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รายงานพิเศษ : การเข้าพบสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในกัมพูชา
ร่วมกับคณะวิจัยจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในหัวข้อเรื่อง “พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และนัยต่อประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2557
ความเป็นมา
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion:
GMS) เป็นความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี) ก่อตังเมื่อปีพ.ศ. 2535 ริเริ่มและให้การ
สนับสนุนหลักโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว พลังงาน รวมทังการ
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยียุทธศาสตร์การด้าเนินงานของโครงการ GMS มุ่งเน้นการสร้าง
เส้นทางถนนเชื่อมโยง (Connectivity) การสร้างชุมชนที่มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน (Community) และ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ให้
ประชาชนประมาณ 300 ล้านคนในภูมิภาคนีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
บทบาทของจีนทังด้านการค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศในกลุ่ม
GMS เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับในกัมพูชารัฐบาลจีนได้ให้ค วามช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ยืมแก่รัฐบาล
กัมพูชามากถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีเทียบเท่ากับเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือ
จากนานาชาติในแต่ละปี โดยบทบาทด้านการลงทุนของจีนในกัมพูชาเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน และโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้า
เมื่อพิจารณาในกรณีของไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบเชิงยุทธ์ศาสตร์ที่ตัง เนื่องจากตังอยู่ใน
ศูนย์กลางความเชื่อมโยงในกลุ่ม GMS และมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิก GMS ประกอบกับ
กรอบความร่วมมือ GMS ยังมีความส้าคัญต่อไทยในฐานะที่ท้าให้ ไทยต้องแสวงหาโอกาสด้านตลาด โดยการ
ขยายตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคนีมากขึนเพื่อทดแทนตลาดหลักที่อ้านาจซือลดลง นอกจากนี ผู้ประกอบการใน
ประเทศก้าลั งประสบกับ ปัญ หาขาดแคลนก้า ลัง แรงงานและปัญ หาค่ าจ้า งแรงงานขั นต่้า ที่สู ง ขึนแบบก้า ว
กระโดดส่งผลให้ต้องย้ายฐานการผลิตไปตังโรงงานในกลุ่มประเทศ GMS มากขึน ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับจีนเป็นทังคู่ค้า หุ้นส่วน และ/หรือ คู่แข่งด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค GMS เช่นกัน ดังนัน เพื่อ
ประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุนและการพัฒนาของประเทศไทย จึงจ้าเป็นที่
จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์พลวัตของจีน เพื่อให้รู้เขา รู้เราและน้ามาพิจารณาประกอบการจัดท้านโยบาย
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในภูมิภาคนีต่อไป
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สาระส้าคัญจากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆในกัมพูชา
 การศึกษาวิจัยในครังนีได้แบ่งกลุ่มองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มคือ
1) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกัมพูชา ได้แก่ สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา(CDC), กระทรวง
พาณิชย์กัมพูชา, ส้านักงานกฎหมาย SokSiphana (Zico Law members)
2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนในกัมพูชา ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศจีน , ส้านักงานเศรษฐกิจ
และการพาณิชย์ สถานทูตจีน, หอการค้าจีนในกัมพูชา, เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ และโรงงาน
ไฟฟ้าSinohydro Kamchay
3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในกัมพูชา ได้แก่ ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ
กรุงพนมเปญ และสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกัมพูชา
หน่วยงานภาครัฐด้านการลงทุน Chea Vuthy , Deputy Secretary General จากสภาเพื่อการ
พัฒนาแห่งกัมพูชา (CDC) ซึ่งดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชากล่าว
ว่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทส้าคัญมากในการ
ลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการ
ลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด
เป็นอันดับ 1 นับตังแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน ด้วยมูลค่ า
เงิ น ลงทุ น 9,736 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (นอกเขต
เศรษฐกิจพิเศษ) และมู ลค่ าเงินลงทุนในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษตังแต่ปี 2549 ถึง 2556 เท่ากับ 625 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ใน
อันดับที่ 8 เท่ากับ 899 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
นอกจากนีจีนยังมีส่วนส้าคัญในการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานของกัมพูชา เช่น การสร้างถนน สะพาน
และการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านสัญญาสัมปทาน หรือเงินกู้ยืมดอกเบียต่้า เนื่องมาจากนโยบาย
ของจีนที่ส่ง เสริมให้เอกชนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ในปัจจุบันแม้จะมีนักลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุน
จ้านวนมากขึน แต่ส่วนมากจะเป็นการขยายฐานการผลิตมาจากประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค เช่น ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันกับประเทศจีน
หน่วยงานภาครัฐด้านการค้า Ho Sivyong, Deputy Director of Bilateral Trade Agreement
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ ของกัมพูชา โดยข้อมูลจาก International
Trade Center แสดงให้เห็นว่าในปี 2556 กัมพูชาน้าเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ประเทศไทย ( มูลค่า 4,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีมูลค่าการน้าเข้า 3,411 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสินค้า
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น้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่ วัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมเสือผ้าและรองเท้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนการส่งออกมีมูลค่า 361 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่ส้าคัญได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากไม้ เสือผ้าและรองเท้าส้าเร็จรูป ยางพารา อุปกรณ์อิ เล็คทรอนิคส์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ
ประมง
อุปสรรคในการท้าการค้ากับประเทศจีน ได้แก่ การก้าหนดมาตรฐานสินค้า แต่ละรายการ โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตร ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง แม้สินค้าที่ผ่านการรับรองจาก สหรัฐฯ หรือ อียู ก็ยังต้องได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐานเฉพาะของประเทศจีน ส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึนและใช้เวลามากขึน ส่วนการค้ากับประเทศไทยมี
อุปสรรค เกี่ยวกับการก้าหนดช่วงเวลาในการรับซือผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อปกป้องเกษตรกร
ภายในประเทศ เช่น ข้าวโพด ที่ก้าหนดให้รับซือได้ปีละ 3-4 เดือนเท่านัน รวมถึงปัญหาทางด้านการเมืองและ
การทหารซึ่งมีการปิดด่านบ่อยครัง
ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีการปฏิรูปในหลายภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน โดยมีการ
ตัง หน่วยงานใหม่ เช่น Trade Support Service เพื่อให้บริการโดยเฉพาะเกี่ยวกับการน้าเข้าส่ง ออก,
International Trade Cooperation เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ รวมถึงก้าลังมีการ
พัฒนาระบบการขอเอกสารต่างๆ เช่น C/O ผ่านทางระบบออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันจะต้องมาด้าเนินการที่
กระทรวงพาณิชย์ กรุงพนมเปญ หรือส้านักงาน SEZ เท่านัน
หน่วยงานเอกชนด้านกฎหมาย Dr. Sok Siphana ที่ปรึกษารัฐบาลและสภาเพื่อการพัฒนาแห่ง
กัมพูชา และเจ้าของส้านักงานกฎหมาย Soksiphana & Associate ซึ่งเป็นสมาชิกของ ZICOlaw
กล่าวถึงภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการทางกฎหมายของกัมพูชาว่า พัฒนาการทางกฎหมายที่ส้าคัญของกัมพูชา
ภายหลังจากการเปิดประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2535 ก็คือการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก WTO ในปี
พ.ศ. 2547 โดยกัมพูชานับเป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศแรกที่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ได้ส้าเร็จ
ห ลั ง จ า ก นั น กั ม พู ช า ไ ด้ พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการของ WTO ใน
หลายเรื่อง ยิ่งไปกว่านันการที่กัมพูชามีความต้องการการ
ลงทุนจากต่างชาติจ้านวนมากเพื่อเข้ามาพัฒนาประเทศ
กัมพูชาจึงมีกฎหมายการค้าการลงทุนที่ค่อนข้างเสรีมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ 100% และไม่มี
การควบคุมราคาสินค้าและบริการ โดยมองว่าการแข่งขัน
ของบริษัทรายใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศกัมพูชา
ปัจจุบันกัมพูชามุ่งเน้นที่จะพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องการการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
มีการปฏิรูปกฎหมายการค้าการลงทุน รวมถึงวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความ
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ทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กัมพูชาตังเป้าที่จะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงฐานการผลิตกับไทย
และเวียดนาม รวมถึ งการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ในภูมิภาคอาเซียนโดยอาศัยที่ตังของประเทศที่เป็นจุ ด
ยุทธศาสตร์ส้าคัญของอาเซียน โดยนโยบายจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเงินสนับสนุน จากธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater
Mekong Subregion: GMS) จะเป็นกลไกส้าคัญที่ท้าให้กัมพูชาพัฒนาไปสู่จุดนันได้อย่างรวดเร็ว
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนในกัมพูชา
หน่วยงานเอกชนด้านการเงิน Chen Chang Jiang CEO ของธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of
China) สาขากรุงพนมเปญ กล่าวถึงภาพรวมการลงทุน
ของนักลงทุนจีนในกัมพูชาว่า มูลค้าการลงทุนส่วนใหญ่จะ
เป็นการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน
การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลัง งานน้า 8 จาก 12 โรงใน
กัมพูชา รวมถึงโรงงานการ์เม้นและโรงงานอุตสาหกรรม
อีกจ้านวนหลายร้อยโรง นอกจากนียังมีธุรกิจขนาดกลาง
หรื อ ขนาดเล็ ก ในภาคของการท่ อ งเที่ ยวและบริ การอี ก
จ้านวนหนึ่ง
ส้าหรับการให้บริการของธนาคารแห่งประเทศจีน สาขาพนมเปญนัน ประกอบด้วยการให้บริการด้าน
การเงินทั่วไปทุกรูปแบบ การให้บริการเงินกู้แก่นักลงทุนจีนรวมถึงคู่ค้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนของ
จีนอีกด้วย นอกจากนียังมีการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชา กฎระเบียบและ
สภาพแวดล้อม
ปัญหาที่นักลงทุนจากจีนพบในกัมพูชา คือ 1.เรื่องนโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบของกัมพูชาที่ไ ม่
ชัดเจนเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น มีการลงทุนของจีนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แต่สุดท้ายไม่สามารถส่งออกได้ 2.
ต้นทุนในการท้าธุรกิจ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้า ค่าไฟ ค่าขนส่ง มีอัตราสูง และยังมีต้นทุนแฝงเกี่ยวกับการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถประเมินได้
หน่ ว ยงานเอกชนด้ านการค้ า Lin De Cong รองประธาน
หอการค้ า จีน ในกัม พู ช า แสดงความคิ ดเห็ น ว่า การลงทุน หรื อท้ า ธุ รกิ จ ใน
ประเทศไทยเริ่มถึงจุดอิ่มตัว นักลงทุนและนักธุรกิจจึงขยายกิจการมาที่กัมพูชา
ซึ่งเป็นประเทศที่ก้าลังเกิดใหม่และมีโอกาสอีกมาก
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หอการค้าฯ มีการปรับปรุงรายชื่อสมาชิกในทุกๆปี
รวมถึงประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบเป็น
รายสัปดาห์ ผ่า นหนังสือ พิมพ์ Phnom Penh Evenig
Post ฉบั บ ภาษาจี น ในกั ม พู ช า ปั จ จุ บั น หอการค้ า ฯ มี
สมาชิกมากกว่า 400 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนจาก
กวางโจวที่มาลงทุนด้วยตัวเองโดยไม่ได้รั บการสนับสนุ น
จากรัฐบาลจีน ปัญหาที่สมาชิกหอการค้าฯ พบในปัจจุบัน
คือ เรื่องค่าแรง และการประท้วงของคนงาน
หน่วยงานภาครัฐด้านการค้าและการลงทุน Song Xiaogua ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการ
พาณิชย์ สถานทูตจีน ให้สัมภาษณ์ว่า จีนมีนโยบายสนับสนุนให้นักลงทุนออกไปลงทุนในต่างประเทศ และ
สนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนและจีน ในเรื่องของการเชื่อมโยงการขนส่งทังทางบกและทาง
ทะเล
นักลงทุนจีนที่มาประกอบธุรกิจในกัมพูชาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ
มาด้วยตนเองเนื่องจากมองเห็นโอกาสในประเทศกัมพูชา นักลงทุนจีนส่วนใหญ่จะให้ความส้าคัญ กับตลาด
อาเซียน และจะท้าการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการท้าธุรกิจในแต่ละประเทศอาเซียนก่อนเข้ามา
ลงทุน โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจีนมองว่าข้อได้เปรียบและข้อดีของกัมพูชา คือ เสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง
ความเป็นมิตรของประชาชนกัมพูชา และต้นทุนค่าแรงที่ต่้า มีลักษณะภูมิประเทศและอากาศใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยซึ่งคนจีนมีความคุ้นเคย
แม้ว่ากัมพูชาจะก้าลังประสบปัญหาเรื่องของแรงงานประท้วง
หยุดงาน ขอขึนค่าจ้าง แต่นักลงทุนจีนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติในประเทศ
ก้า ลั ง พั ฒ นา โดยสามารถปรั บ ขึ นค่ า แรงให้ ไ ด้ แ บบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
ปัจจุบันมีนักลงทุนจากจีนที่ได้รับการส่งเสริมจาก CDC มากกว่า 500
โครงการซึ่ ง ส่ ว นมากประสบความส้ า เร็ จ ทั งนี รั ฐ บาลจี น ได้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน
เมื่อเปรียบเทียบจีนกับประเทศไทยและญี่ปุ่น พบว่าประเทศไทยมีการส่งเสริมสินค้าไทยในกัมพูชาได้ดี
ในขณะที่ญี่ปุ่นก้าลังเข้ามาลงทุนมากขึน แต่เป็นการจับกลุ่มตลาดชันสูงจึงไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจจากจีน
มากนัก เนื่องจากเป็นคนละตลาดกัน
การลงทุนภาคเอกชน Roger Lu ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ (SSEZ)
กล่าวว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ เป็น หนึ่งในโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากประเทศจีน โดยนับ เป็น เขต
เศรษฐกิจ พิเ ศษที่ มีข นาดใหญ่ที่ สุด ในกั มพู ชาคือ 1,113 เฮคตาร์ ซึ่ง ก่ อสร้า งด้ว ยเงิน ลงทุนกว่า 320 ล้า น
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ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนจีนและกัมพูชา เปิดด้าเนินการเฟสแรกขนาด 528 เฮคตาร์
ตังแต่ปี 2009 มีจุดเด่นคือที่ตังซึ่งอยูห่ ่างจากท่าเรือน้าลึกแห่งเดียวของประเทศกัมพูชาเพียง 12 กม.

นอกจากนีภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบวงจร เช่น one stop service
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและด้าเนินธุรกิจประจ้าอยู่เพื่อให้บริการ มี
โรงแรมระดับ 3 ดาว จ้านวน 20 ห้องส้าหรับผู้บริหารที่มาเยี่ยมชมกิจการ มีร้านอาหาร ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม
สถานีต้ารวจ มีส้านักงานของบริษัท Logistic ให้บริการด้านการขนส่ง สินค้า รวมทังมีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ขนาด 100 MW สามารถให้พลังงานได้ 7000 kw/h
ปัจจุบันมีบริษัทที่จดทะเบียนตังโรงงานในพืนที่ทังหมด 56 บริษัท
ประมาณร้ อ ยละ 60 เป็ น บริ ษั ท จากประเทศจี น โดยมี 32 บริ ษั ท ที่
ด้าเนินการผลิตแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีการจ้างงานรวม
ประมาณ 10,000 คน ค่าจ้างเฉลี่ยของคนงานใน SSEZ เท่ากับ 130 USD
(ไม่รวมค่าอาหารและค่าเดินทาง) ในอนาคตหากมีการขยายการลงทุนเต็ม
พืนที่คาดว่าจะมีการจ้างงานรวม 80,000 คน
ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าพืนที่ใน SSEZ มีดังนี
1. ค่าเช่าที่ดิน 2 ระยะคือ 50 ปี ราคา 30 USD/ตร.ม และ 20 ปี ราคา 26 USD/ตร.ม.
2. ค่าน้า 0.5 USD/ลบ.ม.
3. ค่าไฟฟ้า 0.24 USD/หน่วย
การลงทุนภาคเอกชน Guo Shu ผู้อ้านวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ Sinohydro Kamchay
Hydroelectric Project Co., Ltd ให้ข้อมูลว่า โครงการ Kamchay Hydroelectric เป็นโครงการแบบ
BOT ในต่างประเทศโครงการแรกที่ SINOHYDRO Corporation ให้การสนับสนุนเงินทุนจ้านวน 280 ล้าน
USD โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาจ้านวน 44 ปี แบ่ง เป็นการก่อสร้าง 4 ปี และการบริหาร 40 ปี
ก่อนที่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลฯ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2007 และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตังแต่ปี 2011
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โครงการนีได้รับอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์จีน แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อ
เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้รัฐบาลจีนจึงเริ่มเข้ามามีส่วนร่วม ในช่วงที่ท้าการก่อสร้างต้องใช้วิศวกรจากประเทศจีน
จ้านวน 200 คน และคนงานชาวกัมพูชา 2,000 คน
โรงไฟฟ้าแห่งนีเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้าขนาด 193 MW ตังอยู่ต้นแม่น้า Kamchay จังหวัดกัมปอต
ห่างจากตัวเมือง 15 กม. และจากพนมเปญ 150 กม. ประกอบด้วยเขื่อนลึก 112 เมตร กว้าง 568 เมตร และ
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เครื่อง เครื่องละ 60 MW กับตัวเร่ง 1 เครื่อง 13 MW สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
498 ล้าน KWH ต่อปี โดยช่วงหน้าฝนสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 3 เครื่อง พร้อมตัวเร่งได้พร้อมกัน 24 ชม./
วัน ส่วนหน้าแล้งสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เพียง 1 เครื่อง 6-8 ชม./วัน
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในกัมพูชา
หน่วยงานภาครัฐด้านการค้าและการลงทุน นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ
พาณิชย์ ส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ กล่าวถึง สถานการณ์การค้าและการ
ลงทุนของไทยในกัมพูชาว่า ในปี 2556 การส่งออกของไทยมายังกัมพูชามีมูลค่า 4,256 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม
จากปี 2555 ร้อยละ 12.65 ขณะที่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 การส่งออกของไทยมายังกัมพูชามีมูลค่า
1,550 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึนร้อยละ 14 โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ปริมาณ
การบริโภคที่เพิ่มขึนของประชาชน รวมถึงโครงการก่อสร้างจ้านวนมากซึ่งท้าให้มีการน้าเข้าปูนซีเมนต์จากไทย
เพิ่มขึนมากกว่า 1 ล้านตัน จึงมีการตังเป้าการขยายตัวทังปีไว้ที่ร้อยละ 20
การเข้ามาลงทุนในกิจการโรงแรม 5 ดาวเป็นครังแรกของประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ สะท้อนถึงความ
เชื่อมั่นที่มีต่อประเทศกัมพูชาอย่างมาก นอกจากนียังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ AEON Mall จากประเทศญี่ปุ่นที่
จะน้าผู้ประกอบการจากไทยมาเข้าร่วมมากกว่า 10 ราย ก็จะส่งผลให้การค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชา
ขยายตัวตามไปด้วย
ส้าหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่ได้รับการส่งเสริมในกัมพูชานับตังแต่ปี พ.ศ. 2537
ถึงปัจจุบัน มีมูลค่ารวม 899 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในล้าดับที่ 8 แต่หากนับเฉพาะในปี 2556 ที่ผ่า นมาไทยมี
มูลค่าการลงทุนเท่ากับ 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในล้าดับที่ 4
หน่วยงานภาคเอกชนด้านการค้าและการลงทุน นางกัญญาภัค เรียนเวช ประธานสมาคมธุรกิจ
ไทยในกัมพูชา ให้ข้อมูลว่า สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาจัดตังขึนตังแต่ปี 2542 โดยในปัจจุบันมีสมาชิกรวม 83
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ราย แบ่งเป็น 1. สมาชิกประเภทสามัญหรือบริษัทขนาดใหญ่ 42 บริษัท 2.สมาชิกประเภทสมทบหรือบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กจ้านวน 21 บริษัท และสมาชิกประเภทวิสามัญหรือบุคคลจ้านวน 20 ราย
โดยสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย บริษัทในหลายภาคธุรกิจ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
โรงงาน ธนาคาร สื่อสาร โลจิสติกส์ เทรดดิง สายการบิน และประกันภัย โดยมีทังธุรกิจที่ลงทุนโดยคนไทย
100% หรือร่วมทุนกับต่างชาติ รวมถึงธุรกิจต่างชาติที่มีคนไทยเป็นผู้บริหาร
แนวโน้มในปี 2557 คาดว่าจะมีคนไทยเข้ามาลงทุนและท้าธุรกิจเพิ่มขึน โดยสังเกตจากจ้านวนสมาชิก
ที่เพิ่มขึนจากต้นปีมากกว่า 20 ราย และจ้านวนนักธุรกิจที่ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาผ่านทางสมาคมฯ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าประเทศจีนมี
บทบาทส้าคัญอย่างมากทังในด้านการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเป็น ประเทศที่กัมพูชาน้าเข้า
สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 และเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 1 ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีปัจจัยส้าคัญมาจากนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาลจีน มุมมอง วิสัยทัศน์ของนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพและโอกาส
ในประเทศกัมพูชา ประกอบกับนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเสรีของกัมพูชา และการพัฒนา
ปรับปรุงระบบกฎหมาย ปฏิรูปการท้างานของภาครัฐ ให้เป็นสากลและเหมาะสมกับสถานการณ์
ส้าหรับประเทศไทยนันมีมูลค่าการค้ากับกัมพูชาเพิ่มขึนในทุกปี และมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึนอย่าง
มากในปี 2556 ทีผ่า นมา เนื่อ งจากมีความสัม พันธ์ ระหว่ างประเทศที่ดีขึ น อย่างไ รก็ตามภาพลักษณ์ของ
ประเทศกัมพูชาในมุมมองของนักลงทุนชาวไทยยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุน ดังนัน
ควรมีการน้าผลการศึกษาในครังนีไปเผยแพร่ท้าความเข้าใจกับนักลงทุนไทย เพื่อปรับทัศนคติที่มีต่อกัมพูชา ซึ่ง
จะส่งผลให้มองเห็นโอกาสและมีแนวโน้มการลงทุนในกัมพูชาเพิ่มขึน
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