพแรงงำน
เงินเดือนเฉลี่ยตำมตำแหน่งประเทศกัมพูชำ (ปี 2559)
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ (ต่างชาติ)
ผู้จัดการ (กัมพูชา)
หัวหน้างาน (ประสบการณ์ 3 ปี)
วิศวกร
ช่างเทคนิค/ บัญชี /ล่าม
พนักงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)
พนักงานทั่วไป (ต่ากว่าปริญญาตรี)

อัตรำเงินเดือนเฉลี่ย (USD)/เดือน
2,000 – 3,000 USD
1,500 – 2,000 USD
500 – 1,000 USD
500 USD
300 USD
250 USD
140 - 190 USD

*ประมาณการจากบริษัทไทยและต่างชาติที่ดาเนินธุรกิจอยู่ในกัมพูชา 100 ราย
ข้อมูลเพิ่มเติม
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1. อัตราค่าแรงของประเทศกัมพูชาในตาแหน่งผู้จัดการ (ต่างชาติ) จะมีอัตราจ้าง
เริ่มตั้งแต่ 2,000 – 3,000 USD/เดือน เนื่องจาก ประเทศกัมพูชามีปัญหาใน
การขาดผู้จัดการและหัวหน้างานที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงต้องมีการจ้าง
ผู้จัดการจากต่างประเทศเข้ามาบริหารงาน บริษัททั่วไปเมื่อเริ่มต้นกิจการจะนา
ผู้ จั ด การมาจากต่ า งชาติ แ ละจะจ้ า งผู้ จั ด การชาวกั ม พู ช ามาเรี ย นรู้ วิ ธี ก าร
บริหารงาน เป็นวิธีการสร้างผู้จัดการชาวกัมพูชาและเป็นการลดงบประมาณใน
การจ้างผู้จัดการชาวต่างประเทศได้
2. ประเทศกัมพูชามีปัญหาขาดแคลนแรงงานในตาแหน่งช่าง วิศวกร และบัญชี
จึงส่งผลให้มีอัตราค่าแรงที่สูง
3. สาหรับพนักงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรีค่าแรงจะเริ่มตั้งแต่ 250 USD/เดือน
4. สาหรับพนักงานทั่วไป (ต่ากว่าปริญญาตรี) พนักงานทาความสะอาด จะอ้างอิง
ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ซึ่ง
กฎหมายกาหนดไว้เท่ากับ 140 USD/เดือน (ธันวาคม พ.ศ.2558) และเมื่อรวม
กับค่าที่พัก ค่าอาหาร โบนัส ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จึงต้องคิดอัตรา
ต้นทุนค่าจ้างพนักงานดังกล่าวประมาณ 190 USD/เดือน
สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงระวังคือ มายาภาพด้าน "ต้นทุนแรงงาน" และ "ค่าจ้างขั้น
ต่า" เพราะแม้กัมพูชาจะมีค่าจ้างรายวันต่ากว่าไทย 2-3 เท่าตัว แต่แรงงานกัมพูชาส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานก็ต่ากว่าไทย 3 เท่าเช่นกั น ซึ่ง อาจส่ง ผลให้ต้นทุน
แรงงานโดยรวมไม่ได้ลดลง เนื่องจากการก่อสร้างในกัมพูชาจะใช้เวลามากกว่าที่ไทยถึง 3
เท่า จึงอาจส่งผลให้ต้นทุนแรงงานโดยรวมไม่ได้ต่ากว่าการผลิตในไทย อีกทั้งกัมพูชาเอง
ยัง ขาดแคลนแรงงานช่างเฉพาะด้าน อาทิ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้าและช่างประปาที่มีค วาม
จาเป็นต่อการก่อสร้างอีกมาก
นอกจากนี้ ปั ญ หาด้ า นผลิ ต ภาพแรงงานยั ง ส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น ด้ า นอื่ น
นอกเหนือจากต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเวลาส่ง
มอบงานที่ล่าช้าลง หากผู้รับเหมาไทยมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์จะทาให้มีต้นทุน
ดอกเบี้ยที่เกิดจากระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานขึ้น
ปัญหาผลิตภาพแรงงานของกัมพูช าไม่ส ามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงควรตระหนักถึงภาระต้นทุนโดยรวมที่อาจสูงขึ้น และ
อาจไม่ได้รับผลผลิตแบบที่ต้องการในเวลาอันเหมาะสม อีกทั้ง ผู้ประกอบการจาเป็ นต้อง
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หาวิธีในการสื่อสารกับแรงงานซึ่ง ใช้ภ าษาท้องถิ่นเพื่อลดการผิดพลาดในขั้นตอนการ
ทางานลง
ต้นทุนแฝงจำกปัจจัยแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนแฝงด้านอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานและอาจส่งผล
ต่อต้นทุนรวมของการก่อสร้างบ้านเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น
1) ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค
และระบบขนส่ง ของกัมพูช าส่ง ผลให้ราคาขายวัส ดุก่อสร้างซึ่ง โดยส่วนใหญ่
นาเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งไทยมีราคาที่สูงเพราะมีต้นทุนค่าขนส่ง อีกทั้ง
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มขาเข้าก็ยังไม่ได้แบ่งแยกประเภทสิ นค้าโดยวัสดุก่อสร้างที่
นาเข้าจะต้องเสียภาษีร้อยละ 10 ในทันทีโดยไม่สามารถขอชดเชยในภายหลัง
ได้
2) ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อกระบวนการทางาน ขั้นตอนและกระบวนการที่ยุ่งยาก
และซับซ้อนในการขออนุมัติการก่อสร้างของกัมพูชาเองก็เป็นอุปสรรคสาคัญต่อ
การดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง ยกตัวอย่าง จากรายงาน
Doing Business (2016) ของธนาคารโลกพบว่า ขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้าง
ในกัมพูช ามีถึง 20 ขั้นตอนและใช้เวลากว่า 652 วันเมื่อเทียบกับไทยที่มี 17
ขั้นตอนใช้เวลาเพียง 103 วั น ซึ่ ง กระบวนการที่ ยุ่ง ยากและยาวนานนี้ เป็ น
แรงจูงใจให้เกิดการติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อเร่งขั้นตอนการทางานให้เร็วขึ้นซึ่ง
ถือเป็นต้นทุนแฝงที่ทาให้ต้นทุนการดาเนินโครงการเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการผลิตแล้ว ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองก็เป็นสิ่ง ที่ผู้ประกอบการไทยควรค านึงถึงในการเข้าไปลงทุ น เช่น ทัศ นคติที่
หวาดระแวงต่อผู้ประกอบการไทยเนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร กฎหมายลิขสิทธิ์และการบังคับ
ใช้ ระบบภาษีและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง วิธีปฏิบัติในด้านการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต
อย่างมาก เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7% มี
การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แนวโน้มในเชิง บวกที่มีต่อการปฏิรูป
เศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อมี
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ศักยภาพทางด้านตลาดที่กาลังเติบโตเช่นนี้ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาโอกาสเข้าไป
ลงทุนโดยพิจารณาบริบทโดยรวมที่ส่งผลต่อต้นทุนที่แท้จริงมากกว่าด้านแรงงานราคาถูก
11. ขอทรำบกลยุทธ์กำรทำธุรกิจในกัมพูชำให้ประสบควำมสำเร็จ
ตอบ มีคาถามหนึ่ง ซึ่งมักถูกถาม เพื่อให้ครองตน ครองธุรกิจเช่นไร จึงจะอยู่ได้
อย่างยั่งยืนและเป็นสุขในกัมพูชาการที่จะทาสิ่งใด หรือ อะไร ก่อนอื่น ก็ต้องมาดูที่
ตนเองก่อน ว่าเราแน่ขนาดไหน
คาว่าแน่ ในที่นี้คือ สินค้า และ การบริหาร
สินค้า ของคุณ เป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ ทายังไงให้คนซื้อ
การบริหาร มีหลายสินค้าที่ขายได้ แต่ไม่ได้เงิน ทาไม ก็เพราะการจัดการไม่ดี
ส่งให้ลูกค้า ขายได้ ลูกค้าไม่ซื่อสัตย์ ไม่จ่ายเงิน หรือ ไม่อีกทีลูกค้าซื่อสัตย์ จ่ายเงิน แต่
เจอลูกน้องไม่ซื่อสัตย์ รับเงินแล้วไม่นาเข้าบริษัท นาไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือ นาไปเล่นการ
พนัน เถ้าแก่ก็ต้องเจ๊ง ม้วนเสื่อกลับบ้าน
อย่างไรก็ตาม ในฐานะเถ้าแก่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกิจซึ่งดาเนินการ
อยู่ ดิฉันขอเสนอ คาถาทางการค้า เพื่อให้ท่านที่นาไปปฏิบัติได้รับความสาเร็จในการทา
ธุรกิจ
คาถาข้อ 1
คาถาข้อ 2
คาถาข้อ 3
คาถาข้อ 4
คาถาข้อ 5

อย่าเชื่อตามบอก
อย่า หลอกตนเอง
อย่า เกรงคนโต
อย่า โม้ร่ารวย
อย่า ฉวยโอกาส

นอกจากนี้ การอยู่อย่างเป็นสุข ก็มีคาถา การครองตน เพื่อให้ท่านที่นาไป
ปฏิบัติได้รับความสุขจากการทาธุรกิจ
อย่า เห็น แก่ตัว และ แก่หน้า
อย่า ให้ เชื่อ และอย่าให้ใจ
อย่า ลืม กฎหมาย และ อย่าลืมตัว
12. ขอทรำบกลยุทธ์ในกำรเจำะตลำดกัมพูชำ
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ตอบ

สาหรับสินค้าทั่วๆไปมีกลยุทธ์ในการเจาะตลาด ดังนี้
1) เลือ กพื้นที่ที่เหมาะกับสินค้าที่ ต้องการเจาะตลาด เนื่องจากแต่ล ะ
พื้นที่มีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทประชากร
ระดับรายได้ และปัจจัยอื่นๆ
2) เข้ า ไปส ารวจสภาพตลาดในปั จ จุบั น เพื่ อให้ ทราบถึ ง การแข่ ง ขั น
รสนิยมของผู้บริโภค และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์
3) ปรับสินค้าให้ เหมาะกับผู้บริโภคชาวกัมพูชา แม้ว่าชาวกัมพูช าจะมี
รสนิ ย มใกล้ เ คี ย งกั บ คนไทย แต่ บ างครั้ ง ก็ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ
ลักษณะหรือรสชาติของสินค้าให้เหมาะสม เช่น บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป รส
ต้ ม ย ากุ้ ง ของไทย ต้ อ งปรั บ ลดระดั บ ความเผ็ ด เหลื อ เพี ย ง 30 %
เนื่องจากชาวกัมพูชาไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดจัด เป็นต้น
4) เลือกเส้นทางในการขนส่ง สินค้า เนื่องจากค่าขนส่ง ในกัมพูช าเป็น
ต้นทุนที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง ผู้ผลิตจึงควรเลือกเส้นทางและวิธีการ
ขนส่ง (ทางบกหรือทางน้า) ที่เหมาะส าหรับ การขนส่งสินค้าแต่ล ะ
ประเภท
5) หาตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพื่ อดาเนินการนาเข้าและกระจายสินค้ า
ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทและ
ดาเนินธุร กิจ ได้อย่างเสรี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดตั้งธุร กิจใหม่มี
ต้ น ทุ น ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง ทั้ ง ค่ า ด าเนิ น การจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ค่ า เช่ า
สานักงาน เงินเดือนพนักงาน ภาระภาษี อีกทั้งยังอาจมีปัญหาด้าน
การสื่อสาร การเข้าถึ ง กลุ่มลู กค้ า และความเข้าใจพฤติกรรมการ
บริโภคของชาวกัมพูชา ดังนั้นการดาเนินธุรกิจผ่านตัวแทนจาหน่ายที่
มีศักยภาพจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
ในระยะแรก

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

65

คำถำมเกี่ยวกับภำษี
1. ภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกิจในกัมพูชำมีกี่ประเภท และอัตรำเท่ำไรบ้ำง
ตอบ ปัจจุบันมีระบบภาษีเพียงแบบเดียว คือ ระบบภาษีแบบประเมินตามจริง (Real
Regime) โดยภาษี ร ะบบเหมาจ่า ย (Estimated Regime) ได้ ถูก ยกเลิ ก แล้ว ซึ่ ง
หมายความว่าผู้เสียภาษีทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีภายใต้ระบบภาษีแบบ
ประเมินตามจริง ตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกาหนดขั้นตอน
และเอกสารที่ใช้สาหรับขึ้นทะเบียนเพื่อผู้เสียภาษีแบบเหมาจ่ายให้เข้าระบบภาษีแบบ
ประเมินตามจริง คาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีประกาศชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามมา
ภายหลัง สาหรับอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ มีดังนี้
ประเภทภำษี
ภำษีกำไร นิตบิ ุคคล
(Tax on Profit)

รำยละเอียด/อัตรำ
Resident คานวณจากรายได้ในกัมพูชาและต่างประเทศ
Non- Resident คานวณจากรายได้ในกัมพูชาเท่านั้น
- ร้อยละ 20สาหรับธุรกิจทั่วไป
- ร้อยละ 30 สาหรับธุรกิจน้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ
- ร้อยละ 0 สาหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน QIP จาก CDC
- ร้อยละ 0-20 สาหรับธุรกิจที่ครอบครองโดยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว

ภำษีกำไรล่วงหน้ำ
- คานวณจากรายรับรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT
(Pre-Payment Tax)
อัตราร้อยละ 1 สาหรับธุรกิจทุกประเภท
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
- ร้อยละ 15 สาหรับการให้บริการ การบริหารจัดการ การให้คาปรึกษา ค่า
(Withholding Taxes:
สิทธิ รวมถึงดอกเบี้ย (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จ่ายโดยธนาคารหรือสถาบัน
WHT)
การเงิน)
- ร้อยละ 10 สาหรับการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ทั้งที่เคลื่อนย้ายได้ และ
เคลื่อนย้ายไม่ได้
- ร้อยละ 4 สาหรับการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่
บุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากไม่ประจา
- ร้อยละ 6 สาหรับการจ่ายดอกเบี้ยโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่
บุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากประจา
- ร้อยละ 14 สาหรับการชาระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย แก่ผู้ที่มิได้มี
ภูมิลาเนาอยู่ในประเทศ
ภำษีเงินเดือน
- คานวณจากเงินเดือน โดยใช้อัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-20
(Salary Tax)
ร้อยละ 0 , 0-8 แสนเรียล ( 0 – 200 USD)
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ประเภทภำษี

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT)

-

ภำษีที่พัก (Tax on
Accommodation:
TOA)
ภำษีเฉพำะสำหรับ
สินค้ำและบริกำรบำง
ชนิด (Specific Tax
on Certain
Merchandises and
Services: STCMS)

-

ภำษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และบุหรี่
(Tax on Public
Lighting: PLT)
ภำษีประกอบกำรธุรกิจ
เฉพำะ (Patent Tax)
(ต้องต่ออำยุทุกปี)

-

-

-

รำยละเอียด/อัตรำ
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)
ภาษีที่ผู้จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเก็บจากลูกค้าในอัตรา ร้อย
ละ 10 สาหรับการจาหน่ายหรือให้บริการในประเทศ และร้อยละ 0
สาหรับการส่งออก
จัดเก็บจากการพักอาศัยในโรงแรม เกสท์เฮาส์ อพาร์ทเม้นต์ คอนโด
หรือที่พักประเภทอื่นๆ ในอัตรา ร้อยละ 2ของค่าห้องรวมกับภาษีทุก
ประเภท ยกเว้น VAT
ภาษีที่จัดเก็บสาหรับ สินค้าและบริการบางชนิด ทั้งในประเทศ และที่
นาเข้าจากต่างประเทศ โดยจะคานวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รถยนต์ ร้อยละ 45, อะไหล่รถยนต์ ร้อยละ 30, เบียร์ ร้อยละ 25, รถ
มอเตอร์ไซค์ น้ามันปิโตรเลียม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20, บุหรี่
ร้อยละ 15, อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ น้าอัดลม การให้บริการทางด้าน
บันเทิง การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ร้อยละ 10, การให้บริการ
โทรศัพท์ ร้อยละ 3
จัดเก็บจากผู้ที่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ทุกประเภท โดย
จะทาการคานวณก่อนภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
อัตรา ร้อยละ 3

- ภาษีประจาปีที่ธุรกิจต้องชาระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตาม
ประเภทของธุรกิจ และตามขอบเขตจังหวัดที่ธุรกิจตั้งอยู่
- อัตรา 4 แสนเรียล (100 USD) สาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- อัตรา 1.2 ล้านเรียลต่อปี (300 USD) สาหรับธุรกิจขนาดกลาง
- อัตรา 3 ล้าน -5 ล้าน เรียลต่อปี (750 -1,250 USD) สาหรับธุรกิจ
ขนาดใหญ่
ภำษีกำรจดทะเบียน
- จัดเก็บจากการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย ก่อตั้ง ควบรวม ยกเลิก
(Registration Tax or
กิจการ
Transfer Tax)
- จัดเก็บจากการโอนสินทรัพย์
- 1 ล้านเรียล/ 1กิจกรรม
- ร้อยละ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ (ที่ดิน บ้าน รถ)
ภำษีอสังหำริมทรัพย์
- อสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเรียล (25,000 USD)
(Tax on Immovable - ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าที่ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่า
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ประเภทภำษี
Properties)

รำยละเอียด/อัตรำ
ทรัพย์สิน
- ผู้เสียภาษีต้องชาระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ภำษีจดทะเบียนโอน
- จัดเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และ
กรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อยละ 4 ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์หรือ
(Registration Tax)
อสังหาริมทรัพย์นั้น
*4100 เรียล = 1 USD, **กัมพูชามีการทาอนุสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะ
บังคับใช้ในปี 2560

2. ภำษีนำเข้ำ-ส่งออก มีอัตรำเท่ำไร
ตอบ ภาษีนาเข้าหรือภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่ผู้นาเข้าสินค้าต้องชาระที่ด่านศุลกากร
ก่ อ นที่ จ ะน าสิ น ค้ า เข้ า มาในประเทศกั ม พู ช า โดยค านวณก่ อ นภาษี เ ฉพาะและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากรของกัมพูชามีอัตราตั้งแต่ ร้อยละ 0 – 35 แบ่งตามประเภท
ได้ดังนี้
1) ร้อยละ 0 – สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา
ปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์นาเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2) ร้อยละ 7 – สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ
3) ร้ อ ยละ 15 – สิ น ค้ า ที่ จั ด เป็ น ทุ น , เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ,
วัตถุดิบที่มีในประเทศ
4) ร้อ ยละ 35 – สิ น ค้า ส าเร็ จ รู ป , เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ , ยานพาหนะ,
อัญมณีและหินมีค่า
ทั้งนี้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ ASEAN
Free Trade Agreement : AFTA เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจะทาให้มีภาษี
นาเข้า ร้อยละ 0-5 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
โดยผู้นาเข้า-ส่ง ออก สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการนาเข้า
สินค้าจากประเทศไทยของประเทศกัมพูชา (ทั้งอัตราแบบทั่วไป MFN และอัตราพิเศษ
AFTA) ตามพิกัดของสินค้าได้ที่ http://fta.dft.go.th/ >> ค้นหาอัตราภาษีศุลกากร/กฎ
ว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า >> ประเทศปลายทาง : CAMBODIA >> ใส่หรือเลือกพิกัด
ศุลกากรของสินค้า
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3. สำหรับธุรกิจตัวแทน เช่น ตัวแทนสำยกำรบิน ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้ำของตั๋วเครื่องบิน
ที่ทำกำรจำหน่ำย จะต้องคำนวณภำษีกำไรล่วงหน้ำจำกรำยได้รวมอย่ำงไร
ตอบ ปัจ จุบันโดยกรมภาษีกาลังร่างกฎหมายเพื่อระบุค วามหมายของรายรับรวม
(Turnover) ของธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนามาคานวณภาษี
ขั้นต่า โดยสาหรับธุรกิจบริการอาจระบุให้เป็น ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าที่ต้องชาระคืน
ให้กับเจ้าของกับราคาที่จาหน่าย เป็นต้น
ตัวอย่ำง

- บริษัทตัวแทนมีรายได้รวม 10,500 USD ใน 1 เดือน
- แบ่งเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน 10,000 USD และค่าบริการจาหน่ายตั๋วของ
ตัวแทน 500 USD
- ภาษีกาไรล่วงหน้า 1% ของรายได้รวม จะคานวณจาก รายได้ค่าบริการ
จาหน่ายตั๋ว 500 USD
- บริษัทจะต้องเสียภาษี 500 USD x 1% = 5 USD (พร้อม VAT10% จาก
รายได้ 500 USD)
4. สถำนะของกำรเป็นลูกจ้ำ งที่อ ยู่ภ ำยใต้ข้อ กำหนดในกำรเสียภำษีเงินเดือน มี
ข้อกำหนดอย่ำงไร
ตอบ ตามประกาศ ว่าด้วยเรื่องภาษีร ายได้ หมวดที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป ข้อ 1.2.
สถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำน ระบุว่า บุคคลที่จะจัดว่าเป็นลูกจ้างและต้องเสียภาษีเงินเดือน
หากมีการจ้างงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ข้อจาก 4 ข้อต่อไปนี้
1) ไม่มีการผิดนัดชาระเงินสาหรับการปฏิบัติตามการจ้างงาน หากบุคคลนั้น
ปฏิบัติงานในสถานที่ที่กาหนดและมีการทางานตามที่สัญญาการจ้างงาน
ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
2) บุค คลนั้นไม่สามารถกาหนดเวลา และสถานที่ในการปฏิบัติง านได้ด้วย
ตนเอง
3) บุคคลนั้นต้องไม่มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานปกติ
4) บุคคลนั้นจะต้องไม่ปฏิบัติงานให้กับหลายบริษัทในเวลาเดียวกัน
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5. ภำษีกำไรแบบอัตรำก้ำวหน้ำมีวิธีกำรคำนวณอย่ำงไร และใช้กับธุรกิจประเภทใด
ตอบ การคานวณภาษีกาไรตามอัตราก้าวหน้านั้นให้คานวณตามอัตราแต่ละช่วงแล้ว
นามารวมกันตัวอย่างเช่น
ธุรกิจ A มีกาไรต่อปี 200,000,000 เรียล จะต้องเสียภาษีกาไรเท่ากับ

- กาไร 6,000,000 เรียล อัตรา 0% = 0 เรียล
- กาไรตั้งแต่ 6,000,001 ถึง 15,000,000 เรียล อัตรา 5%
-

=9,000,000 x 5% = 450,000 เรียล
กาไรตั้งแต่ 15,000,001 ถึง 102,000,000 เรียล อัตรา 10%
= 87,000,000 x 10% = 8,700,000 เรียล
กาไรตั้งแต่102,000,001 ถึง 150,000,000 เรียล อัตรา 15%
= 48,000,000 x 15% =
7,200,000 เรียล
กาไรตั้งแต่150,000,001 เรียล อัตรา 20% = 50,000,000 x 20
= 10,000,000 เรียล
รวมภำษีกำไรที่ธุรกิจ A ต้องจ่ำย = 26,350,000 เรียล

ภาษีกาไรแบบอัตราก้าวหน้านั้นใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล ดังนั้น จึงใช้กับ
ธุรกิจซึ่งมีบุคคลธรรมดาคนเดียวเป็นเจ้าของ 100% หรือมีลักษณะเป็นกิจการเจ้าของคน
เดียว (Sole Proprietorship) มีสถานะเป็นบุคคล (Physical Person) ทั้งนี้สามี ภรรยา
และลูก สามารถนับรวมเป็น 1 บุคคล (1 Physical Person)
6. Tax Holiday คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้ำง มีระยะเวลำเท่ำไหร่
ตอบ Tax Holiday คือระยะเวลาที่ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (QIP )
ได้รับการยกเว้นภาษีกาไร
ประกอบด้วย Trigger Period(1-3ปี) + 3ปี + Priority Period (0-3ปี) รวม
แล้วไม่เกิน 9 ปี

- Trigger Period จะสิ้นสุดภายใน 1 ปี หลังจากที่ธุรกิจมีกาไร หรือ 3 ปี
หลังจากที่ธุรกิจมีรายได้ 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 ปี
7. เพรำะเหตุใดกำรขอคืนภำษีมูลค่ำเพิ่มจึงมีควำมล่ำช้ำ
ตอบ

ความล่าช้าในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสาเหตุมาจาก

1) ความชัดเจนในการบันทึกของผู้เสียภาษี
2) ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ภาษี
3) งบประมาณที่มีจากัดแบบ ปีต่อปี เพียง 30 ล้าน USD
4) มีกระบวนการการพิจารณาหลายขั้นตอน
ทั้ง นี้ก าลัง มี ค วามพยามยามที่จ ะของบประมาณเพิ่ม และให้มีก ารโอนถ่า ย
อานาจเพื่อลดขั้นตอนการคืนภาษี
8. บริษัทมี สำขำในกำรดำเนินกำรจำหน่ำ ยสินค้ำ ซึ่งจดทะเบียนและชำระภำษี
ประกอบกำรธุ ร กิ จ เฉพำะ(Patent)อยู่ แ ล้ ว ในจั ง หวั ด หนึ่ ง หำกมี ก ำรสร้ ำ ง
คลังสินค้ำขึ้นมำใหม่ในจังหวัดเดียวกัน ต้องมีกำรชำระภำษีประกอบกำรธุรกิจ
เฉพำะ(Patent) เพิ่มหรือไม่
ตอบ ต้องช าระ Patent เพราะคลัง สิน ค้าเป็นการดาเนินธุรกิจคนละประเภทกับ
สาขาจาหน่ายสินค้า ในกรณีที่เป็นการจัดตั้งสาขาขึ้นเพื่อจาหน่ายสินค้าชนิดเดียวกัน
ภายในจังหวัดเดียวกันก็ไม่จาเป็นต้องชาระ Patent เพิ่ม แต่ถ้าสินค้าและบริการต่างกัน
ต้องชาระ Patent เพิ่ม
9. โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (QIP) ต้องเสียภำษีขั้นต่ำ (Minimum
Tax)หรือไม่
ตอบ โครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น (QIP) จะได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี ขั้ น ต่ า
(Minimum Tax) ตลอดระยะเวลา Tax Holiday ที่ได้รับ
10. ถ้ำบริษัท A จ่ำยภำษี VAT ให้กับ ผู้จำหน่ำยสินค้ำ B แต่หลังจำกนั้นผู้จำหน่ำย
สินค้ำ B ไม่นำส่งภำษี VAT ให้หน่วยงำนจัดเก็บภำษี บริษัท A จะมีควำมผิด
และต้องรับผิดชอบในกำรจ่ำย VAT หรือไม่
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ตอบ บริษัท A ไม่มีความผิด หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับ ผู้จาหน่าย
สินค้า B และไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อ ภาษี VAT ที่ B ไม่ได้ชาระ
11. ภำษี ซื้อ (Input Tax) ประเภทใดที่ สำมำรถน ำไปใช้ ล ดหย่ อ นภำษี ข ำย
(Output Tax)ได้บ้ำง
ตอบ ภาษีซื้อ (Input Tax) ที่เกิดจากการซื้อเพื่อนามาใช้ประกอบธุรกิจ เท่านั้น ที่
สามารถนามาลดหย่อนได้ แต่หากเป็นภาษีซื้อ ที่เกิดจากการซื้อ เพื่อใช้เฉพาะบุคคลซึ่ง
ไม่ได้นามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ หรือเป็นภาษีซื้อที่ ที่เกิดจากกิจกรรมบันเทิง สันทนาการ การซื้อรถ หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะไม่สามารถนามาลดหย่อนได้
12. ธุรกิจกำรเกษตร ได้รับกำรยกเว้น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) หรือไม่
ตอบ ธุรกิจการเกษตร จะได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มในการนาเข้า เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการทาการเกษตร
13. กำรผลิตข้ำว ต้องคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือไม่
ตอบ การส่งออกจะได้รับการงดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก ส่วน
การจาหน่ายในประเทศ จะได้รับยกเว้นเฉพาะข้าวเปลือก ส่วนข้าวสารมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
10%
14. ธุรกิจจะสำมำรถคัดค้ำนกำรประเมินภำษีที่ไม่ถูกต้อง อย่ำงไรให้มีประสิทธิภำพ
ตอบ การคั ดค้ านเป็ น รายบริษั ทมั ก ไม่ มีน้ าหนัก เพี ย งพอให้ห น่ว ยงานภาษี มีก าร
พิจารณาใหม่ ดัง นั้นธุรกิจจึง ควรรวมกลุ่มกันคัดค้าน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือประสบปัญหาเดียวกัน ทั้ง นี้อาจใช้สมาคมธุร กิจ ต่างๆเป็น
เครื่องมือในการรวมกลุ่ม
15. กำรหั กภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย ของค่ ำ เช่ ำ หำกมี ภ ำษี มู ล ค่ำ เพิ่ ม รวมเข้ำ มำ เรำจะ
สำมำรถทำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้หรือไม่
ตอบ

สามารถหักได้ แม้จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ด้วย

16. กำรผลิตข้ำว ต้องคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือไม่
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ตอบ การส่งออกจะได้รับการงดเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก ส่วน
การจาหน่ายในประเทศ จะได้รับยกเว้นเฉพาะข้าวเปลือก ส่วนข้าวสารมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
10%
17. กำรคำนวณค่ำปรับ 10%, 25%, 40% สำหรับกำรไม่ชำระภำษีนั้น มีวิธีกำร
อย่ำงไร และกำรคำนวณดอกเบี้ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
ตอบ อัตราค่าปรับเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยสามารถเจรจาต่อรอง
ได้ ภายในอัตราที่กาหนด การคานวณดอกเบี้ย จะคานวณตามเดือนที่ค้างชาระภาษี โดย
จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีการตกลงชาระภาษีและค่าปรับ
18. ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย มีกำรกำหนดมูลค่ำขั้นต่ำหรือไม่
ตอบ ในกฎหมายไม่มีการระบุมูลค่าขั้นต่าของการชาระ ค่าบริการ ที่จะต้อง ทาการ
หักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สาหรับการชาระค่าบริการ
ทุกมูลค่า
19. หำกไม่แน่ใจ หรือมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยภำษี ควรทำอย่ำงไร
ตอบ ยื่นขอค าชี้แ จง ต่อ หน่ว ยงานภาษี หรื อผู้รั บผิ ดชอบ เป็น ลายลัก ษณ์อั กษร
พร้อมทั้งเก็บหลักฐานในการรับเรื่อง เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่ไม่มีการชี้แจงกลับ ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
20. กำรโต้แย้งกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ควรมีวิธีกำรอย่ำงไร
คำตอบ กฎหมายให้อานาจสูงสุดแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีในการตีความกฎหมาย และ
ตัดสินข้อขัดแย้ง จึงเป็นเรื่องยากสาหรับ ผู้เสียภาษีที่จะโต้แย้งกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
โดยอาศัยเพียงข้อกฎหมายที่มีอยู่ ดังนั้นผู้เสียภาษีจะต้องอ้างอิงถึง สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ในการโต้แย้ง เพื่อให้การโต้แย้งนั้นมีประสิทธิภาพ
1) การตัดสินหรือตีค วามกฎหมาย ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ในกรณีที่มี
ความคล้ายคลึง หรือเกี่ยวข้องกัน ในอดีตที่ผ่านมา
2) หลักในการตีความกฎหมาย เช่น การตีความตามเจตนารมณ์และประสงค์
ของกฎหมาย
3) แนวปฏิบัติทางภาษีตามมาตรฐานสากล เช่น OECD Guidelines
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21. ประเด็นปัญหำเกี่ยวกับภำษีในปัจจุบัน มีอะไรบ้ำง
ตอบ

ประเด็นปัญหาที่สาคัญ มี ดังนี้
1) ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทย (Double Taxation Agreement)
2) ไม่มีกฎหมายและข้อกาหนดที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษี
- หลักเกณฑ์การควบคุมบริษัทต่างชาติ (Controlled Foreign
Company :CFC)
- มาตรการการป้องกันการตั้งทุนต่า (Thin Capitalization)
- มาตรการหรือหลักการในการต่อต้านการหลบหลีกภาษีอากร
(Anti-Avoidance Rule/Provision)
- การเก็บภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gain Tax)
- บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่ง ผลให้อานาจในการพิจ ารณาทั้ง หมด ตกอยู่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
และเจ้าหน้าที่ โดยปราศจากแนวทาง และกรอบข้อกาหนดที่ชัดเจนใน
การพิจารณา กรณีต่างๆ
3) กัมพูชายังไม่มีศาลทางภาษี หรือคณะกรรมการ ในการพิจารณาตัดสินข้อ
ขัดแย้ง โดยปัจจุบันสานักงานภาษีมีอานาจสูงสุดในการพิจารณาตัดสิน
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยไม่มีแบบแผนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
4) การยกเว้ นภาษี ให้ กั บ โครงการที่ไ ด้ รั บการส่ง เสริ ม การลงทุน (QIPs)
เกี่ยวกับภาษีกาไรที่เกิดจากการทาธุร กิจ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
โครงการว่ า ต้ อ งน ามาค านวณเพื่ อช าระภาษี ห รื อ ไม่เ ช่ น รายได้ จ าก
ดอกเบี้ย ค่าเช่า การขายสินค้าภายในประเทศของโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมเพื่อการส่งออก การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
5) การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ผู้จาหน่ายสินค้าไม่ทาการชาระภาษีขาย(
VAT Output) จะส่ง ผลให้ผู้ซื้อสินค้าไม่ส ามารถขอคืนภาษีซื้อ (VAT
Input) ได้ซึ่งทาให้ผู้ซื้อเสียประโยชน์ ขณะที่ไม่ได้เป็นผู้กระทาผิด
6) ความหมายของการให้ บ ริ ก ารด้ า นการจั ด การและทางด้ า นเทคนิ ค
(Management and Technical Services) ไม่ชัดเจน
7) การทาธุรกรรมระหว่างหน่วยงานหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
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8) การตรวจสอบภาษีไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีมีอานาจในการ
ตรวจสอบ และตัดสินมากเกินไป เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติมาควบคุม
9) บทลงโทษ กฎหมายกาหนดว่า การกระทาใดๆ ที่เป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี จะต้องถูกปรับในอัตรา 2 ล้านเรียล หรือ 500
USD อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า การคานวณภาษีผิดพลาด ซึ่งต้อง
ชาระค่าปรับร้อย 20-40 USD รวมทั้ง ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ยัง ต้องชาระ
ค่าปรับอีก 2 ล้านเรียล เนื่องจากเจตนาขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษี ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ
22. ธุรกิจโรงแรมและร้ำนอำหำร มีกำรชำระภำษีอย่ำงไร และมีประเด็นใดบ้ำงที่ควร
ระวัง
ตอบ

ภาษีสาหรับธุรกิจโรงแรม/ร้านอาหาร มีดังนี้
ภำษีที่ต้องชำระเป็นรำยเดือน
1. ภาษีที่พัก จากค่าห้องพัก ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทุก
ชนิดยกเว้น VAT
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 จากค่าห้องพัก ค่าอาหารและค่าบริการ
(Service Charge)
3. ภาษีกาไรล่วงหน้า อัตราร้อยละ 1 จากรายรับรวม ซึ่ง ได้แก่ ค่าห้องพัก
ค่าอาหารและค่าบริการ
4. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 15 สาหรับ ค่าบริการนายหน้าที่อยู่ใน
ประเทศ หรือ ร้อยละ 14 สาหรับนายหน้าที่อยู่ต่างประเทศ
ภำษีที่ต้องชำระรำยปี
1. ภาษีกาไร หรือ ภาษีขั้นต่า

ประเด็นปัญ หำและข้อ ควรระวังในกำรชำระภำษีประเภทต่ำงๆของธุรกิจ
โรงแรม/ร้ำนอำหำร
1. Triple Taxes on Service Charge - ค่าบริการ (Service Charge)
ต้องนามาคานวณเพื่อชาระภาษีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
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1) ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (VAT) อั ต ราร้ อ ยละ 10 เนื่ อ งจากจั ด เป็ น
ค่าบริการ
2) ภาษี กาไรล่ วงหน้า อัต ราร้ อยละ 1 เนื่อ งจากเป็น รายรับ ของ
บริษัท
3) ภาษี เ งิ น เดื อ นตามอั ต ราก้ า วหน้ า ร้ อ ยละ 0-20 เนื่ อ งจาก
กฎหมายกาหนดให้เป็นรายได้โดยตรงของพนักงาน
2. อาหารและห้องพักของพนักงาน จัดเป็น Fringe Benefit ตามกฎหมาย
ต้ อ งน ามาค านวณภาษี เ งิ น เดื อ น นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งน ามาค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามราคาตลาดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรม
ภาษีกาลังร่างกฎหมายเพื่อยกเว้น การคานวณภาษีจาก Fringe Benefit
บางประเภท เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
3. อาหารและห้องพักฟรี ที่ให้บริการกับผู้นาทัวร์ ตามกฎหมายจะต้องนามา
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามราคาตลาด
4. กรณีคืนเงินค่าห้อ งพักที่ได้ รับล่วงหน้า จากการยกเลิกเข้าพั ก ให้ออก
Credit Note เพื่อยกเลิกรายได้ดังกล่าว และไม่ต้องนาไปคานวณภาษี
23. ร้ำนค้ำปลีก (แบบฝำกขำย Consignment/Agent Principle) มีกำรชำระ
ภำษีอย่ำงไร และมีประเด็นใดบ้ำงที่ควรระวัง
ตอบ

ภาษีสาหรับ ร้านค้าปลีก มีดังนี้
ภำษีที่ต้องชำระเป็นรำยเดือน
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 ของค่าคอมมิชชั่น
2. ภาษีกาไรล่วงหน้า อัตราร้อยละ 1 ของค่าคอมมิชชั่น
ภำษีที่ต้องชำระเป็นรำยปี
1. ภาษีกาไร หรือ ภาษีขั้นต่า

ประเด็นปัญหำและข้อควรระวังในกำรชำระภำษีประเภทต่ำงๆของธุรกิจร้ำน
ขำยปลีก
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1. เจ้าของสินค้าหรือ Vendors ต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า ใน
อัตราร้อยละ 10 ของราคาขาย เนื่องจากร้านขายปลีกไม่ได้เป็นเจ้าของ
สินค้าและนาส่งเงินจากการขายสินค้าทั้งหมดให้กับ Vendors โดยได้รับ
เพียงค่าคอมมิชชั่น อย่างไรก็ตามต้องมีการระบุในสัญญาการรับฝากขายให้
ชัดเจน
2. เจ้าของสินค้าหรือ Vendors ต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการส่งเสริมการ
ขายโดยการแถมสินค้าให้ฟรี ในอัตราร้อยละ 10 ของมูล ค่าสินค้าตาม
ราคาตลาด
3. ภาษีเฉพาะสาหรับสินค้าและบริการบางชนิด (ST) จะชาระโดยผู้ผลิตหรือ
นาเข้าสินค้าเพียงครั้งเดียว
24. บริกำรทัวร์ มีกำรชำระภำษีอย่ำงไร
ตอบ การให้บริการทัวร์แบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก ดังนี้
กรณีที่ 1 ขำเข้ำประเทศ
• นักท่องเที่ยวซื้อบริการทัวร์และชาระเงิน
ให้กับบริษัทหรือสานักงานในต่างประเทศ
เพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชา
• บริษัทในต่างประเทศจะโอนเงินทั้งหมด
มาให้กับบริษัทในกัมพูชา หลังจากที่หัก
ค่าคอมมิชชั่นแล้ว

กรณีที่ 2 ขำออกนอกประเทศ
• นักท่องเที่ยวซื้อบริการทัวร์และชาระ
เงินให้กับบริษัทภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
• บริษัทกัมพูชาจะโอนเงินทั้งหมดไปยัง
บริษัทในต่างประเทศ หลังจากที่หักค่า
คอมมิชชั่นแล้ว

กำรชำระภำษี ของบริษัทกัมพูชำ ในกรณีที่ 1
-

-

บริษัทกัมพูช า ต้องช าระภาษีกาไรล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ 1 รวมทั้ง
ภาษีมูล ค่าเพิ่มร้อยละ 10 จากรายรับที่ได้จ ากบริษัทหรือสานักงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งทาการโอนเงินค่าใช้จ่ายในกัม พูชาทั้งหมดมาให้กับบริษัท
ในกัมพูชาเป็นผู้ดาเนินการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริษัทกัมพูชาต้องคานวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กาหนดทุกครั้ง ที่
มีการจ่ายค่าโรงแรม ค่าอาหาร ค่าสถานที่ หรือค่าบริการอื่นๆ
ค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับบริษัทต่างประเทศ ไม่ต้องคานวณ ภาษี หัก ณ
ที่จ่าย เนื่องจากเป็นการให้บริการในต่างประเทศ
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กำรชำระภำษีของบริษัทกัมพูชำ ในกรณีที่ 2
-

เงินที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวถือเป็นรายได้และการให้บริการของบริษัทใน
ต่างประเทศ ไม่มีภาระต้องชาระภาษี
บริ ษั ทกั ม พูช าต้อ งช าระภาษีก าไรล่ ว งหน้ าในอัต ราร้ อ ยละ 1 รวมทั้ ง
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ร้ อ ยละ 10 จากค่ า คอมมิ ช ชั่ น ที่ ไ ด้ รั บ จากบริ ษั ท ใน
ต่างประเทศ

25. กำรชำระภำษีรำยเดือนต้องชำระภำยในวันที่เท่ำไร หำกชำระเกินกำหนดเวลำ
จะมีโทษอย่ำงไร
ตอบ ภาษีร ายเดือนทุ กประเภทให้ช าระภายในวันที่ 15 ของเดือ นถัดไป ยกเว้ น
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้ชาระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้หากวันที่ 15 และ 20 ตรงกับ
วันหยุดราชการ สามารถชาระได้จนถึงวันทาการวันแรกหลังจากวันหยุดราชการ
กรณีชาระภาษีช้ากว่ากาหนดจะมีโทษปรับในอัตราร้อยละ 10, 25, หรือ 40
พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน ของมูลค่าภาษีที่ค้างชาระ
กรณีชาระภาษีผ่านธนาคาร ต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีให้กับกรมภาษีเพื่อทราบ
ตามกาหนดเวลาดังกล่าว ไม่เช่นนั้นกรมภาษีจะไม่รับทราบการชาระภาษีครั้งนั้น
ในปี 2558 กรมภาษีจะเปิดบริการระบบ E-filling ให้ยื่นแบบฟอร์ม สาหรับ
บริษัทขนาดใหญ่
26. กำรตรวจสอบภำษี มีกี่ประเภท
ตอบ

การตรวจสอบภาษีประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่
1) Desk Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่บริษัทยื่นแจ้ง
ภาษี เช่น แบบฟอร์มการชาระภาษีต่างๆ ทั้งรายเดือนและรายปี
2) Limited Audit เป็นการเข้าไปตรวจสอบที่สถานประกอบการ เพื่อขอดู
เอกสารประกอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามจะครอบคลุมเฉพาะบางภาษีบาง
ประเภทเท่านั้น และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพียง 1 ปี
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3) Comprehensive Audit เป็นการตรวจสอบการชาระภาษีทุกประเภท ของ
บริษัท โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 10 ปี หรือมากกว่านั้น กรณีที่มี
หลักฐานการกระทาผิดทางภาษีที่ชัดเจน
ปั จ จุ บั น กรมภาษี ก าลั ง จะออก คู่ มื อ ประกอบการตรวจสอบภาษี ( Audit
Manual) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และยังเป็น
การหลีกเลี่ยงการใช้อานาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment Committee จะเป็นผู้
ประเมินว่าบริษัทต้องได้รับการตรวจสอบแบบ Limited Audit และ Comprehensive
Audit หรือไม่
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับบริษัทรายใหญ่ที่เสียภาษีมูลค่าสูงสุด 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 ซึ่งต้องนามาคานวณภาษีเงินเดือนไว้ ดังนี้
1) Fringe Benefit คือ สินค้า บริการ สิทธิประโยชน์ทางการเงิน หรือ
สิทธิพิเศษอื่นๆ ที่นายจ้างให้กับลูกจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการจ้างเงินและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง โดย
Fringe Benefit เหล่านี้จะต้องนามาคานวณเพื่อจ่ายภาษีเงินเดือน
2) Fringe Benefit ได้แก่
(1) ยานพาหนะทุ กประเภท ยกเว้ น ยานพาหนะซึ่ ง จอดอยู่
บริเวณสถานประกอบการ หลังจากเวลาทาการ และในช่วง
วันหยุ ด, ยานพาหนะ ที่ไม่ ได้กาหนดให้ใ ช้เฉพาะบุค คล
หลั ง จากชั่ ว โมงท างาน, ยานพาหนะ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว
(2) อาหาร
(3) บ้านหรือที่พักอาศัยน้า ไฟฟ้า โทรศัพท์
(4) แม่บ้าน
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(5) เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่า
(6) การขายสินค้าลดราคา
(7) การช่วยเหลือทางการศึกษา นอกเหนือจากการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการทางานโดยตรง
(8) ประกั น ภั ย และประกั น สุ ข ภาพ ยกเว้ น กรณี ที่ ใ ห้ กั บ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงตาแหน่ง
หรือหน้าที่
(9) การให้เงินช่วยเหลือที่ไม่จาเป็น หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของนายจ้าง
(10) การจ่ ายเงิ น กองทุ นสวั ส ดิ การสั ง คมที่เ กิน กว่า กฎหมาย
กาหนด
(11) ค่าใช้จ่าย ส าหรับการเลี้ยงต้อนรับ กิจ กรรมบันเทิง การ
พักผ่อน หรืออื่นๆ นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์ใน
การจ้างงาน
28. บริษัทที่จดทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีกำรดำเนินกิจกำร มีภำระทำงภำษีอย่ำงไร
ตอบ สาหรับบริษัทที่ยังไม่เริมดาเนินกิจการนั้น มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฟอร์มชาระภาษี
ทุกเดือน ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 1 USD / เดือน
29. บริ ก ำรขนส่ง สิ น ค้ำ จำกกั ม พู ชำไปต่ำ งประเทศ หรื อ จำกต่ำ งประเทศมำยั ง
กัมพูชำ มีวิธีกำรคำนวณภำษีอย่ำงไร
ตอบ

บริการขนส่งสินค้าทั้งสองรูปแบบ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
1) การขนส่ง ภายในประเทศ จากคลัง สินค้าไปถึง ชายแดน หรือจาก
ชายแดนมาถึงคลังสินค้า โดยส่วนมากบริษัทจะ Sub-Contract ต่อ
ให้กับบริษัทขนส่งท้องถิ่นซึ่งมักจะไม่ออกใบเสร็จแบบรวม VAT ให้
ในกรณีนี้ บริษัทมีภาระต้องชาระ ภาษี ณ ที่จ่าย จากค่าขนส่ง ใน
อัตราร้อยละ 15 ของค่าบริการ
2) การขนส่งนอกประเทศ จากชายแดนไปประเทศปลายทาง หรือจาก
ประเทศต้นทางมาถึงชายแดน ให้ถือว่าเป็นการขนส่งในต่างประเทศ
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(International Transportation) ไม่มีภาระต้องชาระภาษี หัก ณ ที่
จ่าย และ VAT
30. กำรจ่ำยภำษีซ้ำซ้อน เมื่อมีกำรทำธุ รกรรมกับต่ำงประเทศ เนื่องมำจำกยังไม่มี
อนุสัญญำภำษีซ้อน ระหว่ำงประเทศไทยและกัมพูชำ
ตอบ กัมพูชาได้มีการลงนามใน อนุสัญญาภาษีซ้อน ฉบับแรกกับสิงคโปร์ เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนาอนุสัญญาดังกล่าว เข้าสภานิติบัญญัติ
เพื่อให้การอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนมกราคม 2560
สาหรับการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ ประเทศไทยนั้น เริ่มต้นพร้อมกับการ
เจรจากับประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจากประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
เงื่อนไขในอนุสัญญาบ่อยครั้ง ทาให้ไม่ส ามารถลงนามได้ อย่างไรก็ตามการเจรจาครั้ง
ล่าสุดได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เหลือเพียงข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตราว่าด้วยเรื่ อง การ
ให้บริการทางเทคนิค ซึ่งไทยมีความเห็นไม่ตรงกับกัมพูชา โดยไทยอยากให้รวมเรื่องของ
ค่าสิทธิ ไว้ในการให้บริการทางเทคนิค แต่กัมพูช าต้องการให้แยกออกจากกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ โดยกัมพูช าขอให้เข้าใจว่ากัมพูชาเจรจาบนพื้นฐาน
เดียวกับอนุสัญญาภาษีซ้อ นที่ได้ล งนามกับประเทศสิง คโปร์ และไม่ส ามารถเสนอข้อ
แลกเปลี่ยนได้มากกว่าอนุสัญญาดังกล่าว
31.

ข้อกำหนดในกำรยื่นคัดค้ำนผลกำรประเมินภำษีของภำคเอกชน ต่อกรมภำษี
ภำยใน วัน 30นับจำกวันที่ได้รับใบแจ้งผลกำรประเมิน มิเช่นนั้นกรมภำษีมี
สิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรเรียกภำษีคืน ทั้งนี้ตำมกฎหมำยกรมภำษีจะต้อ งแจ้งผล
กำรพิจำรณำกำรคัดค้ำนนั้นภำยใน วัน หลังจำกที่รับกำรยื่นคัดค้ำ น ซึ่ง 60
ในทำงปฏิบัติมีห ลำยครั้งที่กรมภำษีไ ม่แ จ้งผลกำรพิจำรณำตำมระยะเวลำ
ดังกล่ำ ว ส่งผลให้ภำคเอกชน เกิดควำมสับสนว่ำจะต้อ งดำเนินกำรอย่ำ งไร
ต่อไป และมีควำมเสี่ยงที่จะถูกปรับหรือเรียกภำษีเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ สาหรับกรณีดังกล่าว ภาคเอกชนมีหน้าที่ในการยื่นคัดค้านผลการประเมินภาษี
ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมภาษีในการพิจารณาข้อคัดค้าน อย่างไร
ก็ตามแม้กฎหมายจะกาหนดให้กรมภาษีต้องแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วัน หลังจาก
ได้ รั บการยื่ น คัด ค้ าน ในทางปฏิบั ติ บางกรณี มีค วามจ าเป็ นต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการ
พิจารณาและตรวจสอบนานกว่า 60 วัน จึงทาให้ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ตาม
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เวลาดังกล่าว ทั้งนี้กรมภาษีจะไม่มีการคิดค่าปรับหรือบทลงโทษเพิ่มเติมนับจากวันที่ได้รับ
การยื่นคัดค้านจากภาคเอกชน พร้อมทั้ง จะส่ง จดหมายยืนยันเมื่อได้รับเอกสารการยื่น
คัดค้านผลการประเมิน จากผู้เสียภาษี
32.

กำรเรียกเก็บภำษีกำไรล่วงหน้ำ ขั้นต่ำ ในอัตรำ 1% ของรำยรับ ที่ได้รับต่อ
เดือน ซึ่งทำให้ธุรกิจบำงประเภทมีต้นทุนสูงและไม่สำมำรถแข่งขันได้

ตอบ การเก็บภาษีกาไรล่วงหน้า ขั้นต่าในอัตรา 1% ของรายรับนั้น ทางกรมภาษี
ตระหนักดีว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อธุรกิจบริการหรือธุรกิจที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า
เช่น ตัวแทนขายตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีกาไรจากค่าบริการขายตั๋วเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับราคาตั๋วเครื่องบิน ทาให้ไม่สามารถชาระภาษีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กรมภาษี
มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้ ตราบได้ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ภาคเอกชน
ที่ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถยื่นเรื่องชี้แจงขอให้กรมภาษีพิจารณาได้เป็นกรณี โดย
กรมภาษีจะเร่งผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายข้อนี้โดยเร็ว
33.

กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย สำหรับ ค่ำบริกำรทำงเทคนิค โดยเฉพำะจำกค่ำขนส่ง
สิน ค้ำ ที่ จ่ ำ ยให้ กับ ผู้ ให้ บริ ก ำรในต่ำ งประเทศ ส่ง ผลให้มี ต้น ทุน สู งและไม่
สำมำรถแข่งขันได้

ตอบ การหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 14% ส าหรับบริการทางเทคนิค ที่จ่ายให้กับผู้
บริการในต่างประเทศ เป็นข้อกาหนดตามกฎหมายซึ่งกรมภาษีไม่อาจยกเว้นได้ อย่างไรก็
ตามสาหรับ ค่าขนส่งสินค้านั้น ไม่ถือว่าเป็นค่าบริการทางเทคนิค จึงไม่ต้องมีการหักภาษี
ดัง กล่าว หากมีเจ้าหน้าที่กรมภาษีเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าบริการขนส่ง ใน
ต่างประเทศ สามารถทาจดหมายร้องเรียนมาที่กรมภาษีได้
สาหรับอัตราภาษีหัก ณ ทีจ่ายนั้น สาหรับค่าบริการทางเทคนิค จ่ายให้กับผู้ให้
บริการในประเทศไทย มีโอกาสลดลงจาก 14% เหลือ 10% หากไทยและกัมพูชาบรรลุ
ข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน
34.

กำรยื่นชี้แจงภำษีซื้อ (Input tax) ที่กำหนดให้ยื่นภำยในเดือนถัดไป หลังจำก
วันทีซื้อสินค้ำ ซึ่งในบำงครั้งกำรซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศ มีควำมล่ำช้ำในกำร
จัดเก็บ Tax Invoice เกินกว่ำ เดือน 1 ทำให้ไม่สำมำรถยื่นชี้แจ้งภำษีซื้อได้
ทันตำมกำหนด
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ตอบ ตามกฎหมาย กาหนดให้บริษัทที่ซื้อสินค้า ยื่นชี้แจงภาษีซื้อภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป ต่างจากภาษีอื่นๆ ที่กาหนดให้ยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อให้เวลา
กับบริษัทสาหรับการจัดเก็บ Tax Invoice จากผู้ขาย ดังนั้นในกรณีทั่วไปกรมภาษีจะไม่
ขยายเวลาในการยื่นชี้แจงภาษีซื้อให้ อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีค วามขัดข้องประสบ
ปัญหาในการจัดเก็บ Tax Invoice จากผู้ขาย ขอให้ทาหนัง สือชี้แจงมายัง กรมภาษี
ล่วงหน้า เพื่อพิจารณาขยายเวลาให้ ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี
35.

ข้อ กำหนดเกี่ยวกับกำรชำระภำษี จำกสวัสดิกำรพนักงำน ในกรณีที่บริษัท
สร้ำงหอพักเป็นสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนเพื่อพักอำศัย

ตอบ กรณีที่บริษัทสร้างหอพักเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
บริษัทจะต้องหักภาษีจากสวัสดิการห้องพักนั้น ในอัตรา 20% ของมูลค่าการเช่าคานวณ
ตามราคาตลาด โดยหักภาษีเฉพาะห้องพักที่มีพนักงานพักอยู่เท่านั้น
ส าหรับ กรณี อื่น เช่น การให้บุ ค ลากรภายนอกบริ ษัท ซึ่ง มาทางานเป็น การ
ชั่วคราวพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทอาจต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 14% ใน
ลักษณะเดียวกันกับการจ่ายค่าบริการทางเทคนิคให้กับบุคคลธรรมดา หรืออาจจะต้องหัก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% และภาษีที่พัก 2% และภาษีกาไรล่วงหน้า 1% ในลักษณะเดียวกัน
กับธุร กิจ ให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม หรือ ห้องเช่า ซึ่ง จะต้องพิจ ารณารายละเอีย ด
แล้วแต่กรณี
36. ที่อยู่สำหรับติดต่อกรมภำษี
ตอบ General Department of Taxation (www.tax.gov.kh)
ที่ตั้ง : 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
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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
สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ 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
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