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ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)
1. ขอมูลพืน้ ฐาน
1.1 สภาพภูมประเทศ
ิ
ตัง้ อยูในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพืน้ ที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร
(หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ ที่ประเทศไทย) พรมแดนทางทิศใตจรดกับอาว
ไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด และทิศเหนือติดกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรนิ ทร และบุรรี มั ย และลาว
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม (ชายแดนติดกับลาว 541 กม.,
ไทย 803 กม. และเวียดนาม 1,228 กม. โดยมีชายฝง ทะเล
ยาว 443 กม.)
สวนใหญเปนทีร่ าบ ประกอบดวยทีร่ าบรอบทะเลสาบ
เขมร และทีร่ าบลุม แมนำ้ โขง
มีทิวเขาลอมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก
เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม
กัมพูชา มีลักษณะภูมประเทศ
ิ
คลายชามหรืออาง คือ ตรง
กลางเปนแองทะเลสาบและลุม แมนำ้ โขงอันกวางขวาง มีภูเขา
ลอมรอบอยู 3 ดาน ไดแก
ดานตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เปนพรมแดน
กับประเทศเวียดนาม
ดานเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนม
ดงรักทีเป
่ นพรมแดนกับประเทศไทย
ดานใต และ ตะวัน ตกใต มี แนว เทือก เขา บรรทัดที่เปน แนว พรมแดน กับ
ประเทศไทย เฉพาะดานตะวันออกเฉียงใตเทานัน้ ทีเป
่ นทีร่ าบลุม แมนำ้ โขง

1.2 สภาพภูมอากาศ
ิ
รอนชืน้ มีฤดูฝนยาวนาน ฤดูฝนเริม่ จากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมโดย
ิ
เฉลีย่ 20 – 36 องศาเซลเซียส อุณหภูมเฉลี
ิ ย่ ในกรุงพนมเปญ 27 องศาเซลเซียส
ฤดูแลง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุด
ทีส่ ดุ เดือนมกราคมมีอุณหภูมต่ิ ำทีส่ ดุ เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกทีส่ ดุ
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1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองทา
เมืองหลวง
เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ มีประชากรประมาณ 2 ลานคน มีเนือ้ ทีทั่ ง้ หมด
1,963.2 ตารางกิโลเมตร ถูกลอมรอบดวยจังหวัดกันดาล นอกจากนียั้ งเปนศูนยกลาง
แหลงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมหลัก รวมไปถึงเปนศูนยกลางของการเมือง
วัฒนธรรม และศูนยราชการของประเทศ อีกทั้งพนมเปญยังมีช่อื เสียงในฐานะ
ที่มีสถาปตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม รวมทั้งมีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุงหม
สิง่ ทอ และรองเทา เปนศูนยกระจายสินคาไปทัว่ ประเทศ มีโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตัง้ อยูห างจากทาอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 8 กิโลเมตร การเดิน
ทางในพนมเปญใชรถตุก ตุก และรถจักรยานยนตเปนหลัก เปนทีตั่ ง้ ของมหาวิทยาลัย
พนมเปญ ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่เกาแกและใหญที่สุดของประเทศกัมพูชา
กอตัง้ เมือ่ ป ค.ศ. 1960 เปนสถาบันทีเป
่ ดสอนทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และภาษาตางประเทศ

ชาวกัมพูชากับรถจักรยานยนตซึง่ เปนทีนิ่ ยมในขณะนี้

สภาพบานเรือนในกรุงพนมเปญ
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เมืองสำคัญ ไดแก
1. จังหวัดพระสีหนุ เปนเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศ
กัมพูชา หางจาก กรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต มีประชากร
ประมาณ 200,000 คน มีชายหาดทัง้ หมด 5 แหง หาดทีสวย
่ ทีส่ ดุ คือ หาดสุขา และ
หาดโอจือเตียล (Occheuteal)

ทะเลสาบบึงกาก (ฺBoeng Kak Laks)

ชายหาดทีสวยงาม
่
ในเมืองพระสีหนุวิลล

2. จังหวัดเสียมราฐ (เสียมเรียบ)
เปนจังหวัดหนึง่ ในประเทศกัมพูชา ตัง้ อยูทาง
 ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
อยูริ มฝง ทะเลสาบเขมร หางจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร โดยใชเวลาเดินทาง
ดวยรถยนตประมาณ 5 ชัว่ โมง
ปจจุบนั นี้ จังหวัดเสียมราฐเปนทีรู่ จ กั ดีในฐานะเปนทีตั่ ง้ ของนครวัด และยังมี
สถานทีท่ องเทีย่ วโดดเดนอีก อาทิ หมูปราสาท

หินจากอาณาจักรขอม ไดแก ปราสาท
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นครวัด, กลุม ปราสาทนครธม, (ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บากอง, โลเลย,
พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และ บารายตะวันตก
เมืองเอกของจังหวัดนี้ (เทียบไดกับอำเภอเมืองในจังหวัดของไทย) ก็มีชอ่ื วา
เสียมราฐ เชนกัน โดยเมืองเสียมราฐนีเป
้ นแหลงทองเทีย่ วทีสำคั
่ ญทีส่ ดุ ของประเทศ
กัมพูชา แตละปมีนักทองเทีย่ วไปเยีย่ มชมนครวัดประมาณ 1,600,000 คน
3. จังหวัดพระตะบอง
จังหวัดพระตะบองเปนจังหวัดทีมี่ ความสำคัญทางประวัตศิ าสตรของประเทศ
กัมพูชา มีแหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตรมากมาย ไดแก ปราสาทตางๆ ไดแก
Prasat Ekphnom, Prasat Banan, Prasat Baset, Prasat Steung Khangkeut,
Prasat Steung Khanglech นอกจากนียั้ งมีแหลงทองเทีย่ วเชิงธรรมชาติ ไดแก
Angkampingpuoy, Phnomompov, Seksak, Steungkrahnuong, Banteayslabchirang, Pichchenda, Dangtung, Phnomkdoang และ Chamlangkuoy
อีกทัง้ เปนแหลงปลูกขาวทีสำคั
่ ญของกัมพูชาดวย

จังหวัดพระตะบอง
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4. จังหวัดเกาะกง
มีชอ่ื เสียงและเปนทีรู่ จ กั ดีของคนไทย เนือ่ งจากเปนเมืองทีเป
่ ดใหมีการประกอบ
การดานคาสิโนไดอยางไมผิดกฎหมาย โดยจังหวัดนี้มีลักษณะการปกครองแบบ
พิเศษ กลาวคือ อนุญาตใหนักลงทุนมาลงทุนไดอยางเต็มที่

5. จังหวัดกัมปงจาม
เปนแหลงผลิตยางพารา เงาะ มังคุด ทุเรียน มะมวงหิมพานต และพืชไร
ไดแก ขาวโพดเลีย้ งสัตว มันสำปะหลัง ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว และงา อยูหางจาก
กรุงพนมเปญ 123 กิโลเมตร

1.4 การแบงเขตการปกครอง
การปกครอง แบงเขตการปกครองเปนราชธานี 1 แหง คือ ราชธานีพนมเปญ
จังหวัด 23 จังหวัด กรุง 26 แหง อำเภอ 159 แหง ขัณฑ (หรือเขต) 8 แหง ตำบล
1,417 ตำบล แขวง 204 แขวง เขตการปกครอง ทีปรั
่ บใหมไดแก
(1) ยกเขตกรุง 3 แหงใหเปนจังหวัด ไดแก จังหวัดพระสีหนุ จังหวัดแกบ
และ จังหวัดไพลิน
(2) ตัง้ กรุงใหมเทียบเทาอำเภอจำนวน 3 แหง ไดแก กรุงปอยเปต จังหวัด
บันเตียเมียนเจย กรุงซวงไค จังหวัดกัมปงจาม และ กรุงบาวิต จังหวัดสวายเรียง
(3) เปลีย่ นอำเภอเมืองเปนกรุง ตัง้ อำเภอ และ ขัณฑ (ตำบล) ใหมหลายแหง
ทีน่ าสนใจคือ การตัง้ กรุงพระวิหาร แยกออกมาจากอำเภอตะแบงเมียนเจย

1.5 ระบบการปกครอง
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเป
 นประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ
ซึง่ พระมหากษัตริย คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี โดยมีสมเด็จ
อัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน เปนนายกรัฐมนตรี

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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กัมพูชา (Cambodia) หรือชือ่ ทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom
of Cambodia)
ประมุขรัฐ – พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหโมนี (Preah Bat
Samdech Preah Baromneath Norodom Sihamoni) โดยไดรับการคัดเลือก
จากสภาราชบัลลังกใหขึน้ ครองราชยเมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2547)
รัฐบาล
รัฐบาลผสมระหวางพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s
Party: CPP) กับพรรค ฟุนซินเปค (Front Uni National pour un Combodge
Independent , Neutre , Paciﬁque et Cooperatif : FUNCINPEC )
มี การ จัดการ เลือก ตั้ง ทั่วไป เมื่อ 27 กรกฎาคม 2546 ปรากฏ วา มี
พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตัง้ และไดรับการจัดสรรทีนั่ ง่ ในสภาแหงชาติ ไดแก
พรรค CPP ได 73 ที่นั่ง พรรค FUNCINPEC ได 26 ที่นั่ง และพรรคสมรังสี
(Sam Rainsy Party: SRP) ได 24 ทีนั่ ง่ โดยสามารถจัดตัง้ รัฐบาลผสมไดเมือ่ วันที่
15 กรกฎาคม 2547
สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 123 คน มาจากการเลือกตั้ง
โดยระบบสัดสวนตามบัญชีรายชือ่ ทีพรรคการเมื
่
องเสนอ มีวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 5 ป มีสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ เปนประธานสภาแหงชาติ และ
มีสมเด็จเฮง สัมริน เปนรองประธานคนที่หนึง่ และนายงวน ยึลเปนรองประธาน
คนทีสอง
่
วุฒิสภา ประกอบดวยสมาชิก 61 คน มาจากการเลือกตั้ง (กษัตริย
ทรงแตงตั้ง 2 คน) ทำหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย ดำรงตำแหนงคราวละ 6 ป
(ยกเวนวุฒิสมาชิกชุดแรก ซึ่งรัฐธรรมนูญมีบทเฉพาะกาลใหมาจากการแตงตั้ง
และ ดำรง ตำแหน ง ใน วาระ 5 ป ) สม เด็ จ เจี ย ซิ ม เป น ประธาน วุ ฒิ สภา
และ มี พระองค เจา ศรีสวัสดิ์ ชีวัน มณี รักษ เปน รอง ประธาน คน ที่ หนึ่ง และ
นายพอ บุน สเรอ เปนรองประธานคนทีสอง
่ โครงสรางการบริหาร
มีกระทรวงหลัก 26 กระทรวง ไดแก (1) สำนักนายกรัฐมนตรี (2) กลาโหม
(3) มหาดไทย (4) ประสานงานกับรัฐสภาและการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ (5) การตางประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ (6) เศรษฐกิจ
และการคลัง (7) ขาวสาร (8) สาธารณสุข (9) อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน
(10) วางแผน (11) พาณิชย (12) ศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา (13) เกษตร ปาไม
และการประมง (14) วัฒนธรรมและศิลปากร (15) สิง่ แวดลอม (16) พัฒนาชนบท
(17) แรงงานและการฝกฝนอาชีพ (18) ไปรษณียและ
 โทรคมนาคม (19) ศาสนา
(20) กิจการสตรี (21) กระทรวงกิจการสังคมและทหารผานศึก (22) โยธาธิการและ
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การขนสง (23) ยุตธิ รรม (24) การทองเทีย่ ว (25) พัฒนาผังเมืองและการกอสราง
(26) ชลประทาน และอีก 2 สำนักงานอิสระ (เทียบเทาทบวง) ไดแก สำนักงาน
การบินพลเรือน และสำนักงานขาราชการพลเรือน
พรรคการเมืองทีสำคั
่ ญ – พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s
Party: CPP) พรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC) พรรคสมรังสี (Sam Rainsy Party:
SRP)

1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
ประชากร จำนวน 14.7 ลานคน
เชือ้ ชาติ กัมพูชา 96% มุสลิม 2.2% เวียดนาม 0.4% จีน 0.2 %
และทีเหลื
่ อเปนชนกลุม นอยหรือชาวเขารวม 17 เผา
ศาสนา พุทธ 95% อืน่ ๆ 5%
สังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศกัมพูชา มีการทำบุญประเพณีชาติตางๆ เหมือนกับเมืองไทย
เชนกัน เชน วันสงกรานต เริม่ จากวันที่ 13 เดือนเมษายน ถึง 15 เมษายน ประเพณี
วันลอยกระทง ชวงสิน้ เดือนตุลาคม และอีกมากมาย วิธบุี ญตางๆ จัดขึน้ ทุกๆ ป เพือ่ ให
ลูกหลานไดรูจ กั ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวกัมพูชาทีมี่ มาตัง้ แตยาวนาน

พระราชพิธบุี ญแขงเรือ

ประเพณีการทำขวัญของชาวเขมร
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การแตงกายของชาวเขมร
ชาย ใสเสือ้ คอกลมผาหนา นุง โสรง สีสนั ตางๆ ผาขาวมาคาดพุงหรือคลองไหล
หญิง นุง ผาถุงลายตัง้ มีเชิงตามขวางสองชัน้ สวนบนกวางสวนลางแคบ ระหวางรอย
ตอคาดดวยสีแดง เสือ้ ดำยอมดวยมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูปตามรอยตะเข็บ ถัก
ดวยสีตางๆ ชายเสือ้ ผาขางทัง้ สองดานยาวประมาณ 6 นิว้ กระดุมกลมทำดวยเงิน
มีผาคลองไหลเปนสีดำหรือสีตางๆ ถาคลองคอนิยมหยอนมาดานหนา หรือนุง โจง
กระเบนคาดอกดวยผาแถบ

การแตงกายของชาวเขมร

สตรีชาวเขมรกับการแตงกายแบบดัง้ เดิม

1.7 ภาษา
ภาษาเขมรเปนภาษาราชการ สวนภาษาทีใช
่ โดยทัว่ ไป ไดแก อังกฤษ ฝรัง่ เศส
เวียดนาม ไทยและจีน

1.8 สกุลเงิน
สกุลเงิน – เรียล อัตราแลกเปลีย่ นราว 4,000 เรียลตอดอลลารสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 100 เรียลตอ 1 บาท

1.9 เวลา
เวลาตรงกับประเทศไทย

1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ
วันหยุดประจำปของทางราชการกัมพูชา
วันที่ 1 มกราคม
วันปใหมสากล
วันที่ 7 มกราคม
วันชัยชนะตอระบบพล พต เขมรแดง
วันที่ 21 กุมภาพันธ เทศกาลบุญมาฆบูชา
วันที่ 8 มีนาคม
วันสตรีสากล
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วันที่ 13-15 เมษายน
วันที่ 19 พฤษภาคม
วันที่ 23 พฤษภาคม
วันที่ 18 มิถนุ ายน

เทศกาลวันขึน้ ปใหมเขมรประเพณีของชาติ
เทศกาลวันวิสาขบูชา
พระราชพิธบุี ญจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระ ราช พิ ธี บุ ญ เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ
พระมหากษัตรียพระวรราชมารดา นโรดม มุนนาถ
ี
สีหนุ
วันที่ 24 กันยายน
วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 28-30 กันยายน เทศกาลงานวันสารท
วันที่ 29 ตุลาคม
พระราช พิธีงาน วันครอง ราช สมบัติของ พระบาท
สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย
แหงราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 9 พฤศจิกายน วันเอกราช
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน พระราชพิธบุี ญแขงเรือ ลอยกระทงไฟ ไหวพระจันทร
และกินขาวเมา
วันที่ 10 ธันวาคม
วันสิทธิมนุษยชนโลก

1.11 เสนทางคมนาคม
ทางอากาศ
สืบเนื่องจากนโยบายการเปดนานฟาของรัฐบาลกัมพูชา สงผลใหมี
สายการบินมุง สูประเทศ

เพิม่ ขึน้ ขณะนีมี้ สายการบินนานาชาติทีบิ่ นตรงสูสนาม
 บิน
นานาชาติพนมเปญ และสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ สวนสนามบินนานาชาติ
กางเก็ง (จ.พระสีหนุ) ปรับปรุงเสร็จเรียบรอยพรอมเปดใหบริการสำหรับสายการบิน
ระหวางประเทศ สวนสนามบินกรังเลียง จ.กัมปงชะนัง จะใชเปนสนามบินสำหรับ
ขนสงสินคา และสนามบินเกาะกงอยูระหว
 างการปรับปรุง
หมายเหตุ: สนามบินนานาชาติพนมเปญ เสียมเรียบ และพระสีหนุ อยู
ภายใตการบริหารและจัดการของ Cambodia Airport Services Ltd. (CAMS) ซึง่
เปนบริษทั ในเครือของบริษทั รวมทุนระหวางฝรัง่ เศสและมาเลเซีย หรือ SCA ซึง่ ได
รับสัมปทาน โครงการรูปแบบ BOT
ทางบก
ถนนในกัมพูชา มีความยาวรวมกันประมาณ 39,704 กิโลเมตร แยกเปน
ทางหลวง 5,263 กิโลเมตร และถนนสายจังหวัด 6,441 กิโลเมตร และถนนสาย
ชนบท ประมาณ 28,000 กิโลเมตร
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank- ADB) ไดทำการ
ศึกษา แผน แมบท การ พัฒนา ดาน ตาง ๆ ใน อนุ ภูมิภาค ลุม แมน้ำ โขง ( Greater
Makong Subregion : GMS) ซึง่ ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม พมา และประเทศจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) ในสวนของการ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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พัฒนาดานคมนาคมทางบกเกีย่ วกับทางหลวง ADB ไดกำหนดรวม 10 สายทาง
โดยมีเสนทางทีเกี
่ ย่ วของกับประเทศไทย - กัมพูชา ดังนี้
(1.) Central sub- Corridor หรือ เสนทาง R1 กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ-นคร
โฮจิมินต-วังเตา - ในสวนของไทยคือ จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 33
มุง สู ฉะเชิงเทรา - กบินทรบรุ ี - อรัญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ใน
สวนของกัมพูชา คือ จากจุดผานแดนถาวรคลองลึก-ปอยเปต (เปดเมือ่ 25 กุมภาพันธ
2541) เขาสูเขตแดน

กัมพูชาระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตร (เสนทางระเบียงดาน
ใตนีสามารถ
้
เชือ่ มตอกับเสนทางหมายเลข 5 ของกัมพูชา ผานจังหวัดบันเตียเมีย
เจย พระตะบอง โพธิสัต กัมปงชะนัง เขาสูกรุ
 งพนมเปญ ระยะทางประมาณ 420
กิโลเมตร (เสนทางระเบียงดานใตนีสามารถ
้
เชือ่ มตอกับเสนทางหมายเลข 6 จาก
กรุงพนมเปญ-จังหวัดกัมปงธม-เสียมเรียบ - บันเตียเมียนเจย-ปอยเปต รวมระยะ
ทาง 150 กิโลเมตร)
จากกรุงพนมเปญเชือ่ มตอดวยเสนทางหมายเลข 1 ผานจังหวัดกันดาล ไป
ขามแมนำ้ โขงทีเนี
่ ยก
๊ เลือง จังหวัดไปรเวง สูจั งหวัดสวายเรียง จรดชายแดนกัมพูชาเวียดนามทีด่ านบาเวต (Bavet) ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร
ในสวนของเวียดนาม คือ จากจุดผานแดนถาวร บาเวต-หมกบาย (Moc Bay)
จังหวัดเตนินห ประเทศเวียดนาม ตามเสนทางหมายเลข 22 ปลายทางนครโฮจิมินห
ระหวางทางมีเสนทางแยกไปทางหมายเลข 51 เพือ่ ไปเมืองหวุงเตา (Vung Tau)
ริมทะเลจีนใตซึง่ เปนทัง้ เมืองทาและเมืองตากอากาศ วังเตา ระยะทางประมาณ
140 กิโลเมตร
(2.) The Southern Coastal sub- Corridor หรือ เสนทาง R10
เสนทางเลียบชายฝงทะเล ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ตราด-เกาะกง-กัมปงโสมกัมปอต-Ha Tien, Ca Mau and Nam Can ทีเวี่ ยดนาม) เปนเสนทางเชือ่ มตอ
ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS):
“เสนทางแนวชายทะเล” (Coastal Route) เสนทางเริม่ จากจังหวัดตราด (ไทย) เกาะกง (กัมพูชา) - อ.สะแรอัมเบิล -สีหนุวิลล - คาเมา (เวียดนาม) ไทยใหความ
ชวยเหลือกัมพูชาพัฒนาเสนทางหมายเลข 48 จากจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก
อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด-บานจามเยีย่ ม อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง
(เปดเมือ่ 21 กันยายน 2540) ไปอำเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง โดยไทยให
เงินชวยเหลือแบบใหเปลาในการกอสรางสะพานขนาดใหญ 4 แหง 288 ลานบาท
และเงินกูเงื อ่ นไขผอนปรนเพือ่ ลาดยางถนน 568 ลานบาท รวมเปนเงิน 856 ลาน
บาท เพือ่ เชือ่ มตอกับเสนทางหมายเลข 4 ขึน้ เหนือผานจังหวัดกัมปงสะปอ ไปกรุง
พนมเปญ และลงใตสูจั งหวัดพระสีหนุ ตอไปจังหวัดกัมปอตและตาแกว ตามเสน
ทางหมายเลข 3
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สะพานขามแมนำ้ ทัง้ 4 แหง เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรวมความยาว
1,560 เมตร กวาง 13 เมตร มีชองสำหรับจักรยานยนตกวาง 1.5 เมตรและ
ชองสำหรับเดินเทากวาง 1 เมตร สามารถรับน้ำหนักได 42 ตัน สรางเสร็จเมือ่
20 เมษายน 2551 ไดแก
(1) สะพานสะแรอัมเบิล ขามคลองสะแรอัมเบิล (Srae Ambel) ความยาว
420 เมตร อยูที บ่ านบานเตีย๊ ด ต.บึงเปรียว อ.สะแรอัมเบิล จ.เกาะกง
(2) สะพานอันโดงตึก๊ ขามคลองอันโดงตึก๊ (Prek Andongtek) ความยาว
270 เมตร อยูที บ่ านอันโดงตึก๊ ต.อันโดงตึก๊ จ.เกาะกง
(3) สะพานตรอเปยงรูง ขามคลองตะเปยงรูง (Trapinroung) ความยาว
480 เมตร อยูที บ่ าน ตรอเปยงรูง ต.ตรอเปยงรูง อ.เมืองเกาะกง
(4) สะพานตาไต ขามคลองภูมโด
ิ ง (Phumdong) ความยาว 390 เมตร
อยูที่บานตาไต ต.ตาไตกรอม อ.เมืองเกาะกง เสนทางนี้มีความสำคัญตอการคา
ชายแดน และการทองเทีย่ วเชิงนิเวศน (Eco-tourism) ตามแนวชายฝง ทะเลอาวไทย
สูทะเลจี

นใต ขามไปเวียดนาม ตามเสนทางถนนไปยังเมืองเกียง ยาง (Kien Giang)
หรือไปเกาะฟูกวก
 ไทยหวังการทองเทีย่ วใหเปนโครงการ “สามประเทศ-หนึง่ จุด
หมาย (Three Countries, One Destination) โดยใหแตละประเทศ (ไทย-กัมพูชาเวียดนาม) สามารถเปนทัง้ ตนทางและปลายทางในการรับการทองเทีย่ ว โดยใชเสน
ทางระเบียงเศรษฐกิจดานใตเชือ่ มโยง
(3.) The Northern sub- corridor เริม่ จากกรุงเทพฯ-เสียมเรียบ และ
สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี ในกัมพูชา ไป Pley Ko and Quy Nhon ทีเวี่ ยดนาม นอกจากนี้
SEC ยังกำหนดสราง Inter-corridor จากทิศใตของลาว ไปจังหวัดพระสีหนุ
ทีกั่ มพูชา
ความ ชวย เหลือ ของ ไทย ใน การ กอสราง ถนน
เสนอืน่ ๆ
ถนนหมายเลข 67 จากจุดผานแดนจวม-สะงำ
ไปถึงตัวอำเภออันลองเวง ระยะทาง 18 กิโลเมตร และ
จาก อำเภออันลองเวง ไปถึง จ.เสียมเรียบ ระยะทาง 131
กิโลเมตร เสนทางเริม่ ตนจาก บานแซรไปร ไปสิน้ สุดที่
เขตชายแดนชองสะงำ ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร
โดยเปนระยะทางในประเทศไทย 16 กิโลเมตร และใน
กัมพูชา 151 กิโลเมตร เปนการใหความชวยเหลือ แบบ
ใหเปลา 126 ลานบาท
การคมนาคมทางบกของกัมพูชา
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ทางรถไฟ
ในอดีตการขนสงทางรถไฟถือวาเปนที่นิยมในกัมพูชา การเดินรถจากกรุง
พนมเปญถึงพระตะบองมีเทีย่ วเดินรถทุกวัน แตหลังจากเกิดสงครามระบบการขนสง
ดังกลาวไดถูกทำลายลงอยางสิน้ เชิง การเดินรถจากพนมเปญถึงพระตะบองมีเพียง
1 เทีย่ ว/อาทิตย โดยใชเวลาเดินทาง 12 ชัว่ โมง(ความเร็ว 15-20 กม./ชม.) กัมพูชา
ไดพยายามฟน ฟูระบบการขนสงทางรถไฟอีกครัง้ ดวยโครงการซอมแซมและสราง
รางรถไฟในเสนทางทีมี่ อยูเดิ
 มทัง้ ในเสนทางสายเหนือและสายใต รวมระยะทาง 650
กิโลเมตร และปรับปรุงสถานีรถไฟกรุงพนมเปญ มูลคาลงทุนรวม 73 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ จากการสนับสนุนของธนาคารการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) 84 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ องคกรผูส งออกน้ำมัน (OPEC) 13 ลานดอลลารสหรัฐฯ รัฐบาลกัมพูชา 15.2
ลานดอลลารสหรัฐฯ และรัฐบาลมาเลเซีย 2.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ทั้งนี้ หากโครงการดังกลาวเสร็จสมบูรณ กัมพูชาจะเปนสวนที่เชื่อมระบบ
โครงขายเสนทางรถไฟจากสิงคโปรถึงจังหวัดยูนาน คุณหมิง ประเทศจีน ดวยระยะ
ทาง 5,382 กิโลเมตร ในเสนทางทีเรี่ ยกวา "Singapore-Kunming Railway Link
(SKRL)"
ผูเชี
 ย่ วชาญดานการรถไฟจากออสเตรเลีย (Snowy Mountains Engineering
Corporation of Australia : SMEC) ไดทำการศึกษาความเปนไปได และใหความ
ชวยเหลือดานเทคนิคสำหรับโครงการ ตอมารัฐบาลกัมพูชาไดใหสัมปทานระยะเวลา
30 ป แกบริษทั Toll Holding ของออสเตรเลียในการจัดการขนสงคนและสิง่ ของ
ทางรถไฟ ซึง่ หลังจากการสรางและซอมแซม รถไฟสายเหนือจะสามารถบรรทุก
น้ำหนัก 20 ตันบนความเร็วสูงสุด 50 กม./ชม. ขณะทีสาย
่ ใต จะสามารถบรรทุก
น้ำหนัก 15 ตัน
The Royal Railways of Cambodia (RRC) ภายใตกระทรวง Public Works
and Transport (MPWT) ซึง่ อยูภาย
 ใตการกำกับดูแลของรัฐ มีหนาทีรั่ บผิดชอบ
การดำเนินการและการบำรุงรักษาเครือ่ งจักรและระบบรางรถไฟ รวมทัง้ ดูแลเกีย่ ว
กับการบรรทุกขนสงสินคาซึง่ ขนสงในปจจุบนั เชน ปโตรเลียม ปูนซีเมนต ปุย วัสดุ
กอสราง ถานหิน ยิปซัม่ เพือ่ โรงงานปูนซีเมนต และสินคาเกษตร เชน ขาวและน้ำตาล
ถึงแมระบบขนสงดวยรถไฟจะสามารถลากบรรทุกสินคาไดจำนวนมากแตยังไมเปน
ทีนิ่ ยมของธุรกิจ เพราะลาชาและไมสะดวกเทาการขนสงทางถนน
เสนทางสายเหนือจากกรุงพนมเปญถึงปอยเปต ระยะทาง 385 กม. มีการ
กอสรางรางรถไฟ ในชวงป พ.ศ. 2472-2485 โดยฝรัง่ เศส และสรางจากศรีโสภณ
ถึงปอยเปตเพือ่ เชือ่ มกรุงพนมเปญกับกรุงเทพ ในป พ.ศ. 2485-2504 ระยะทาง
48 กม.
เสนทางรถไฟสายใตเชือ่ มกรุงพนมเปญไปสีหนุวิลล ระยะทาง 264 กม.สราง
ขึน้ ป พ.ศ. 2503-2512 โดยการสนับสนุนจากฝรัง่ เศส เยอรมัน และจีน
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การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดานการรถไฟเปนที่ตองการในทุกภาคสวน
ของกัมพูชา ทัง้ เสนทางจากศรีโสภณ-เสียมเรียบ ระยะทาง 105 กม. เสียมเรียบสกุล ระยะทาง 239 กม. และสนวน-สตรึงเตรง ระยะทาง 273 กม. ซึง่ การพัฒนา
เสนทางรถไฟของกัมพูชาจะทำใหเกิดความมัน่ ใจดานการบริการ และการขยายตัว
ทางการคาทัง้ ภายในและระหวางประเทศ

การใหบริการรถไฟในกัมพูชา
3. การคมนาคมทางน้ำ
ใน กั ม พู ช า มี ท า เรื อ น้ ำ ลึ ก แห ง เดี ย ว คื อ ท า เรื อ สี หนุ วิ ล ล
ซึ่ง ได มี การ ปรับปรุง โดย การ วาง คอน เทน เนอ ร รอบ ทาเรือ น้ำ ลึก
ความ ยาว 240 กิโลเมตร และ ขยาย พื้นที่ ที่ จอด เรือ ความ ยาว
160 เมตร สำหรับรองรับเรือที่กินน้ำลึก 9 เมตร เสนทางเดินเรือ
ที่ติดตอกับสีหนุวิลล ไดแก อเมริกา ยุโรป จีน ฮองกง อินโดนีเซีย
ญี่ปนุ มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลีใต ไทย และเวียดนาม
สวนใหญจะขนผานสิงคโปร การขนสงทางน้ำภายในประเทศ สวนใหญ
ใชแมนำ้ แมโขง แมน้ำตนเลสาบ และแมนำ้ บาสัก ซึง่ มีความยาวโดยรวม 1,750
กิโลเมตร ในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 กิโลเมตร ในฤดูแลง
ทาเรือในกัมพูชา มี 7 แหง ดังตอไปนี้
ทาเรือพนมเปญ 2 แหง
ทาเรือกมั ปงจาม เปนทาเรือสำคัญบนแมนำ้ แมโขง หางจากพนมเปญ 105
กิโลเมตร
ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญบนแมนำ้ แมโขง หางจากทาเรือกมั ปงจาม
115 กิโลเมตร
ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสำคัญบนแมนำ้ แมโขง หางจากทาเรือกระแจะ
150 กิโลเมตร
ทาเรือเนียก
๊ เรือง เปนทาเรือสำคัญบนแมนำ้ แมโขง หางจากทาเรือพนมเปญ
60 กิโลเมตร
ทาเรือจองคะเนี๊ยะ(เสียมเรียบ)ตั้งอยูบนแมน้ำตนเลสาบหางจากทาเรือ
กมั ปงชะนัง 190 กิโลเมตร

ทาเรือน้ำลึกสีหนุวิลล

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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การขนสงสินคาทางน้ำภายในประเทศกัมพูชามีขอจำกัด เนือ่ งจากระดับน้ำ
ในฤดูฝนและฤดูแลง มีความแตกตางประมาณ 10 เมตร

ทางอากาศ
สืบเนือ่ งจากนโยบายการเปดนานฟาของรัฐบาลกัมพูชา สงผลใหมีสายการ
บินสูประเทศ

เพิม่ ขึน้ ขณะนีมี้ สายการบินนานาชาติทีบิ่ นตรงสูสนาม
 บินนานาชาติ
พนมเปญ 9 เสนทาง จาก 8 ประเทศ สวนสนามบินเสียมเรียบ มีสายการบิน
นานาชาติบางเสนทาง นอกจากนีมี้ สนามบินกัมปงโสม (สีหนุวิลล) ทีเป
่ ดใหบริการ
สำหรับสายการบินภายในประเทศ สวนสนามบินกัมปงชะนัง ซึง่ ตัง้ อยูทาง
 ทิศเหนือ
ของพนมเปญ ใกลกับทางหลวงหมายเลข 5 และคาดวาจะใชเปนสนามบินสำหรับ
ขนสงสินคา และสนามบินเกาะกงซึง่ กำลังอยูใน
 ระหวางการปรับปรุง
การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ใชเวลา
เดินทาง 55 นาที โดยมีสายการบิน ดังนี้
1. สายการบินไทย 2 เทีย่ วบิน/วัน
2. สายการบินแอรเอเชีย 1 เทีย่ วบิน/วัน
3. สายการบินบางกอกแอรเวย 4 เทีย่ วบิน/วัน
การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ใชเวลา
เดินทาง 55 นาที ไดแก สายการบินบางกอกแอรเวย 5 เทีย่ วบิน/วัน
หมายเหตุ: สนามบินนานาชาติพนมเปญ และเสียมเรียบ อยูภาย
 ใตการบริหาร
และจัดการของ Cambodia Airport Services Ltd. (CAMS) ซึง่ เปนบริษทั ลูกของ
บริษทั รวมทุนระหวางฝรัง่ เศสและมาเลเซีย หรือ SCA ซึง่ ไดรับสัมปทาน 25 ป ใน
โครงการ BOT เพือ่ พัฒนาสนามบินนานาชาติพนมเปญและเสียมเรียบ

1.12 ระบบการเงินและการธนาคาร
ภาคการเงินและการธนาคารของกัมพูชาอยูภาย
 ใตการควบคุมของกฎหมาย
การเงินและสถาบันการเงิน (18 พฤศจิกายน 2542) กฎหมายประกันภัย (25
กรกฎาคม 2543) และกฎหมายอีกหลายฉบับวาดวยธนาคารชาติ กฎหมายที่
ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังระหวางป 2543-2544 กฎหมายธนาคาร
กำหนดกฎระเบียบ ขอบังคับและแนวทางการดำเนินกิจกรรมดานการเงินของ
ธนาคาร กฎหมาย ประกันภัย กำหนดกฎระเบียบขอบังคับการดำเนินกิจกรรม
ประกันภัย ภายใตการดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เพือ่ ใหครบวงจร
การควบคุมดูแลดานการเงินและการธนาคารของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาไดออก
กฎหมายหลายฉบับเชน กฎหมายปองกันการฟอกเงิน กฎหมายความปลอดภัยของ
กระบวนการทางการเงิน เปนตน ปจจุบนั ธนาคารแหงชาติกัมพูชาไดออกมาตรการ
เพือ่ ลดสภาพคลองของธนาคารพาณิชย และกำหนดเพิม่ เงินทุนขัน้ ต่ำของธนาคาร
พาณิชยเปน 37.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึง่ ทุกแบงกตองเพิม่ เงินทุนใหครบตาม
ขอกำหนด ในป 2553 และกำหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีคุณสมบัตเหมาะ
ิ
สม
ในการใหบริการ
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1. ธนาคารแหงชาติกัมพูชา
รัฐบาล กัมพูชา ได กอ ตั้ง ธนาคาร แหง ชาติ กัมพูชา ( National
Bank of Cambodia : NBC) เปนธนาคารกลางของรัฐมีหนาที่
ออกกฎระเบียบและควบคุมดูแลสถาบันการเงินในกัมพูชา และมี
อำนาจในการควบคุมกิจกรรมทางการเงิน เครดิต การแลกเปลี่ยน
เงินตรา และการแลกเปลีย่ นอัญมณี เปนตน ภายใตกฎหมายธนาคาร
ฉบับปจจุบนั ธนาคารกลางมีอำนาจในการกำกับและควบคุมธนาคาร
พาณิชยคอนขางสูง เชน สามารถเรียกดูสถานภาพทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย ตรวจสอบและแตงตัง้ ผูตรวจ
 สอบสถานภาพทางการ
เงิน การดำเนินงาน และแตงตัง้ คณะทำงานเขามาควบคุมดูแล หรือดำเนินกิจการ
แทนคณะผูบริหารธนาคารพาณิชยใดๆ ก็ได นอกเหนือจากอำนาจหนาที่ตาม
ปกติ เชน การกำหนดอัตราแลกเปลีย่ น การกำหนดเวลาเปดทำการของธนาคาร
เปนตน
2. ธนาคารพาณิชย
กฎหมาย ธนาคาร ของ กัมพูชา ได จัด ประเภท ของ สถาบัน การ เงิน ออก เปน
ธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ สถาบันการเงินพิเศษ และสถาบันการเงินขนาด
เล็ก สถาบันการเงินทุกประเภทจะตองจดทะเบียนพาณิชยและขออนุญาตดำเนิน
กิจการทางการเงินกับธนาคารแหงชาติ ธนาคารพาณิชยทุกแหงทีเกิ
่ ดขึน้ กอนการ
บังคับใชของกฎหมายธนาคารในป 2542 จะตองจดทะเบียนกับธนาคารแหงชาติ
และตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 13.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ จึงจะสามารถเปด
ใหบริการกิจกรรมทางการเงินและการธนาคารได ปจจุบนั ธนาคารพาณิชยทีได
่ รับ
ใบอนุญาตในกัมพูชามี 24 ธนาคาร สวนธนาคารตางประเทศทีมี่ สาขาและใหบริการ
ในกัมพูชา ประกอบดวย First Commercial Bank, Maybank, Krungthai Bank,
Advanced Bank of Asia, Canadia Bank, Singapore Banking Corporation
เปนตน ซึง่ ทำใหการโอนเงินภายในประเทศทำไดสะดวกขึน้
3. การประกันภัย
ภายใตกฎหมายประกันภัย บริษทั และตัวแทนธุรกิจประกันภัยทุกประเภท
จะตองจดทะเบียนประกันความเสีย่ ง ทะเบียนขายประกัน และทะเบียนธุรกิจใน
กัมพูชา ซึง่ บริษทั หรือตัวแทนประกันทุกประเภทจะไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจการ
ในรูปของบริษทั จำกัดเทานัน้ บริษทั ประกันชีวติ และบริษทั ประกันภัยทัว่ ไปจะตอง
มีทุนจดทะเบียนอยางนอย 7.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ บริษทั ทีดำเนิ
่ นธุรกิจทัง้ สอง
ประเภท จะตองมีทุนจดทะเบียนประมาณ 15 ลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้
บริษทั ประกันภัยที่ไดรับอนุญาตทุกประเภทจะตองมีทุนสำรองฝากไวกับธนาคาร
แหงชาติกัมพูชารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนีจะ
้ สงคืน เมือ่ บริษทั
นัน้ ๆ เลิกดำเนินธุรกิจในกัมพูชา ประกันภัยทีเป
่ นภาคบังคับในกัมพูชา ไดแก ประกัน
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ภัยรถยนตสำหรับบุคคลทีสาม
่ ประกันภัยอาคาร ประกันภัยการซอมแซม ประกัน
ภัยการกอสรางของภาคเอกชน/ผูร บั เหมากอสรางทีไม
่ ใชภาครัฐ
4. การ ให บริการ ทางการ เงิน และ การ ประกัน ความ เสี่ยง กิจกรรม ทาง
การเงิน
สิทธิในการใหบริการทางการเงินของบริษัทใหกูยืมไดรับการคุมครองและ
ดูแลภายใตกฎหมายประกันความเสีย่ งกิจกรรมทางการเงิน ป 2550 อนุญาตใหใช
หลักทรัพยทีเป
่ นอสังหาริมทรัพยในการประกันการกูยื มตางๆ
5. สกุลเงิน และการแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศ
สกุลเงินทีใช
่ ในกัมพูชาคือ สกุลเงินเรียล ทีนำ
่ ออกมาใชตัง้ แตป 2523 เปนตน
มา มีอัตราแลกเปลีย่ นคอนขางมีเสถียรภาพทีประมาณ
่
4,000 เรียลตอ 1 ดอลลาร
สหรัฐฯ กัมพูชาไมมกฎหมาย
ี
การหามนำผลกำไรออกนอกประเทศ ตามกฎหมาย
การลงทุนในป 2546 กำหนดใหมีการนำเงินทีเป
่ นผลกำไรในการดำเนินธุรกิจออก
นอกประเทศไดอยางเสรี โดยเฉพาะการนำเงินออกนอกประเทศ เพือ่
- จาย คา นำ เขา สินคา จาย คา เงิน ตน และ คา ดอก เบี้ย เงิน กูยืม จาก นอก
ประเทศ
- จายคาภาคหลวงและคาจางบริหารจัดการ
- ผลประโยชนทีเป
่ นกำไรของบริษทั
- เงินทุนทีใช
่ ในการลงทุนหลังบริษทั หยุดดำเนินกิจกรรมในกัมพูชา
การแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศสามารถดำเนินการไดอยางอิสระผานระบบ
ธนาคารและตัวแทนแลกเปลีย่ นทีได
่ รับอนุญาตอยางเปนทางการ ปกติหนวยงานที่
ดำเนินธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตรานีจะ
้ ตองรายงานใหธนาคารชาติทราบสำหรับการ
แลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศทีมี่ มูลคามากกวา 10,000 ดอลลารสหรัฐฯขึน้ ไป
การแลกเปลีย่ น/โอนยาย/หรือกิจกรรมทางการเงินเพือ่ ธุรกิจ บริษทั ไมตองรายงาน
ใหกับธนาคารชาติทราบ แตธนาคารทีรั่ บผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมดังกลาวให
กับบริษทั จะตองรายงานใหธนาคารชาติกัมพูชาทราบแทน ธนาคารชาติสงวนสิทธิ์
ในการควบคุมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศในสถานการณทีไม
่ ปกติ
หรือเกิดวิกฤติทางการเงิน
6. ตราสารหนี้
กฎหมายตราสารหนี้ มีผลบังคับใชในกัมพูชาในป 2547 เปนตนมา โดยกำหนด
รูปแบบตราสารหนี้ การบังคับใช และบทลงโทษทีเกี
่ ย่ วของ ซึง่ บทลงโทษอาจเปนทัง้
การปรับเงินสินไหมทดแทนแทนระหวาง 5-50 ลานเรียล หรือจำคุกระหวาง 2-5 ป
บังคับใชกับทัง้ บุคคลและบริษทั ทีกระทำ
่
ผิด
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การควบคุมเงินตราตางประเทศ
กัมพูชาใชระบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบ Managed Float ซึง่ มีลักษณะเปน
อัตราทางการ (Ofﬁcial Exchange Rate) กำหนดโดยธนาคารกลางของกัมพูชา
โดยใชกับการคาระหวาง ประเทศ ของภาครัฐและ วิสาหกิจ ของรัฐ อัตราตลาด
(Market Rate) กำหนดโดยผูคาเงินตราตางประเทศในภาคเอกชน ปจจุบัน
การชำระคาสินคาเปนเงินสกุลทองถิน่ ยังไมเปนทียอมรั
่ บในกัมพูชา แตนิยมใชเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ และเงินบาทของไทยแทน นอกจากนี้ ในบางครั้งก็ยังสามารถ
ใช ทองคำ เปน สื่อ กลาง ใน การ ชำระ คา สินคา ได อีก ดวย การ เคลื่อน ยาย / โอน
เงิน ตรา ตาง ประเทศผาน ระบบ ธนาคาร พาณิชย สามารถทำได โดย เสรี รัฐบาล
จะ กำกับ ดูแล โดย ให ธนาคาร เปน ผู รา ยงานธุ รกร รม ที่ ผิด ปกติ ( Suspicious
Transactions and Know Your Customer Policies) และไมมีขอจำกัด
สำหรั บ นั ก ลงทุ น นำ ผล กำไร หลั ง ชำระ ภาษี ( ภาษี เงิ น ได นิ ติบุค คล อั ต รา
รอย ละ 20 ของ กำไร สุทธิ ) เปน เงิน ตรา ตาง ประเทศ ออก นอก ประเทศ ได
โดย ผาน ระบบ ธนาคาร สวน ผู เดิน ทาง ที่ นำ เงิน ตรา เขา ประเทศ หรือ ออก
นอก ประเทศ ที่ มี มู ล ค า เท า กั บ หรื อ เกิ น กว า 10,000 ดอลลาร สหรั ฐ ฯ
ตองสำแดงตอเจาหนาทีศุ่ ลกากร

1.13 อืน่ ๆ
- การเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศ
กัมพูชาเปนสมาชิกของอาเซียน และสมาชิกของ WTO สงผลใหมูลคาการคา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สินคาสงออกที่สำคัญของกัมพูชา ไดแก สินคาสิ่งทอ ซึ่ง
กัมพูชา มี ความ ได เปรียบ ใน การ ผลิต เพื่อ การ สง ออก โดย มี โรงงาน ผลิต สินคา
สิ่ง ทอก วา 200 โรงงาน มี การ จาง งาน กวา 200,000 คน และ เพื่อ เปนการ
เตรียมความพรอมรองรับการยกเลิกโควตาสงออกสินคาสิ่งทอ รัฐบาลกัมพูชา
ไดเริม่ กระบวนการ อำนวยความสะดวกทางการคาการลงทุน เพือ่ ลดตนทุนการ
ประกอบ การ ให สามารถ แขง ขัน ได นอกจาก นี้ยัง ได ปรับปรุง มาตรฐาน การ
จางงาน ใหเปนสากลมากขึน้ โดยอนุญาตใหองคกรดานแรงงานนานาชาติ เขามา
มีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการจางงาน และการใชแรงงาน
- สมาชิกองคการการคาโลก (WTO)
การเขาเปนสมาชิก WTO หมายถึง กัมพูชาจะตองยอมรับและหลีกทาง
ใหขอตกลงของ WTO มีสิทธิและอำนาจเหนือกฎหมายเดิมของประเทศ ในกรณี
ทีมี่ ขอขัดแยงหรือความไมสอดคลองทางกฎหมายเกิดขึน้ เชน กรณีผูลงทุ
 นเห็นวา
กฎหมายของกัมพูชาไมสอดคลองกับขอตกลงใน WTO ก็สามารถยืน่ ฟอง ขอความ
เปนธรรมจาก WTO โดยขอตกลงของ WTO กลาวเชนไร ใหถือวา เปนทีส่ ดุ ของ
คำตัดสินนั้นๆ ในกรณีที่กัมพูชาไมมีกฎหมายครอบคลุมในบางประเด็น ใหใช
บทบัญญัติ ใน ขอ ตกลง ของ WTO เปน บท อางอิง และ แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ
เปนตน ผูลงทุน จะได รับประโยชน เพราะ มี การ ปรับปรุง กรอบโครงสราง ทาง
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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กฎหมาย ที่กวางขึน้ จากเริม่ แรกของกระบวนการเขาเปนสมาชิกของ WTO ถึง
ปจจุบนั กัมพูชาไดออกกฎหมายใหม กวา 50 ฉบับ เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของ WTO นอกจาก นี้ ยั ง มี กฎหมาย อี ก หลาย ฉบั บ ที่ จะ ต อง ปรั บปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ง อาจ ทำให กระบวนการ ทาง ธุรกิจ และ การ ดำเนิน ธุรกิจ ใน
ปจจุบนั เปลีย่ นแปลง หรือไดรับผลกระทบไปดวย เชน
(1.) รูปแบบทางการคา – จะมีการเปลีย่ นแปลงหลังการบังคับใชกฎหมาย
ธุรกิจการคา กฎหมายตราสารหนีและ
้ การชำระเงิน กฎหมายหลักทรัพย กฎหมาย
ความปลอดภัยดานธุรกรรมการเงิน เปนตน
(2.) ขัน้ ตอนศุลกากร – ตองปรับปรุงและแกไขใหสอดคลองกับขอบังคับของ
WTO
(3.) กฎหมายเฉพาะ – เชน การจัดตัง้ คณะกรรมการอิสระกำกับดูแลดานน้ำ
การโทรคมนาคม การบิน การทองเทีย่ ว และการประมง เปนตน
(4.) การปกปองทรัพยสินทางปญญา – ประกอบดวย กฎหมายสิทธิบัตร
กฎหมายเครือ่ งหมายการคา และกฎหมายลิขสิทธิ์ เปนตน
(5.) การปรับปรุงกฎหมายทีเกี
่ ย่ วของอืน่ ๆ เชน กฎหมายออกแบบและวงจร
ไฟฟา กฎหมายปกปองพืช กฎหมายแหลงกำเนิดทางภูมศิ าสตร และกฎหมายเปด
เผยขอมูลทางราชการ เปนตน
- สมาชิกอาเซียน (ASEAN)
สินคาทีกั่ มพูชาสงออกไปตลาดอาเซียนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีระหวาง
ประเทศสมาชิกในอัตราทีต่่ ำได นอกจากนีหาก
้ ใชวัตถุดบิ ในการผลิตจากแหลงกำเนิด
ในประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอย รอยละ 35 จะสามารถสงออกไปสหรัฐอเมริกา
และยุโรปในอัตราภาษี ศูนย ตามสิทธิพิเศษทีกั่ มพูชาไดรับ (GSP)

2.เศรษฐกิจการคา
2.1 ภาวะเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในป 2553 ของกัมพูชา
มีมูลคาถึง 11.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปท่ีผานมา
รอยละ 4.8 ในขณะที่รายไดตอหัวประชากร เพิ่มขึ้นจากป 2552
เชนกัน กลาวคือ ในป 2553 อยูท ่ี 805 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ถือวารายได
ตอหัวของชาวกัมพูชาเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
สภาพตลาดในกรุงพนมเปญ
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2.2 เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจสำคัญ
เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจ กัมพูชา

ป 2552 (a)

ป 2553 (b)

GDP (US$bn)

10.8

11.5

GDP per capita (US$)

775

805

Real GDP growth (%)

-2.5

4.8

ในป 2553 กัมพูชามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) รอยละ 4.8
(ป 2552 รอยละ -2.5) จากภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟน ตัว ทำใหการสงออกเสือ้ ผา
สำเร็ จ รู ป สิ่ ง ทอ รองเท า เริ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น เช น กั น จากเดิ ม ที่ ล ดลงเพราะได
รั บ ผลกระทบจากการชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯและสหภาพยุ โรป
ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของกัมพูชา และการที่สหรัฐฯ ยกเลิกการใชมาตรการ
Safeguard ตอสินคาเสือ้ ผาสำเร็จรูปจากจีน ทำให GDP ของกัมพูชา ในป 2552
หดตัวถึงรอยละ -2.5 ทั้งนี้ ประกอบกับการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพยชะลอ
ตัวลง เพราะปญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินโลก ที่กระทบผูลงทุนรายใหญ
ในกัมพูชา คือ เกาหลีใตและจีน ทำใหหลายโครงการชะลอตัวและบางโครงการ
ถอนการลงทุน และในป 2553 GDP ขยับสูงขึน้ เปนรอยละ 4.8
รายไดตอ หัวของประชากร ในป 2553 เฉลีย่ 778 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคน
เพิม่ รอยละ 12.266 จากป 2552 ซึง่ เฉลีย่ 693 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคน
อัตราเงินเฟอ ในป 2553 รอยละ 5.3 โดยเปนการเพิ่มของราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง คาขนสงสินคาและคน สินคาหมวดอาหาร สินคาหมวดเครื่องนุงหม
ของใชในครัวเรือน และการศึกษา
อั ต ราการว า งงาน โครงสร า งอาชี พ หลั ก ของคนกั ม พู ช า คื อ ภาค
เกษตรกรรม ประมาณร อ ยละ 70 ภาคบริ ก ารประมาณร อ ยละ 17 ภาค
อุตสาหกรรมโรงงานประมาณรอยละ 8 และภาคการกอสรางประมาณรอยละ 5 ผล
การสำรวจจำนวนประชากรทีจ่ ดั ทำในป 2551 พบวามีจำนวนแรงงานทีพ่ รอมเขา
สูก ารจางงาน 8.6 ลานคน หรือรอยละ 58.8 ของจำนวนประชากรรวมทัง้ ประเทศ
โดยอัตราการวางงานของกัมพูชาไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเปนจำนวนเทาใด
เนือ่ งจากประชากรมากกวารอยละ 70 มีอาชีพทำการเกษตร ซึง่ ไมไดทำงานตลอดทัง้ ป
เปนการทำงานชวงระยะที่มีการเพาะปลูกซึ่งอาศัยน้ำฝนเปนหลัก และมีการ
ประกอบอาชีพอืน่ เสริมเชนการรับจาง การคาขาย การทอผา และการหาของปา
ในเวลาทีว่ า งจากการเพาะปลูก
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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อัตราดอกเบีย้ ในป 2553 เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เฉลี่ยอยูท่รี อยละ 4-6/ป สวนเงินสกุลเรียล อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยูท่รี อยละ
3.5-7.0/ป เงินกูเ ฉลีย่ รอยละ 26.2/ป
ตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ

Items
Nominal GDP (million US$)
Real GDP (% increase)
GDP per Capita (US$)
Real GDP per Capita (% increase)
Riel/Dollar Parity (year average)
Inﬂation in Riel (%year average)
Inﬂation in Dollar ((%year average)
Inﬂation (% increase, YOY)
Inﬂation (% increase, year average)
Budget Revenue (% GDP)
Budget Expenditure (% GDP)
Current Public Deﬁcit (% GDP)
Overall Public Deﬁcit (% GDP)
Export of Goods (% GDP)
Import of Goods (% GDP)
Trade Balance (% GDP)
Current Account Balance (% GDP)
Net Foreign Reserves (million US$)
Money – M1 (% GDP)
Money – M2 (% GDP)
Exchange Rate (Riel:Bath)
Population (million)
Labor Force (% Population)
Unemployment (% Population)

2550
8,753
10.2
598
16.4
4,056
5.9
7.1
10.8
5.9
11.5
14.4
2.6
-2.9
47.3
63.3
-16.0
-8.5
1,374
5.7
26.8
113
14.2
58.2
25

2551
10,571
6.7
703
17.6
4,068
14.2
13.9
13.5
19.7
12.6
15.1
3.6
-2.5
45.6
63.1
-17.4
-12.2
1,700
5.4
22.6
130
14.5
58.8
22

2552
10,338
-1.0
693
-1.4
4,168
-0.7
0.8
7.5
4.0
11.6
18.0
0.5
-6.4
40.0
58.1
-18.1
-13.0
1,992
6.5
25.9
140
14.8
59.3
24

2553
11,135
3.0
778
6.0
4,100
8.2
5.3
7.8
6.0
12.4
18.6
1.7
-6.2
39.8
55.9
-16.2
-11.2
2,354
6.4
26.2
140
15.1
59.8
27

ทีม่ า : - EIC, Cambodia Economics Today , Special Issue January 2010 , Monthly Bulletin of Statistics of MEF
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ตลาดผสารธมเมย ในกรุงพนมเปญ
มีสนิ คาทุกประเภทใหเลือก

โรงแรมในกรุงพนมเปญ

2.3 นโยบายดานการคาตางประเทศ
ในกัมพูชาไมมขี อ กีดกันทางการคาโดยใชใบอนุญาตหรือโควตานำเขา ยกเวน
กับสินคาทีต่ อ งหามตามกฎหมาย หรือสินคาตามขอกำหนด ตองขอใบอนุญาตจาก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อาทิ ยารักษาโรค อัญมณี ทองคำ และกรด เปนตน ยกตัวอยางเชน
กอนที่จะอนุญาตใหนำเขายารักษาโรคของกัมพูชา ผูนำเขาและผูผลิตยาในตาง
ประเทศ จะตองจดทะเบียนตำรับยารักษาโรค ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกัมพูชากอน
และเมื่อตองการนำเขาตองขอใบอนุญาตที่มีอายุใหนำเขาภายใน 6 เดือน จาก
กระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง สวนการนำเขากรดตองขอใบอนุญาตนำเขาที่
กระทรวงอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม กัมพูชายังไมมกี ฎหมายกำหนดเกีย่ วกับมาตรฐานสินคา แตมี
กฎหมายเกีย่ วกับสลากการระบุสว นผสมและอายุผลิตภัณฑตา งๆ จากการทีป่ ระเทศ
กัมพูชาไมสามารถผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของประชาชนไดเพียงพอ
สินคาอุปโภคบริโภคสวนใหญจึงตองอาศัยการนำเขา โดยมีกฎระเบียบและ
มาตรการดานการนำเขา-สงออกเปนตัวควบคุม เชน การนำสินคาเขาประเทศตอง
ผานการตรวจสอบประเมินราคาและชำระอัตราศุลกากรตามที่กำหนดในพิกัด
ศุลกากรกัมพูชา ทัง้ นี้ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง วาจางใหบริษทั เอกชน คือ
บริษทั Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS ตรวจสอบและ
ประเมินราคาสินคากอนการนำเขา กลาวคือ ผูท่ีจะทำการสงออกสินคาไปยัง
กัมพูชาซึง่ มีมลู คา FOB เกินกวา 4,000 ดอลลารสหรัฐฯ จะตองแจงตอสำนักงานฯ
บริษัท SGS ในประเทศที่ทำการสงออก เพื่อทำการตรวจสอบสินคากอนการ
สงออก ซึ่งเมื่อสินคาผานการตรวจสอบแลว บริษัท SGS จะออกเอกสาร RIA
(Registered Import Advice) ใหแกผนู ำเขาในกัมพูชาเพือ่ นำไปผานพิธศี ลุ กากร
นำเขาตอไป โดยผูนำเขาตองเปนผูชำระคาธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment
Inspection) ในอัตรารอยละ 0.8 ของมูลคา FOB ของสินคา และมีกรมศุลกากร
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเปนผูจ ดั เก็บภาษีนำเขา
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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การชำระเงินคาสินคา
การชำระเงินคาสินคาระหวางผูส ง ออกไทย กับผูน ำเขาของกัมพูชา มีดงั นี้
(1) การชำระคาสินคาดวยเงินสด สกุลเงินที่นิยมนำมาใชมากที่สุดคือ
ดอลลารสหรัฐฯ และเงินบาท หรือบางครัง้ จะชำระดวยทองคำ
(2) การชำระดวยระบบ L/C (Letter of Credit) เปนการชำระเงินคาสิน
คาทีม่ มี ลู คาสูง โดยผูซ อ้ื ในกัมพูชา จะติดตอกับธนาคารของตนเอง เพือ่ ใหธนาคาร
ของตน เปด L/C ใหกบั ผูส ง ออกไทยโดยผานธนาคารของไทย หลังจากนัน้ ธนาคาร
ของไทย จะสง L/C ใหผสู ง ออกเพือ่ ดำเนินการสงมอบสินคาใหกบั ผูซ อ้ื ตอไป
(3) การชำระเงิ น ระบบ D/P (Documents Against Payment)
และ D/A (Documents Against Acceptance) ผูสงออกของไทยจะทำการ
ตรวจสอบฐานะและประวั ติ ข องผู ซ้ื อ กั ม พู ช าก อ นจะเป น ที่ พ อใจแล ว
จึ ง ส ง เอกสารและสิ น ค า ไปให กับ ธนาคารของผูน ำเข า โดยผูน ำเข า จะต อ ง
ชำระเงินคาสินคากอน จึงจะสามารถนำเอกสาร ไปออกสินคาได
(4) การชำระเงินดวยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผูส ง ออกของไทย
จะสงสินคาไปใหกับผูนำเขากัมพูชาโดยใหเครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบกำหนด
เครดิต ผูน ำเขากัมพูชา จะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลับมาใหผสู ง ออกของไทย
(5) การชำระคาสินคาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นิยมชำระดวยเงินสด
เปนสกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และบางครั้งอาจจายเปนทองคำ
หากการซือ้ ขายมีปริมาณมาก จะชำระดวยการโอนเงินทางโทรเลข Telegraphic
Transfer (T/T) การชำระสินคาอีกวิธีหนึ่ง คือ ผูสงออกไทยจะสงสินคาไปให
ผูน ำเขาของกัมพูชากอน โดยใหเครดิตระยะหนึง่ เมือ่ ครบกำหนดจาย จะมีนายหนา
ของกัมพูชา เขามาชำระเงินใหกบั ผูส ง ออกไทยแทน ผูน ำเขากัมพูชา เรียกระบบนีว้ า
"โพยกวน"
ขอกำหนดในการจดทะเบียนเครือ่ งหมายทางการคา
ขอกำหนดการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารวมทั้งสิทธิการคุมครอง
ผูป ระกอบการตางชาติ มีดงั นี้
1. เอกสารทีใ่ ชประกอบการดำเนินการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
กรอกแบบฟอรมจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหนังสือตนฉบับ Power
of Attorney ของสินคาทีจ่ ดทะเบียนระยะเวลาทีใ่ ชในการยืน่ เรือ่ งแตละขัน้ ตอน
ตั้งแตตนจนจบมีระยะเวลา 6 เดือน (ตามระเบียบที่กำหนด) แตเจาหนาที่ของ
กรมทรัพยสินทางปญญากัมพูชาแจงวา หากมีเอกสารครบและไมมีปญหาใดๆ
จะใชเวลาประมาณ 2 เดือนเทานัน้
2. สิทธิการคุม ครองผูป ระกอบการ หลังจากไดจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคา
เรียบรอยแลว เจาของเครือ่ งหมายการคาทัง้ ชาวกัมพูชาและชาวตางชาติจะไดรบั
การคุม ครองระยะเวลา 10 ป และในปท่ี 5 เจาของเครือ่ งหมายการคาตองแจง
กระทรวงพาณิชยวา ไดใชเครือ่ งหมายการคานัน้ หรือยัง
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3. ขอเสนอแนะการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาในกัมพูชา ผูป ระกอบ
การไทยที่ประสงคจะมีเครื่องหมายการคาในกัมพูชาจะตองยื่นขอจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการคาในกัมพูชา
- คาใชจายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 1 ยี่หอ ตองจายคา
ธรรมเนียมใหรฐั บาลเทากับ 125 เหรียญสหรัฐฯ
- ตองไปยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย

2.4 การคาระหวางประเทศ
นับแตไดรบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2552 เศรษฐกิจกัมพูชา
ในป 2553 เริ่มมีการฟนตัว สถาบันเศรษฐกิจของกัมพูชา (The Economic
Institute of Cambodia หรือ EIC) ประมาณการวา เศรษฐกิจของกัมพูชา (Real
GDP) ในป 2553 เติบโตรอยละ 6.5% เมื่อเทียบกับปท่ผี านมา โดยจะเห็นได
ชัดจากภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอและตัดเย็บเสือ้ ผาเพือ่ สงออก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
ขณะทีภ่ าคการเกษตร เชนผลผลิตขาวและพืชอืน่ ๆ ประสบปญหาเนือ่ งจากสภาพ
ดินฟาอากาศ โดยประมาณการวา ในป 2554 เศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตที่
รอยละ 4.6 ซึ่งจะสงผลใหมีความตองการนำเขาสินคาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
การนำเขาสินคาจากทั่วโลกของกัมพูชาในป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552
เพิ่มประมาณรอยละ 20 โดยการนำเขาจากไทยเพิ่มรอยละ 48 เวียดนาม
เพิม่ รอยละ 36 จีนเพิม่ รอยละ 42 และเกาหลีใตเพิม่ รอยละ 30 เปนตน

สถิตกิ ารสงออกของกัมพูชา-โลก
ป

2549

สินคา
เสื้อผาสำเร็จรูป
3,240
รองเทา
185
สิ่งทออื่นๆ
128
ไมแปรรูป
ผลิตภัณฑไม
19
ยางพารา
8
สินคาประมง
67
ขาว
ยาสูบ
19
อื่นๆ
27
รวม
3,692
ทีม่ า : กรมศุลกากรกัมพูชา

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ
2550
3,622
209
123
18
10
60
21
25
4,088

2551
3,953
496
152
12
7
12
12
18
46
4,708

2552
3,310
538
128
12
34
5
68
24
8
69
4,196

2553
3,709
489
132
33
4
4
120
36
8
52
4,687

2554
ม.ค.
304
24
4
0.12
0.24
24
4
1.8
25
387.16

ก.พ.
298
28
6
0.48
0.19
21
5
1.5
38
398.17
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สถิตกิ ารสงออกของกัมพูชา-โลก
ป
สินคา
ยารักษาโรค
บุหรี่
เบียร, แอลกอฮอล
Soft Drink
อาหาร & Ingredients
วัสดุกอสราง
ซีเมนต
เหล็ก
เครื่องใชไฟฟา
เสื้อผาใชแลว
ผาผืน
ยานยนต, รถจักรยานยนต
และสวนประกอบ
น้ำมันเชื้อเพลิง
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า : กรมศุลกากรกัมพูชา

2549

2550

2551

2552

208
480
48

320
610
50

456
463
54

320
905
60

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ
2553
2554
ม.ค.
ก.พ.
225
18
15
1,076
89
82
112
9.2
9.1

244
112
152
116
60
168
36
936

280
130
205
215
75
290
35
1,365

426
210
270
198
132
300
42
2,070

355
185
170
210
140
370
30
1,185

552
187
186
274
124
382
28
1,692

48
13
13
24
11
35
4
129

45
12
18
22
12
35
3
128

768
1,444
4,772

1,590
472
5,432

1,536
352
6,508

840
1,061
5,831

1,046
500
6,384

82
25.80
501

80
83.90
544

ประเทศคูคาที่สำคัญ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่กัมพูชาสงออก
มากที่สุดโดยมีมูลคาการสงออกมากกวา 2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
สวนเวียดนามเปนประเทศที่กัมพูชานำเขามากที่สุด สามารถแซงจีน
ซึ่งเคยเปนประเทศที่กัมพูชานำเขามากที่สุด ขณะที่ไทยเปนคูคาสำคัญ
อันดับ 3 ดวยมูลคาการคารวม 2.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
สิ น ค า ส ง ออกที่ ส ำคั ญ สิ น ค า เกษตรกรรม ได แ ก ยางพารา
ขาว ผลิตภัณฑปลา ขาวโพด ถั่วเหลือง ใบยาสูบและ ผลิตภัณฑไม
สินคาอุตสาหกรรม ไดแก เสือ้ ผา เครือ่ งนุง หม รองเทา และ สิง่ ทอ
ตลาดสงออกทีส่ ำคัญ ไดแกสหรัฐอเมริกา กลุม สหภาพยุโรป ญีป่ นุ
ฮองกง แคนาดา และ สิงคโปร
สิ น ค า นำเข า ที่ ส ำคั ญ ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง สำเร็ จ รู ป
อาหารและเครื่องดื่ม ผาผืน รถจักรยานยนตและสวนประกอบ รถยนต
อุปกรณและสวนประกอบ ปูนซีเมนต เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ
เครือ่ งสำอาง สบู และผลิตภัณฑรกั ษาผิว น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑยาง
แหลงสินคานำเขาที่สำคัญ เวียดนาม จีน ไทย ฮองกง ไตหวัน
เกาหลีใต สิงคโปร อังกฤษ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
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2.5 การคากับประเทศไทย
ขอมูลสรุปการคาระหวางประเทศของไทย กับ กัมพูชา
รายการ

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ

มูลคาการคา
การนำเขา
การสงออก

2553

2553 (ม.ค.-ก.พ.)

2554 (ม.ค.-ก.พ.)

อัตราขยายตัว
(%)
2554 (ม.ค.-ก.พ.)

2,556.82
2,342.09
214.73

325.26
310.01
15.26

462.98
423.03
39.95

42.34
36.46
161.83

ทีม่ า: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
มูลคาการคาระหวางไทยและกัมพูชาในป 2553 มีมูลคาถึง 2.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ และในป 2554 ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ มีมลู คา
462 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ขยายตัวจากชวงเดียวกันของป 2553 ถึงรอยละ 42
ทางดานการสงออก กัมพูชาสงออกมายังประเทศไทยในป 2553 มูลคา 214.73
ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนในดานการนำเขามีมูลคาสูงถึง 2,342.09 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สงผลใหกมั พูชาขาดดุลการคากับประเทศไทยมาโดยตลอด

สินคาหลักไทยสงออกไปตลาดกัมพูชา ป 2553 - 2554
ชื่อสินคา
2553
น้ำมันสำเร็จรูป
น้ำตาลทราย
เครื่องดื่ม
เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ
และสวนประกอบ
ปูนซีเมนต
อัญมณี
เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว
ผลิตภัณฑยาง
เหล็ก เหล็กกลา และผลิตภัณฑ
ผาผืน
การสงออกรวมทั้งสิ้น

281.1
206.3
115.5
69.7
118.9
1.1
80.1
73.2
72.5
77.5
2,342.1

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ
มูลคา : ลานเหรียญ
อัตราขยายตัว
2553
2554
2554
(ม.ค.-ก.พ.)
(ม.ค.-ก.พ.)
(ม.ค.-ก.พ.)
40.7
56.7
39.24
20.6
40.6
96.74
19.5
21.8
12.08
14.0
18.2
29.73
16.0
10.3
12.4
12.1
11.0
310.0

18.1
17.6
16.6
15.2
13.7
12.8
423.0

13.00
99,149.72
60.87
22.63
13.31
16.33
36.46

ทีม่ า: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
(สามารถหารายชือ่ สินคามากกวา 10 รายการไดท่ี www2.ops3.moc.go.th)
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ในป 2553 ประเทศไทยสงออกสินคาประเภทน้ำมันสำเร็จรูปสูงสุดเปนอันดับ 1
มีมลู คาสูงถึง 281.1 ลานดอลลารสหรัฐฯ รองลงมา คือ น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต และ
เครือ่ งดืม่ โดยมีมลู คา 206.3, 118.9 และ 115.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ
ในขณะทีค่ รึง่ ไตรมาสแรกของป 2554 น้ำมันสำเร็จรูปยังเปนสินคาสงออกอันดับ 1
ของไทย โดยมีนำ้ ตาลทราย, เครือ่ งดืม่ และเครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน ในลำดับ
ตอมา ในขณะทีน่ ำ้ ตาลทรายมีอตั ราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 96.74
สินคาหลักไทยนำเขาจากตลาดกัมพูชาป 2553-2554
ชื่อสินคา

มูลคา : ลานเหรียญฯ
2553

ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทำจากผัก ผลไม

14.4

2553
(ม.ค.ก.พ.)
5.3

สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะ และ ผลิตภัณฑ
เหล็ก เหล็กกลา และ ผลิตภัณฑ
พืช และ ผลิตภัณฑจากพืช
เสื้อผาสำเร็จรูป
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
ไมซุง ไมแปรรูป และ ผลิตภัณฑ
เครื่องจักรกลและสวนประกอบ
เนื้อสัตวสำหรับบริโภค
ผลิตภัณฑยาสูบ
การนำเขารวมทั้งสิ้น

25.0
26.6
47.4
5.7
6.0
2.4
1.2
0.5
0.3
214.7

2.4
3.2
1.6
0.2
0.9
0.4
0.1
0.1
15.3

อัตราขยายตัว (%)

2554
(ม.ค.ก.พ.)
18.6

2554
(ม.ค.-ก.พ.)

5.7
5.4
2.3
2.3
0.8
0.7
0.7
0.3
0.3
39.9

138.90
72.26
45.87
1,115.12
-7.05
103.09
369.91
134.50
161.83

251.86

ทีม่ า: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
(สามารถหารายชือ่ สินคามากกวา 10 รายการไดท่ี www2.ops3.moc.go.th)
ทางดานการสงออกสินคากัมพูชามายังประเทศไทย ในป 2553 มีมลู คารวม
214.7 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยมี สิน ค า ที่สง ออกมาอั น ดั บ 1 คื อ พื ช และ
ผลิตภัณฑจากพืช มูลคา 47.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเหล็กกลา, สินแรโลหะอืน่ ๆ
และผลไม ตามลำดับ ในขณะทีใ่ นระยะครึง่ ไตรมาสแรกของป 2554 ปรากฏวา
มีการสงออกผักและผลไม เปนอันดับ 1 มูลคา 18.6 ลานเหรียญสหรัฐฯโดยมีอตั รา
การขยายถึงรอยละ 251.86
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- การคาชายแดนไทย-กัมพูชา
ในป 2553 ไทยมีมลู คาการคาชายแดนกับกัมพูชา รวม
55,411 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น รอยละ 22.1 ประกอบดวย
การสงออก 51,112.7 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น รอยละ 19.2
การนำเขา 4,298.3 ลานบาท ลดลงจากปกอ น รอยละ 72.2
ทำใหประเทศไทยไดเปรียบดุลการคา 46,814.4 ลานบาท
จังหวัดทีม่ กี ารคาชายแดน มี 6 จังหวัด ไดแก สระแกว
ตราด จันทบุรี สุรินทร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เรียงตาม
ปริมาณการคาจากมากไปนอย
สินคาสงออกชายแดนที่สำคัญ ไดแก น้ำตาลทรายเครื่องยนตสันดาป
ในแบบลูกสูบฯ ยางรถยนต ผาผืนและดาย และเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
เปนตน สำหรับสินคานำเขาชายแดนจากกัมพูชา ไดแก ผักและของปรุงแตง
จากผัก เหล็ก อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ ทองแดงและผลิตภัณฑ และเสื้อผา
สำเร็จรูป เปนตน
2.6 กฎระเบียบการนำเขา
2.6.1 มาตรการทีม่ ใิ ชภาษี
มาตรการนำเขา ประเทศกัมพูชาไมสามารถผลิตสินคาเพื่อสนองตอบ
ความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ จึงตองอาศัยการนำเขาเปนหลัก
โดยมีนโยบายการคาเสรี ไมมีขอกีดกันทางการคาหรือกำหนดโควตาในการนำ
เขาสินคา แตกำหนดใหผนู ำเขาสินคาเขา ตองชำระภาษีนำเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีพเิ ศษอืน่ ๆ ตามทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด
1. สินคาที่ตองตรวจสอบกอนการนำเขา (Pre-Shipment Inspection)
"PSI" กระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลัง ไดออกระเบียบการตรวจสอบสินคา
กอนการนำเขาที่มีมูลคามากกวา 4,500 ดอลลารสหรัฐฯ โดยสินคาที่ไดรับการ
ยกเวนการตรวจสอบ "PSI" กอนการนำเขา ไดแก
(1) หินและโลหะทีม่ รี าคาแพง
(2) วัตถุดา นงานศิลป
(3) วัตถุระเบิดและผลิตภัณฑทเ่ี กีย่ วกับการระเบิด
(4) กระสุนดินดำ อาวุธและยุทโธปกรณ
(5) สัตวมชี วี ติ
(6) หนังสือพิมพรายวันและรายคาบ
(7) เครือ่ งใชในบานเรือนและทรัพยสนิ สวนตัว รวมถึงยานยนตใชแลว
(8) พัสดุทฝ่ี ากสงทางไปรษณีย หรือ ตัวอยางสินคา
(9) สิง่ ของซึง่ รัฐบาลตางชาติ หรือองคกรระหวางประเทศจัดสงใหแกมลู นิธิ
องคกรการกุศล และองคกรเพือ่ ชวยเหลือมนุษยชาติ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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สินคาทีห่ า มนำเขา สินคาทีม่ ี
‘
ผลกระทบตอความมัน่ คง ความ
ปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดลอม
และอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ไดแก อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต
และเครื่องจักรที่ใชในการทหาร
ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยา
และยาพิษ

’

(10) สิง่ ของและวัสดุครุภณ
ั ฑซง่ึ นำมาเพือ่ ใชในภารกิจของคณะทูต สถานทูต
หรือสถานกงสุล และองคการสหประชาชาติ รวมถึงตัวแทนขององคการในดาน
ตางๆ
(11) สินคาทุนทุกชนิดซึ่งไดรับอนุญาตใหนำเขาโดยยกเวนภาษีจากสภา
เพือ่ พัฒนากัมพูชา (ไมวา สินคานัน้ จะถูกกำหนดใหเสียภาษีหรือไมกต็ าม)
(12) สินคาทุกชนิดทีร่ ฐั บาลไดกำหนดใหนำเขาโดยไมตอ งเสียภาษี เชน ปุย เคมี
อุปกรณและเครือ่ งยนตทใ่ี ชดา นการเกษตร เครือ่ งใชดา นการศึกษา และเครือ่ งกีฬา
ฯลฯ
2. สินคาไดรับการยกเวนการตรวจสอบกอนการนำเขา (PSI) เปนการ
ชัว่ คราว ไดแก
(1) บุหรี่
(2) รถจักรยานยนต
(3) โทรทัศน (T.V. SETS)
(4) เครือ่ งเลนวิดโี อ (VIDEO TAPE RECORDER "VTR")
(5) วิทยุและวิทยุเทป (RADIO-CASSETTE RECORDERS)
(6) ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม (PETROLEUM PRODUCTS)
ทัง้ นี้ รัฐบาลกัมพูชาไดมอบหมายใหบริษทั BIVAC เปนตัวแทนของรัฐบาลใน
การคำนวณภาษีกอ นทำพิธกี ารนำเขา โดยมีขน้ั ตอน ดังนี้
- ผูน ำเขาแจง BIVAC ถึงรายละเอียดสินคาทีน่ ำเขา
- BIVAC สงเจาหนาที่ ไปตรวจสอบสินคาทีแ่ จงนำเขานัน้ ๆ
- เจาหนาทีส่ ง ผลการตรวจสอบใหกบั BIVAC
- ผูนำเขานำเอกสารที่ไดรับจาก BIVAC ไปขอชำระภาษีนำเขาและทำ
พิธกี ารออกของจากศุลกากร
3. สินคาที่หามนำเขา สินคาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย
สุขอนามัย สิง่ แวดลอม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ไดแก อาวุธ วัตถุระเบิด
รถยนตและเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการทหาร ทอง เครือ่ งเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ
มาตรการสงออก สามารถทำการสงออกไดเสรี ไมมขี อ จำกัด ยกเวนสินคา
ที่กระทรวงพาณิชยกัมพูชากำหนดใหสงออกไดโดยตองมีเอกสารใบรับรองแหลง
กำเนิดสินคาจากกรมสิทธิประโยชนกัมพูชา หรือเอกสารใบอนุญาตสงออกจาก
กรมการคาตางประเทศกัมพูชา
1. เอกสารใบรับรองแหลงกำเนิดสินคา กรมสิทธิประโยชน (GSP. Dept)
กระทรวงพาณิชยกัมพูชา จะออกเอกสารใบรับรองแหลงกำเนิดสินคาใหกับ
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ผูสงออกสินคาที่ประเทศผูนำเขาตองการ เพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ศุลกากรและอื่นๆ ขณะนี้มีสินคาที่ตองขอเอกสารใบรับรองแหลงกำเนิดสินคา
เพือ่ สงออกไปบางประเทศ เชน
- ไมและผลิตภัณฑจากไม
- เสือ้ ผาสำเร็จรูปและถุงมือ
- รองเทา
- กุง แชแข็ง
- ขาว
- เบียร, บุหรี่
เอกสารใบอนุญาตสงออก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยกมั พูชา
จะออกเอกสารใบอนุญาตสงออกสินคาทีค่ วบคุม คือ
- ไม และผลิตภัณฑจากไม
- ขาว
2.7 โอกาสทางการคา และปญหาอุปสรรค
ความตองการ (Demand) ภายในประเทศ ขึน้ อยูก บั รายไดของภาคชนบท
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการไหลเวียนของกระแสเงินทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน
ขุดเจาะน้ำมัน และกาซธรรมชาติ ซึง่ ถูกคนพบนอกชายฝง เมือ่ ป 2548 กัมพูชาเปน
ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพทีไ่ ทยนาจะขยายการสงออกสินคาใหมากขึน้ โดย ภาครัฐไทย
ใหการสนับสนุนภาคเอกชนไทย ดังนี้
(1) สนับสนุนผลักดันการสงออกสินคาไทยใหมากขึน้
(2) ประสานความสัมพันธทง้ั ภาครัฐและเอกชนทุกระดับ ใหแนนแฟน
(3) สนับสนุนและเรงผลักดันใหเอกชนไทยไปลงทุนในตางประเทศ (Internationalization)
(4) สงเสริมภาคเอกชนไทยใหเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ/ Thailand Trade Exhibition
(5) ส ง เสริ ม กิ จ กรรม In store promotion ร ว มกั บ ห า งสรรพสิ น ค า
ซุปเปอรมารเก็ต/ ผูน ำเขาในตางประเทศ
(6) จั ด คณะผู แ ทนการค า Business Matching ไปเจรจาการค า
ในตางประเทศ
(7) จัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนา
โอกาสสินคาไทยในตลาดกัมพูชา
(1) การสงมอบสินคาของไทยมีความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากไทยและ
กัมพูชามีอาณาเขตชายแดน ติดตอกันเปนแนวยาว
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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(2) การชำระคาสินคาของไทยกับกัมพูชาสามารถกระทำไดโดยวิธีงายๆ
โดยชำระคาสินคาเปนเงินบาท เงินดอลลารสหรัฐฯ และทองคำ ทำใหการ
ซือ้ ขายสินคาของไทย มีความคลองตัวสูงกวาประเทศคูแ ขง
(3) สินคาไทยมีคุณภาพดี รูปแบบสวยงาม เปนที่พอใจของตลาดกัมพูชา
เพราะชาวกัมพูชานิยมสินคาไทยตามการโฆษณาทางสือ่ โทรทัศนไทย ทำใหสนิ คาไทย
เปนทีร่ จู กั แพรหลายมากกวาสินคาจากประเทศอืน่ ๆ
(4) รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือ ดานที่พักอาศัยแกผูอพยพชาวกัมพูชา
สงผลใหชาวกัมพูชาคิดวาไทยเปนบานพี่เมืองนองและมีความเชื่อใจไทยในเรื่อง
ไมคดโกงมากกวาประเทศคูแ ขง
(5) การกระจายสินคาไทยเขาสูต ลาดกัมพูชา ทางดานชายแดนมีปริมาณมาก
ทำให สิ น ค า ไทยครองตลาดต า งจั ง หวั ด ของกั ม พู ช าได ม ากกว า ประเทศ
คูแ ขง รวมทัง้ ผูน ำเขารายใหญๆ ของกัมพูชามักจะเปนหุน สวนกับพอคาไทย ซึง่ จะ
เปนผูนำเขาสินคาไทย เขาไปกระจายตอใหกับพอคาขายสงและพอคาขายปลีก
ในตลาดกัมพูชา ทำใหสนิ คาไทยสามารถกระจายอยูท ว่ั ทุกตลาดในกัมพูชา
(6) นักธุรกิจไทยเขาไปลงทุนในกัมพูชาเปนจำนวนมาก ทำใหการสัง่ ซือ้ สินคา
วัตถุดบิ จากไทยเพือ่ ใชในอุตสาหกรรม มีมากกวาคูแ ขง นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารจัดตัง้
สำนักงานตัวแทน หรือเปดบริษทั สาขา จำหนายสินคาในกรุงพนมเปญ เพือ่ ใหผคู า
สงและผูค า ปลีกของกัมพูชา เขามาเลือกซือ้ สินคาทีร่ า นไดทกุ วัน
(7) ไทยสามารถอาศั ย ผู น ำเข า ของกั ม พู ช าเป น ผู จ ำหน า ยสิ น ค า ไทย
ตอไปยังประเทศเวียดนามและลาวได นอกจากนีค้ วรใหการสนับสนุนนักลงทุนไทย
มาลงทุนในกัมพูชา ในโครงการทีก่ มั พูชามีศกั ยภาพ ไดแก
- การผลิตไฟฟาพลังงานน้ำ
- การทำเหมืองแร
- การปลูกพืชเกษตร เชน ตนยูคาลิปตัส ยางพารา พืชไร ไดแก ขาวโพด
เลีย้ งสัตว ขาวโพดฝกออน ออย ถัว่ เหลือง งา และมันสำปะหลัง เปนตน

การนำสิ นค า เข า สู ต ลาด
‘
ของประเทศกัมพูชาในระยะเริม่ ตน
ควรจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมาย
ก า ร ค า ก อ น ท ำ ก า ร ต ล า ด
เนื่ อ งจากอาจถู ก ลอกเลี ย น
ปลอมเครื่องหมายการคา หาก
สินคาไดรับความนิยม

’
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การนำสินคาเขาสูต ลาดของประเทศกัมพูชาในระยะเริม่ ตน ควรจดทะเบียน
เครื่ อ งหมายการค า ก อ นทำการตลาดเนื่ อ งจากอาจถู ก ลอกเลี ย น ปลอม
เครื่องหมายการคา หากสินคาไดรับความนิยม และควรมีตัวแทน เพื่อดูแล
ธุรกิจในกัมพูชา นักธุรกิจที่สนใจเขามาประกอบธุรกิจในกัมพูชา ควรเขามา
ศึกษาตลาดดวยตนเอง เพือ่ ใหทราบถึงรสนิยมของผูบ ริโภค โดยเฉพาะควรเขารวม
งานแสดงสินคาทีก่ รมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยจดั ขึน้ ทุกป นอกจากนี้
นักธุรกิจไทยควรมีการเรียนภาษาเขมรเพื่อใหสามารถสื่อสารเบื้องตนได เพราะ
ป จ จุ บัน คนกั ม พู ช ามี ค วามตื่น ตั ว และเรี ย นรูภ าษาต า งประเทศค อ นข า งมาก
ไมวา ภาษาอังกฤษ ไทย จีนแตจว๋ิ จีนกลาง ญีป่ นุ หรือเกาหลี เนือ่ งจากตระหนักวา
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เปนการเพิ่มโอกาสที่จะไดงานกับบริษัทตางชาติและองคกรตางๆ ที่มาเปด
ทำการในประเทศ ดังนั้น นักธุรกิจไทย ควรใหความสำคัญกับภาษาดังกลาวนี้
เชนกัน เพือ่ ใชสอ่ื สาร หรือเจรจาติดตอธุรกิจ
ผูน ำเข า รายใหญ ซ่ึง นำเข า สิ น ค า จากต า งประเทศส ว นมาก หรื อ เกื อ บ
ทุกรายจะมีสำนักงานฯ ตัง้ อยูใ นกรุงพนมเปญ
ผูน ำเขารายยอย มีอยูท ว่ั ในกรุงพนมเปญ และเมืองตางๆ ทีม่ ดี า นชายแดน
ติดตอ กับประเทศไทยหรือเวียดนาม ผูน ำเขารายยอยตามชายแดน เปนคูแ ขงขัน
ทีส่ ำคัญ กับผูน ำเขาขนาดใหญ ทัง้ นีเ้ พราะเปนผูท ำธุรกิจนอกระบบโดยหลีกเลีย่ ง
ภาษีนำเขา ทัง้ นี้ ผูน ำเขารายยอยจะมีอยูเ ปนจำนวนมากโดยอาจเปนตัวแทนนำเขา
โดยตรงจากผูผลิต/สงออก ในประเทศที่ติดกับชายแดน หรือเปนผูซ้อื สินคาจาก
ตัวแทนในประเทศ และนำเขามาเองผานตามชายแดน
การสงตอไปยังประเทศที่สาม มีการดำเนินการโดยผูนำเขาสินคาจากไทย
หรื อ เวี ย ดนาม เข า มาเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ในกรุ ง พนมเปญ แล ว ส ง ต อ ไปยั ง อี ก
ประเทศหนึง่
การสรางแบรนดสนิ คาไทยในกัมพูชา ตองอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานสื่อเปนหลัก การบอกปากตอปากทำไดตอเมื่อสินคานั้นเปนที่รจู ักดีในตลาด
นอกจากนี้การขายสินคาโดยตรงและการจำหนายสินคาเงินผอนในกัมพูชา
ไมประสบผลสำเร็จ เนือ่ งจากคนกัมพูชาไมมเี งินเดือนประจำ หรือเงินรายไดทแ่ี นนอน
และถือวา การเสียเครดิตไมไดเปนสิง่ นาอับอายในสังคมแตอยางใด
เนือ่ งจากคนกัมพูชาสวนใหญพยายามทีจ่ ะกาวทันโลกยุคปจจุบนั จึงอาจแยก
พฤติกรรมการบริโภคของกลุม บุคคลในสังคมตามกำลังการซือ้ ออกเปน 3 กลุม คือ
(1) กลุม ผูมีก ำลั ง การซื้อ สู ง -ประมาณร อ ยละ 5 ของประชากร บุ ค คล
ในกลุม นีไ้ ดแก
(1.1) นักธุรกิจทีเ่ ปนผูน ำเขา/ตัวแทนจำหนายสินคา เชน บุหรี่ เบียร สุรา
ไวน วัสดุกอ สราง น้ำมันเชือ้ เพลิง และยานยนต รวมถึงนักธุรกิจทีม่ รี ายไดจากการ
ซือ้ ขายทีด่ นิ และการจัดการดานอสังหาริมทรัพย
(1.2) นักธุรกิจเจาของบอนคาสิโน
(1.3) นักการเมืองและขาราชการระดับผูบริหาร (โดยผูดำรงตำแหนง
ข า ราชการระดั บ สู ง ทั้ง ส ว นภู มิภ าคและส ว นกลาง มาจากการแต ง ตั้ง ของ
พรรคการเมือง โดยมีวาระตามการตัดสินใจของผูบริหารพรรคการเมืองซึ่งเปน
ผูบ ริหารประเทศในขณะนัน้ ) กลุม นีม้ รี ายไดมาจาก การใหเชาบานและทีด่ นิ ซึง่ ได
รับจัดสรรขณะดำรงตำแหนงผูบ ริหารขณะใกลเปดประเทศ หรือประมาณป 2533
และรายรับทีไ่ ดจากการอำนวยความสะดวกในเรือ่ งกฎระเบียบของรัฐ รวมถึงเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศในโครงการพัฒนาตางๆ
(2) กลุมผูมีกำลังซื้อปานกลาง-ประมาณรอยละ 10 ของประชากร บุคคล
ในกลุม นีไ้ ดแก

การสรางแบรนดสนิ คาไทย
‘
ในกัมพูชา ตองอาศัยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ผานสือ่ เปนหลัก
การบอกปากตอปากทำไดตอ เมือ่
สิ น ค า นั้ น เป น ที่ รู จั ก ดี ใ นตลาด
นอกจากนีก้ ารขายสินคาโดยตรง
และการจำหนายสินคาเงินผอน
ในกั ม พู ช าไม ป ระสบผลสำเร็ จ
เนือ่ งจากคนกัมพูชาไมมเี งินเดือน
ประจำ หรือเงินรายไดทแ่ี นนอน
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(2.1) กลุมนักธุรกิจที่เปนผูนำเขาสินคาหรือคาสงสินคา รวมถึงผูท่ลี งทุน
รวมกับนักธุรกิจตางชาติ
(2.2) กลุมลูกจางที่ทำงานกับองคการระหวางประเทศ สถานทูต และ
บริษทั ตางชาติรวมถึงบุคคลสาธารณะเชน นักรอง และนักแสดงเปนตน
(2.3) กลุม ประชาชนซึง่ ประกอบอาชีพคาขาย
(3) กลุม ผูม กี ำลังซือ้ ต่ำ-ประมาณรอยละ 85 ของประชากร บุคคลในกลุม นี้
ไดแก
(3.1) บุคคลทีไ่ มอยูใ นกลุม ที่ 1 และ 2
(3.2) ผูป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
(3.3) ลูกจางในโรงงาน
(3.4) ผูท ไ่ี ดรบั เงินชวยเหลือจากญาติซง่ึ อาศัยอยูใ นตางประเทศ
2.8 ระบบโลจิสติกส การขนสงสินคา
1.) ทางบก
ถนนในกัมพูชา รวมมีความยาวประมาณ 39,704 กิโลเมตร
แยกเปนทางหลวง 5,263 กิโลเมตร และถนนสายจังหวัด 6,441
กิโลเมตร และถนนสายชนบท ประมาณ 28,000 กิโลเมตร โดย
มีเสนทางทีเ่ กีย่ วของกับประเทศไทย - กัมพูชา ดังนี้
(1.) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพ-อรัญ
ป ร ะ เ ท ศ - บั น เ ตี ย เ มี ย น เจ ย - พ ร ะ ต ะ บ อ ง - โ พ ธิ สั ต กัมปงชะนัง-กรุงพนมเปญ) จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวง
หมายเลข 33 มุงสู ฉะเชิงเทรา - กบินทรบุรี -อรัญประเทศ
ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ในสวนของกัมพูชา คือ
จากจุดผานแดนถาวรคลองลึก-ปอยเปต เขาสูเ ขตแดนกัมพูชา
(เส น ทางระเบี ย งด า นใต น้ี ส ามารถเชื่ อ มต อ กั บ เส น ทาง
หมายเลข 5 ของกัมพูชา ผานจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระตะบอง
โพธิสัต กัมปงชะนัง เขาสูกรุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ
420 กิ โ ลเมตร ใช เวลาการเดิ น ทาง 8 ชั่ว โมง (เส น ทาง
ระเบี ย งด า นใต น้ี สามารถเชื่ อ มต อ กั บ เส น ทางหมายเลข 6 จาก
บันเตียเมียนเจย – เสียมเรียบ-กัมปงธม-กรุงพนมเปญ รวมระยะทาง 430 กิโลเมตร
ใชเวลาการเดินทาง 9 ชัว่ โมง)
(2.) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกง-กัมปงสะปอกรุงพนมเปญ) มุง หนาสูจ งั หวัดตราด ขามแดนทีด่ า นบานหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ
จั ง หวั ด ตราด-บ า นจามเยี่ย ม อำเภอมณฑลสี ม า จั ง หวั ด เกาะกง (กั ม พู ช า)
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เดินทางตามเสนทางหมายเลข 48 ไปอำเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง
ไปเชื่อมตอกับเสนทางหมายเลข 4 ขึ้นเหนือผานจังหวัดกัมปงสะปอ ไปกรุง
พนมเปญ ระยะทาง 283 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง
(3.) กรุงเทพฯ-จังหวัดสีหนุวิลล (กัมปงโสม) มุงหนาสูจังหวัดตราด
ขามแดนที่ดานบานหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด-บานจามเยี่ยม
อำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง (กัมพูชา) เดินทางตามเสนทางหมายเลข
48 ไปอำเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง ไปเชื่อมตอกับเสนทางหมายเลข 4
ลงใตสจู งั หวัดสีหนุวลิ ล ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใชเวลาการเดินทาง 5 ชัว่ โมง
(4.) กรุงเทพฯ-จังหวัดกัมปงจาม (กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจยเสียมเรียบ-กัมปงธม-กัมปงจาม) ระยะทาง 430 กิโลเมตร ใชเวลาการเดินทาง 8
ชัว่ โมง
** การขนสงสินคาตองมีการเปลีย่ นหัวรถลาก หรือทำการขนถายสินคาเพือ่
เปลีย่ นเปนรถทีม่ พี วงมาลัยซาย ณ ฝง กัมพูชา
2.) ทางอากาศ
1.) สนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ ใชเวลาเดินทาง
55 นาที
1. สายการบินไทย 2 เทีย่ วบิน/วัน
2. สายการบินแอรเอเชีย 1 เทีย่ วบิน/วัน
3. สายการบินบางกอกแอรเวย 4 เทีย่ วบิน/วัน
2.) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ใชเวลาเดินทาง
55 นาที ไดแก
สายการบินบางกอกแอรเวย 5 เทีย่ วบิน/วัน
3.) ทางน้ำ
ในกัมพูชา มีทา เรือน้ำลึกแหงเดียว คือ ทาเรือสีหนุวลิ ล ซึง่ ไดมกี ารปรับปรุง
โดยการวางคอนเทนเนอรรอบทาเรือน้ำลึก ความยาว 240 เมตร และขยายพืน้ ที่
จอดเรือความยาว 160 เมตร สำหรับรองรับเรือทีก่ นิ น้ำลึก 9 เมตร ปจจุบนั ทาเรือแหงนี้
มีทาเทียบเรือ 12 แหง มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีทางเขา 2
สายคือสายใต (South Channel) มีทา เทียบเรือยาว 5.5 กม.น้ำลึก 8.4 เมตร
กวาง 80-100 เมตร สวนทางเขาสายเหนือ (North Channel) มีทา เทียบเรือยาว
1 กม.น้ำลึก 10 เมตร กวาง 150-200 เมตร
กรุงเทพฯ – ทาเรือสีหนุวลิ ล ใชเวลาการเดินทาง 6 วัน
ทาเรือแหลมฉบัง – ทาเรือสีหนุวลิ ล ใชเวลาการเดินทาง 4 วัน
อำเภอคลองใหญ – ทาเรือสีหนุวลิ ล ใชเวลาการเดินทาง 6 วัน
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3. รายงานภาวะอุตสาหกรรม
แนวโนมความตองการสินคาทีส่ ำคัญในตลาดกัมพูชา ไดแก
(1) อาหารและเครือ่ งดืม่ – กัมพูชามีจำนวนประชากรเพิม่ รอยละ 1.17 ตอป
ขณะทีพ่ น้ื ทีแ่ ละอุตสาหกรรมภายในประเทศของกัมพูชายังมีขอ จำกัด ทำใหกมั พูชา
ตองอาศัยการนำเขาสินคาจากตางประเทศมาเพือ่ บริโภค และเพือ่ ตอบสนองความ
ตองการของนักทองเทีย่ วจากทัว่ โลก ทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วในกัมพูชา ปละประมาณ
2 ลานคน
(2) รถยนต – การนำเขาเพิม่ โดยเฉพาะรถยนตใหมเพือ่ ทดแทนรถยนตเกา
นอกจากนีภ้ าวะเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตสงผลตอความตองการมีรถยนตสงู ขึน้
(3) วัสดุกอสราง – มีแนวโนมการนำเขาสูงเพื่อใชในการกอสรางอาคาร
พาณิชยและสาธารณูปโภคตางๆ
(4) ผลิตภัณฑยาง – ซึง่ มีแนวโนมความตองการเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะยางรถยนต
และจักรยานยนต
(5) ผาผืน – กัมพูชานำเขาเพือ่ ใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมผลิต Garment
เพือ่ สงออกซึง่ เปนอุตสาหกรรมทีส่ รางรายไดใหกมั พูชา
(6) เชือ้ เพลิง - นำเขาเพือ่ รองรับกับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ ใชกบั ยานพาหนะ และผลิตกระแสไฟฟา
สินคาสงออกสำคัญของกัมพูชา ไดแก
กั ม พู ช ามี แ หล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ำนวนมากที่ยัง ไม ไ ด น ำออกมาใช
ประโยชนอยางเต็มที่ ประมาณการวาการปศุสตั ว ประมง และปาไม สรางรายได
ใหแกประเทศเปนมูลคาประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP และสรางงานรอยละ 80
ของกำลังแรงงานรวม
- ปาไม มีพ้นื ที่รอยละ 60 ของพื้นที่ประเทศ บริเวณที่ปาไมหนาแนนคือ
เทือกเขาบรรทัดทางตอนใตและตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
- สัตวน้ำ มีชุกชุมดานชายฝงทะเลทางตอนใต และที่ทะเลสาบ ซึ่งเปน
แหลงจับปลาน้ำจืดขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่ถึง 10,000 ตารางกิโลเมตรใน
ฤดูนำ้ หลากและลดเหลือ 3,000 ตารางกิโลเมตรในฤดูแลง ปลาทีจ่ บั จากแมนำ้ โขง
แตละปประมาณ 1 ลานตัน นอกจากนี้ยังมีปลาที่เลี้ยงประมาณ 200,000 ตัน
ปลามีสว นสำคัญตอวิถคี วามเปนอยูข องประชาชน เพราะนอกจากจะใชบริโภคโดย
ตรงแลว ยังสามารถสงออก สรางรายไดใหแกประเทศดวย
- น้ำมันและกาซธรรมชาติ รัฐบาลกัมพูชาไดใหสัมปทานสำรวจน้ำมัน
และกาซธรรมชาติบนชายฝงและนอกชายฝง ผลการสำรวจพบวามีปริมาณ
ที่สามารถทำเชิงพาณิชยได ประมาณวามีกาซสำรองในเขตแดนของกัมพูชา
ประมาณ 5 พันลานลูกบาศกเมตร และในพืน้ ทีท่ บั ซอนกับประเทศไทย ประมาณ
8 พันลานลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถขุดนำมาใชในทางพาณิชยไดต้งั แตป 2553
นอกจากนีก้ ารสำรวจในเขตทะเลสาบ คาดวาจะพบแหลงกาซจำนวนหนึง่
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- อัญมณี มีแหลงอัญมณีทม่ี คี ณ
ุ ภาพดีเชนทีอ่ ำเภอไพลิน กรุงไพลิน ซึง่ เปน
แรพลอยสายเดียวกับจังหวัดตราดและจันทบุรี พลอยมีมากบริเวณเทือกเขาเพชร
หรือเขาสามพันลาน และเทือกเขาบรรทัดซึง่ เปนเสนกัน้ พรมแดนระหวางประเทศ
ไทย – กัมพูชา นอกจากนีย้ งั มีเหมืองทองในจังหวัดรัตนคีรี
- สินแร มีเปนจำนวนมาก อาทิ เหล็ก ฟอสเฟต, บอกไซด, ซิลคิ อน,ถานหิน
และแมงกานีส เปนตน
สินคาหลักทีไ่ ทยสงออก และ นำเขาจาก กัมพูชา (5 อันดับแรก)
สินคาหลักที่ไทยสงออก

ประเทศคูแขง

สินคาหลักที่ไทยนำเขา

ประเทศคูแขง

1. น้ำมันสำเร็จรูป
2. น้ำตาลทราย

สิงคโปร,เวียดนาม
เวียดนาม

1.พืชและผลิตภัณฑจากพืช
2.เหล็กเหล็กกลาและผลิตภัณฑ

เวียดนาม
จีน, เวียดนาม

3. ปูนซีเมนต

อินโดนีเซีย,
เวียดนาม
สิงคโปร, มาเลเซีย
เกาหลี,จีน

3. เศษโลหะ

เวียดนาม

4. ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ
5.เนื้อสัตวสำหรับการบริโภค

เวียดนาม
เวียดนาม

4. เครื่องดื่ม
5. รถจักรยานยนตและสวนประกอบ

ทีม่ า : สำนักงานการคาระหวางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

สินคาและบริการทีม่ ศี กั ยภาพของไทยในกัมพูชา
สินคา/บริการ
ศักยภาพ
1. โรงพยาบาล
2. สปา
3. อาหารไทย
4. เสริมสวย
5. ตัดเย็บเสื้อผา

วัตถุดิบ Out Sourcing
ที่สำคัญ
1. ทรัพยากรธรรมชาติเชน ไม น้ำมัน
กาซ
2. แร หินมีคา
3. แรงงาน
4. พืชไร
5. ขาว

ประเทศคูแขง
เวียดนาม, สิงคโปร
เวียดนาม, มาเลเซีย,จีน,เกาหลี
เวียดนาม,จีน,เกาหลี
เวียดนาม,ฮองกง,เกาหลี,ฝรั่งเศส
เวียดนาม,จีน

ทีม่ า : สำนักงานการคาระหวางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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4. การลงทุน
กัมพูชาในปจจุบนั ไดมนี โยบายการเปดประเทศ และพยายามสรางภาพลักษณ
รวมทัง้ สาธารณูปโภคตางๆ อาทิ สะพาน ถนน ทาเรือน้ำลึก โรงแรม เปนตน เพือ่
อำนวยความสะดวกใหกับนักลงทุนจากตางประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุน
ตางชาติใหเขามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสรางรายไดและความอยูดีกินดีใหกับประชาชน
ของตนเอง หลังจากทีอ่ ยูใ นภาวะสงครามมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน
4.1 การลงทุนจากตางประเทศ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment
Board : CIB) ไดอนุมตั โิ ครงการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชา ตัง้ แตป พ.ศ. 2537
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1,830 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 8,470.7
ลานดอลลารสหรัฐฯ
การลงทุนทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ าก CIB ป 2549 –2553
รายการ
มูลคาเงินลงทุน

หนวย

ลานดอลลาร
สหรัฐฯ
จำนวนโครงการ โครงการ

2549

2550

2551

2552

2553

207.7

480.7

259.9

199.0

172.8

99

130

101

100

102

2553/2552
อัตราการเพิ่ม(ลด) %
+23.80 ลาน USD
15.97%
+2 โครงการ
2%

ทีม่ า : Cambodia Investment Board
ในป 2553 CIB อนุมตั โิ ครงการลงทุนทัง้ สิน้ 102 โครงการ เงินลงทุน 172.8
ลานดอลลารสหรัฐฯ เมือ่ เทียบกับป 299.2 พบวา มีการอนุมตั เิ พิม่ จากปกอ น 2
โครงการ หรือเพิม่ รอยละ 15.97 และมีเงินลงทุนเพิม่ 23.8 ลานดอลลารสหรัฐฯ
หรือเพิม่ รอยละ 2 โครงการที่ CIB อนุมตั ิ ไดแก
- อุตสาหกรรม Garment 40 โครงการ เงินลงทุนรวม 41.8 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ จำนวนโครงการและเงินลงทุนเพิ่มรอยละ 73.91 และรอยละ 81.79
จากป 2552 ทีอ่ นุมตั ิ 23 โครงการ และเงินลงทุนรวม 23.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ
โดยนักลงทุนรายใหญ คือ ไตหวัน จีน ฮองกง เกาหลีใต กัมพูชา อังกฤษ มาเลเซีย
สิงคโปร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และไทย ซึ่งตางเห็นถึงศักยภาพของกัมพูชา
ในการผลิตเสื้อผาและรองเทาเพื่อสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุม
ประเทศยุโรปในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว โรงงานตัดเย็บเสื้อผาจากไทยเขามา
ตัง้ โรงงานจำนวน 2 โรง คือบริษทั Bangkok Garment และ Lim Line International สวนโรงงานผลิตรองเทามีจำนวน 2 โรง คือ Dance Supply และ Cambo
Shoes
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- อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 13 โครงการ เงินลงทุนรวม 38.7
ลานดอลลารสหรัฐฯ จำนวนโครงการลดลงรอยละ 31.57 แตเงินลงทุนเพิม่ รอยละ 9
เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 ทีอ่ นุมตั ิ 19 โครงการ เงินลงทุนรวม 35.5
ล า นดอลลาร ส หรั ฐ ฯ เป น การลงทุ น ปลู ก อ อ ยและสร า งโรงงานน้ ำ ตาลของ
นักลงทุนจีน จำนวน 2 โครงการ คือ ในนามบริษทั Yellow Field (Cambodia) International จำกัด และบริษัท Great Field (Cambodia) International จำกัด โครงการแปรรูปมันสำปะหลัง และโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร
เนนเรื่องโรงสีขาวเพื่อสงออก และโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งพบวามีมากถึง 9
โครงการ โดยนักลงทุนสวนใหญจากมาเลเซีย เวียดนาม และจีน
- อุ ต สาหกรรมปลู ก และแปรรู ป ยางพารา 9 โครงการ
เงินลงทุนรวม 28.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ ถือเปนภาคอุตสาหกรรม
ที่ ไ ด รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น เป น อย า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ป
2552 เนื่องจากแนวโนมราคายางพาราที่เพิ่มขึ้น โดยเปนการ
ลงทุนของนักลงทุนจากกัมพูชา เวียดนาม จีน เกาหลีใต มาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกา
- อุตสาหกรรมผลิตรองเทา 8 โครงการ เงินลงทุนรวม 11
ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนภาคอุตสาหกรรมทีไ่ ดรบั ความสนใจจาก
ตางชาติอยางตอเนือ่ งจากป 2552 ทีอ่ นุมตั ิ 7 โครงการ เงินลงทุนรวม
7 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยนักลงทุนไตหวัน จีน กัมพูชา และ
สิงคโปร
- อุตสาหกรรมดานพลังงาน 4 โครงการ เงินลงทุนรวม
20 ลานดอลลารสหรัฐฯ ไดแก การลงทุนในระบบสายสงไฟฟา
โรงงานผลิตไฟฟาขนาด 338 กิโลวัตต โรงงานบรรจุแกส และ
การผลิตไบโอดีเซล โดยนักลงทุน จีน เกาหลีใต ฮองกง มาเลเซีย
และสหรัฐอเมริกา
- อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 7.5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ ไดแก โครงการผลิตเครือ่ งดืม่ ชา 1 โครงการ โรงงานผลิตเบียร 2 โครงการ
และผลิตน้ำผลไม 1 โครงการ โดยนักลงทุนกัมพูชา ไตหวัน และแคนาดา
- การขนสง 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 3 ลานดอลลารสหรัฐฯ โครงการ
ทีน่ า สนใจคือโครงการกอสรางสนามบินเสียมเรียบแหงใหม มูลคาเงินลงทุนเกือบ
1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ของนักลงทุนเกาหลีใต และการพัฒนารถไฟ โดย
นักลงทุนกัมพูชารวมกับออสเตรเลีย
- การทองเทีย่ ว 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนการสราง
ทีพ่ กั และพัฒนาพืน้ ทีบ่ นเกาะปูเพือ่ เปนแหลงทองเทีย่ ว โดยนักลงทุนกัมพูชา
- อุตสาหกรรมเหมืองแร 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปน
การสำรวจแรทองแดงของนักลงทุนกัมพูชา และโครงการผลิตถานหิน โดยนักลงทุน
กัมพูชา และจีน
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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- อืน่ ๆ 16 โครงการ เงินลงทุนรวม 16.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทีส่ ำคัญไดแก
อุตสาหกรรมพลาสติก การผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว การผลิตถุงเทา
โรงงานผลิตเหล็ก น้ำดืม่ โรงแรม และของใชในบาน เปนตน
การลงทุ น โดยตรงจากต า งชาติ ใ นกั ม พู ช าเพิ่ม ขึ้น อย า งต อ เนื่อ งในป
2553 ไตหวันลงทุนมากทีส่ ดุ จำนวน 21 โครงการ (รอยละ 20 ของโครงการ
ทีไ่ ดรบั อนุมตั )ิ รองลงมา คือ จีน 18 โครงการ เกาหลีใต 11 โครงการ ฮองกง
9 โครงการ เวียดนาม 8 โครงการ มาเลเซีย 5 โครงการ สิงคโปร 5 โครงการ
และสหรัฐอเมริกา 5 โครงการ
ตารางเปรียบเทียบการลงทุน ป 2553 และ 2552 (แยกตามหมวด)
ลำดับที่

ป 2553
อุตสาหกรรม
มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ)
เกษตรอุตสาหกรรม
75.5
เสื้อผาสำเร็จรูป
53.8
อุตสาหกรรม
7.5
การขนสง
3.0
การทองเที่ยว
3.0
รวม 5 หมวด
142.8
รวมทั้งหมด
172.8

1
2
3
4
5

ป 2552
อุตสาหกรรม
มูลคา (ดอลลารสหรัฐฯ)
อุตสาหกรรม
50.5
เกษตรอุตสาหกรรม
39.5
เสื้อผาสำเร็จรูป
31.0
การทองเที่ยว
17.0
โทรคมนาคม
2.0
รวม 5 หมวด
140.0
รวมทั้งหมด
149.0

ตารางเปรียบเทียบการลงทุน ป 2553 และ 2552 (แยกตามรายประเทศ)
ลำดับที่
ประเทศ
1
2
3
4
5
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จีน
กัมพูชา
ไตหวัน
เวียดนาม
เกาหลีใต
รวม 5 ประเทศ
รวมทั้งสิ้น

ป 2553
มูลคา (พันดอลลารสหรัฐฯ)

ประเทศ

38.25
33.35
24.90
17.33
16.91
130.74
172.80

จีน
กัมพูชา
เวียดนาม
ไทย
เกาหลีใต
รวม 5 ประเทศ
รวมทั้งสิ้น
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ป 2552
มูลคา
(พันดอลลารสหรัฐฯ)
44.33
26.99
24.70
15.50
9.21
120.73
149.01

การลงทุนของไทยในกัมพูชา
โครงการทีน่ กั ธุรกิจไทยถือหุน ซึง่ ไดรบั การสงเสริมการลงทุนตัง้ แต 1 สิงหาคม
2537 ถึง 31 ธันวาคม 2553 สรุปรวมจำนวน 82 โครงการ มูลคารวม 363.35
ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนเงินลงทุนเฉพาะในสวนของนักธุรกิจไทย 227.59
ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 62.63 ของโครงการ แยกเปนการลงทุนแตละ
ประเภทดังนี้

ประเภท
Food Processing
Wood Processing
Chemical
Media
Petroleum
Assembly Plant
Electricity Plant
Hospital
Medical
Gas
Mining
Construction
Hotel
Telecom
Textile
Garment
Agro-Industry
Industry
Services
Shoes
TOTAL

จำนวน (โครงการ)
9
2
2
2
2
1
2
1
1
2
6
1
9
2
2
7
11
14
4
2
82

จำนวนเงินทุน (ลาน USD)
รวม
ไทย
20.56
17.54
27.50
23.62
1.40
0.89
1.16
1.07
1.05
0.30
2.00
2.00
11.20
8.00
0.49
0.24
10.00
10.0
1.00
0.54
7.36
5.98
1.33
1.33
138.40
63.15
17.60
16.40
1.50
0.74
5.65
6.65
75.70
40.44
18.75
13.65
18.50
13.55
2.00
1.50
363.35
227.59

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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4.2 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายสงเสริมการลงทุน
การสงเสริมการลงทุน
รัฐบาลกัมพูชาใหความสำคัญกับการลงทุนในประเทศอยางมาก จึงมีนโยบาย
สงเสริมและปรับปรุงแกไขระเบียบการลงทุนทีเ่ อือ้ ตอนักลงทุนตางชาติ เชน การ
อำนวยความสะดวกและการใหสทิ ธิตา ง ๆ แกโครงการทีไ่ ดรบั การสงเสริม อนุญาต
ใหนักลงทุนโอนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรีเพื่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติ
เขามาลงทุนอันจะสงผลตอการสรางงานทีก่ อ ใหเกิดรายไดกบั ประชาชนและเรงรัด
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหสิทธิเปนเจาของสินทรัพยทุกอยาง
ยกเวนทีด่ นิ แตกส็ ามารถเชาไดนานถึง 99 ป และอนุญาตใหนกั ลงทุนเปนเจาของ
กิจการบางประเภทไดรอ ยละ 100 และใหการรับประกันนักลงทุนในการกำหนด
ราคาสินคาที่ผลิตขึ้น การใหสิทธิในการสงออกเงินทุน ผลกำไรของกิจการ และ
ยังสามารถลงทุนดวยเงินทุนของตนเองทั้งหมด นอกจากนั้น ในกรณีท่ขี าดแรง
งานที่มีฝมือภายในประเทศ ก็สามารถจางแรงงานตางชาติท่มี ีฝมือมาทำงานได
รวมทัง้ ไดเรงปรับปรุงกฎระเบียบ ใหมคี วามโปรงใสและลดขัน้ ตอนการขอใบอนุญาต
ประกอบการลงทุนมากขึน้
เพื่อจูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน และสรางงานอันจะกอใหเกิด
รายไดกบั ประชาชนและเรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพูชา
ไดออกกฎหมายสงเสริมการลงทุน พ.ศ 2537 (แกไขเพิม่ เติม พ.ศ 2546) ใหความมัน่ ใจ
แกนกั ลงทุนวาจะไดรบั การคุม ครองทรัพยสนิ ในทุกๆ ดานเทาเทียมกับบุคคลในชาติ
และไมใชนโยบายกำหนดราคาสินคาหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ไดรับการ
สงเสริม พรอมใหสทิ ธิประโยชนอน่ื ๆ อาทิ
- การยกเวนภาษีเงินไดจากกำไร (Tax holiday)
- การยกเวนอากรนำเขาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณและวัสดุกอสราง
สำหรับโครงการทีผ่ ลิตเพือ่ ทดแทนการนำเขา และการยกเวนอากรนำเขาวัตถุดบิ
สินคากึ่งสำเร็จรูป และสวนประกอบสำหรับการผลิตเพื่อสงออกและการผลิต
สินคาทีต่ อ เนือ่ งกัน (Supporting Industry)
- การรั บ สิ ท ธิ ล ดอั ต ราภาษี เ งิ น ได จ ากร อ ยละ 20 เหลื อ ร อ ยละ 9
ภายหลังจากการยกเวนภาษีเงินได
- สามารถจางและนำคนตางดาวเขามาอยูและทำงานในหนาที่ผูจัดการ
ชางเทคนิค ชางฝมอื ผูช ำนาญการ รวมทัง้ บุตรและคูส มรสของบุคคลดังกลาว
- สามารถเข า ทำประโยชน ใ นที่ดิน ที่ไ ด รับ สั ม ปทานจากภาครั ฐ หรื อ
ทีเ่ ชาจากเอกชน และนำทีด่ นิ ดังกลาวไปเปนหลักประกันการกูเ งินในระยะเวลาทีไ่ ด
รับสัมปทานหรือเชา ยกเวนทีด่ นิ ทีไ่ ดรบั สัมปทาน แตยงั ไมไดรบั การพัฒนา
- สามารถซื้อและสงออกเงินตราตางประเทศเพื่อชำระคาสินคา เงินตน
ดอกเบีย้ คาใชสทิ ธิ คาจัดการ รวมทัง้ สงออกกำไรหรือเงินทุนกลับประเทศไดทง้ั
ระหวางและภายหลังเลิกโครงการ ทัง้ นีเ้ ครือ่ งจักรและอุปกรณทน่ี ำเขาโดยปลอด
อากรไมถงึ 5 ป เมือ่ เลิกโครงการแตตอ งชำระอากรทีพ่ งึ มี
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กฎหมายการลงทุน
หนวยงานรับผิดชอบ
กฎหมายกำหนดให The Council for the Development of Cambodia
หรือ CDC ซึง่ มีนายกรัฐมนตรี สมเด็จฯฮุน เซน เปนประธาน ประกอบกับรัฐมนตรี
เศรษฐกิจและผูแทนหนวยงานอีก 34 แหง เปนคณะกรรมการ มีหนาที่หลัก
2 ดาน ดานแรกคือการพิจารณาประสานความชวยเหลือกับรัฐบาลตางชาติ
องคกรระหวางประเทศ NGOs ในการฟนฟูบูรณะประเทศในลักษณะรัฐตอรัฐ
กับอีกดานหนึง่ คือ การพิจารณาดูแลกิจกรรมการลงทุนทัง้ หมดของประเทศ โดย
เฉพาะการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ซึง่ มีคณะทำงานคือ The Cambodian Investment Board หรือ CIB ทำหนาทีก่ ลัน่ กรองขอเสนอขอรับการสงเสริม
การลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) และเพือ่ ใหนกั ลงทุนไดรบั
ทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว กฎหมายกำหนดให CDC เปน one stop service
เพือ่ ตอบรับหรือปฏิเสธการใหการสงเสริมภายใน 3 วันทำการนับแตวนั ยืน่ เอกสาร
ทีส่ มบูรณ ซึง่ เมือ่ CDC ตอบรับใหการสงเสริม จะออกเอกสารใบรับรองการจด
ทะเบียนทีม่ เี งือ่ นไข (Condition Registration Certiﬁcate) ใหกบั ผูข อเพือ่ เปน
หลักฐานใชสำหรับติดตอกับหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของกับการอนุญาตและออก
ใบอนุญาตตางๆ โดยหนวยงานเหลานีต้ อ งพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 28 วันทำการ
และ CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขัน้ สุดทาย (Final Registration
Certiﬁcate) ใหกบั ผูข อโดยถือวันทีอ่ อกเอกสารเปนวันเริม่ ตนของการใหการสงเสริม
โดยโครงการทีไ่ ดรบั Final Registration Certiﬁcate สามารถเริม่ ดำเนินโครงการ
ลงทุนนัน้ ไดทนั ที อนึง่ ในขัน้ ตอนเห็นชอบ The Investment Proposal หาก CDC
ไมตอบภายใน 3 วันทำการใหถอื วา CDC เห็นชอบโดยอัตโนมัติ
กิจกรรม ขนาด วงเงินขัน้ ต่ำของกิจการ
1. เกษตรกรรม : การเพาะปลูกพืน้ ทีม่ ากกวา 50,500 และ 1,000 เฮกตาร
ขึน้ ไป
ปศุสตั ว จำนวน 100, 1,000 และ 10,000 ตัวขึน้ ไป
ประมง เพาะพันธุแ ละเลีย้ ง 2 และ 10 เฮกตารขน้ึ ไป
2. วงเงินลงทุนไมนอ ยกวา 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- อาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑทต่ี อ เนือ่ ง
- ยาง และพลาสติก
- หนังสัตวและผลิตภัณฑ
- เครือ่ งใชไฟฟา และอุปกรณ

1. เกษตรกรรม : การเพาะ
‘
ปลู ก พื้ น ที่ ม ากกว า 50,500
และ 1,000 เฮกตารขึ้นไป
ปศุสัตว : จำนวน 100,
1,000 และ 10,000 ตัวขึ้นไป
ประมง : เ พ า ะ พั น ธุ
และเลี้ยง 2 และ 10 เฮกตาร
ขึ้นไป

’
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3. วงเงินลงทุนไมนอ ยกวา 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- สิง่ ทอ
- เฟอรนเิ จอรและอุปกรณ
- กระดาษและผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑโลหะ
- เครือ่ งจักรกลและอุปกรณ
4. ไมกำหนดวงเงิน
- ยานพาหนะและอุปกรณ
- กอสราง ถนน สะพาน และ สวนประกอบ
- โรงแรมระดับ 3 ดาวขึน้ ไป
- สถานพยาบาล โรงเรียน ศูนยฝก อบรม
- สิง่ อำนวยความสะดวกตอการทองเทีย่ ว และวัฒนธรรม
- สำรวจ และกิจกรรมอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
- โครงสรางพืน้ ฐานทางสือ่ สารโทรคมนาคม
สิทธิประโยชน
สิทธิประโยชนในการลงทุนเปนสิทธิพเิ ศษทีร่ ฐั บาลมอบใหกบั โครงการลงทุน
ตางๆ ทีผ่ า นความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแหงชาติกมั พูชา (CDC) หรือ
คณะกรรมการการลงทุนระดับจังหวัดหรือเขต (PMIS) ขึน้ อยูก บั รูปแบบโครงการ
ลงทุนนัน้ ๆ โครงการลงทุนในกัมพูชาสามารถเลือกสิทธิประโยชนในการลงทุนได
2 แบบ คือ การยกเวนภาษีเงินได หรือการลดหยอนภาษีทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการผลิต
(คาเสือ่ ม) นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมการยกเวนภาษีนำเขาเครือ่ งจักร วัสดุกอ สราง
และวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตเพือ่ สงออก
1.) สิทธิประโยชนเรือ่ งทีด่ นิ
- หากเปนสัญญาเชาทีด่ นิ ระยะยาวจะใหสทิ ธิในการเชาถึง 99 ป
- หากเปนสัญญาเชาที่ดินระยะสั้น ที่มีการกำหนดเวลาในการเชาไว
สามารถตออายุใหมได นอกจากนี้กฎหมายการลงทุนฉบับใหม ยังอนุญาตใหนัก
ลงทุนสามารถนำทีด่ นิ ไปเปนหลักประกันในการจดจำนองรวมทัง้ สามารถโอนสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินสวนบุคคลที่ปลูกสรางบนที่ดินแปลงดังกลาวได
อีกดวยแตตอ งไมเกินกำหนดเวลาในสัญญาเชาทีด่ นิ
2.) การยกเวนภาษีเงินได
โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชนดานนี้ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได
ในชวงแรกของการลงทุน (เริ่มจากวันที่ไดรับอนุมัติจนถึงปแรกที่มีกำไรจากการ
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ลงทุน หรือปท่ีสามของการมีรายได) และอาจตอไดถึงอีก 3 ปหลังสิ้นสุดสิทธิ
ประโยชนของชวงแรก
3.) การลดหยอนภาษีทรัพยสนิ
โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชนดานนี้ จะไดรับการลดหยอนภาษี
ทรัพยสนิ รอยละ 40 ของมูลทรัพยสนิ ทรัพยทใ่ี ชในการผลิต สิทธิประโยชนนม้ี ผี ล
ใชบงั คับทันทีในปแรกทีม่ กี ารซือ้ ทรัพยสนิ ดังกลาวหรือในปแรกทีม่ กี ารใชทรัพยสนิ
นัน้ ๆ
4.) การยกเวนภาษีนำเขา
โครงการลงทุนผลิตเพือ่ สงออก หรือโครงการผลิตทีเ่ ปนไปเพือ่ สนับสนุนธุรกิจ
สงออก จะไดรบั ยกเวนภาษีนำเขาเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการผลิต วัสดุกอ สรางและวัตถุ
ดิบในการผลิต สวนโครงการลงทุนผลิตเพือ่ ใชในประเทศจะไดรบั ยกเวนภาษีนำเขา
เฉพาะเครือ่ งจักรและวัสดุกอ สรางเทานัน้ โครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั ทิ กุ โครงการจะได
รับการยกเวนภาษีสง ออก ยกเวนการสงออกสินคาบางประเภทตามทีก่ ำหนดไวใน
กฎหมายของกัมพูชา
อยางไรก็ตาม การยกเวนภาษีขา งตนไมรวมภาษีเงินไดสว นบุคคล ภาษีเงินเดือน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสินคาและบริการ และภาษีอ่นื ๆที่กำหนดโดยกฎหมายของ
กัมพูชา อยางไรก็ตามผูล งทุนสามารถเรียกคืนภาษีมลู คาเพิม่ ได หากจดทะเบียน
เปนผูป ระกอบการกับกรมสรรพากร
หลักประกันการลงทุน
โครงการลงทุนทีไ่ ดรบั อนุมตั ทิ กุ โครงการจะไดรบั หลักประกันในการลงทุน ดังนี้
- การปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันกับนิติบุคคลกัมพูชา (ยกเวนสิทธิประโยชน
การถือครองทีด่ นิ และสิทธิประโยชนบางชนิด)
- ไมมกี ารยึดโครงการลงทุนมาเปนของรัฐ
- ไมมกี ารควบคุม การกำหนดราคาสินคาและบริการของผูล งทุน
- สามารถสงรายไดจากการลงทุนออกนอกประเทศได
โครงการลงทุนที่ไมสามารถขอรับสิทธิประโยชนในดานการลงทุน ไดแก
การทำการคา การใหบริการคมนาคม การทองเทีย่ ว คาสิโนและการพนัน ธุรกิจ
ดานการเงินและการธนาคาร ธุรกิจสือ่ สารมวลชน ธุรกิจทีใ่ ชความสามารถเฉพาะ
ดาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจผลิตบุหรี่ เปนตน ทุกปโครงการลงทุนที่
ไดรบั การสงเสริมจะไดรบั ใบรับรองการยินยอม (Certiﬁcate of Compliance หรือ
CoC) จาก CDC เพือ่ ยืนยันวาโครงการนัน้ ไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีทเ่ี กีย่ วของ
ตัวอยางของโครงการทีไ่ ดรบั สิทธิประโยชนในการลงทุนเชน
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- ธุ ร กิ จ การผลิ ต เพื่อ ส ง ออกหรื อ สนั บ สนุ น การผลิ ต เพื่อ ส ง ออกที่มีทุน
จดทะเบียนมากกวา 100,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- ธุรกิจผลิตสินคาเครื่องหนัง เหล็ก อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
เครือ่ งใชสำนักงาน ของเด็กเลนและเครือ่ งกีฬา รถจักรยานยนตและสวนประกอบ
และสินคาเซรามิก ทีม่ ที นุ จดทะเบียนมากกวา 300,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- ธุรกิจผลิตเครือ่ งนุง หม เสือ้ ผาและผาผืน กระดาษและวัสดุทำจากกระดาษ
อาหารและเครื่องดื่ม เฟอรนิเจอรและสวนประกอบที่ทำจากวัสดุสังเคราะห
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างและผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ยาแผนโบราณ และการผลิ ต น้ ำ ดื่ม
ทีม่ ที นุ จดทะเบียนตัง้ แต 500,000 ดอลลารสหรัฐฯ ขึน้ ไป
- ธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค า เคมี ภัณ ฑ ซี เ มนต ปุย และป โ ตรเคมี ยารั ก ษาโรค
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และธุรกิจใหบริการรักษาคนปวยและโรงพยาบาล
ทีม่ ที นุ จดทะเบียนมากกวา 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- ธุ ร กิ จ ห า งสรรพสิ น ค า และศู น ย ก ารค า ที่มีทุน จดทะเบี ย นมากกว า
2,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- ธุรกิจการฝกอบรมและการศึกษา ทีม่ ที นุ จดทะเบียนมากกวา 4,000,000
ดอลลารสหรัฐฯ
ขอจำกัดในการลงทุน
การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสิทธิใ์ นการลงทุน เนือ่ งจากเหตุผลความมัน่ คง
ของชาติ ความสงบเรียบรอยของสังคม และเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึง่ ขอหามนีบ้ งั คับใชกบั นักลงทุนตางชาติและนักลงทุนในประเทศอยาง
เทาเทียมกัน ไดแก การผลิตสิง่ เสพติดและสารเสพติด สารเคมีทเ่ี ปนอันตราย การ
ผลิตพลังงานไฟฟาทีน่ ำเขากากวัตถุดบิ ทีเ่ ปนพิษ และธุรกิจทีท่ ำลายปาไม เปนตน
การลงทุนบางประเภทตองเปนการรวมลงทุนกับหนวยงานภาครัฐ หรือตองไดรบั
การอนุมตั เิ ปนกรณีพเิ ศษ เชน การผลิตบุหรี่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การผลิตภาพยนตร
การผลิตอัญมณี ธุรกิจสือ่ สารมวลชน ธุรกิจสิง่ พิมพ วิทยุโทรทัศน และการพัฒนาทีด่ นิ
เปนตน
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ธุรกิจทีห่ า มลงทุนและมีเงือ่ นไขในการลงทุน
ประเภทกิจการ

ขอจำกัด / เงื่อนไข

1. อุตสาหกรรมที่หามลงทุนทั้งชาวกัมพูชาและชาวตางชาติ
-การผลิตและกระบวนการผลิต
ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม

- ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวของ

- อุตสาหกรรมการผลิตไมเลื่อย
ไมอัด ผลิตภัณฑจากไมในทองถิ่น
- การผลิตสารเคมีอันตรายตอสุขภาพชุมชน
และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- การผลิตสารเคมีอันตรายหรือการใชประโยชน
จากสารเคมีที่มีอันตราย
- อุตสาหกรรมการผลิตที่รักษาโรคทางจิต

- ไมมีการอนุญาตเพิ่ม

- การผลิตและกระบวนการผลิตสารเสพติด
- การผลิตอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ
- การผลิตปะทัดและดอกไมเพลิง
-การผลิตที่เกี่ยวของกับความมั่นคงประเทศ

- ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงที่เกี่ยวของ
-ไมไดรับอนุญาตตามความตกลง ในสนธิสัญญาระหวางประเทศ
- สารที่รักษาโรคทางจิต
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
- ไมอนุญาต
- ตามนโยบายปองกันประเทศ
- รายการที่ตองควบคุม
- ตามนโยบายการปองกันประเทศ

2. อุตสาหกรรมที่เปดใหนักลงทุนตางชาติโดยมีเงื่อนไข
- การผลิตบุหรี่ / ยาสูบ
- การผลิตแอลกอฮอล
- การผลิตภาพยนตร
- การผลิตอิฐที่ทำจากดินเหนียว กระเบื้อง โรงสีขาว
- การผลิตงานแกะสลักที่ทำจากไมและหิน
- การทอผาไหม

- เพื่อสงออกเทานั้น
- ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวของ
- ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงที่เกี่ยวของ
- ตองมีการรวมทุนกับชาวกัมพูชา
- ตองมีการรวมทุนกับชาวกัมพูชา
- ตองมีการรวมทุนกับชาวกัมพูชา

3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบริการ
- สิ่งพิมพและการเผยแพร
- การผลิตเทป สิ่งพิมพอื่นๆ การพิมพและ
กิจการที่เกี่ยวของ กิจการดานวิทยุและโทรทัศน

- ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรม
และกระทรวงขาวสาร
- นักลงทุนตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 49

ทีม่ า : ASEAN Investment Area
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การลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประมง ปาไมและเหมืองแรทห่ี า มตางชาติลงทุน
ประเภทกิจการ

ขอจำกัด / เงื่อนไข
ปฐพีศาสตร

- พืชพื้นเมือง เชน ยา สมุนไพร และพืชอื่นๆ
- ทรัพยากรพันธุกรรมธัญพืช พืชที่มีผล
พืชอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปที่เกี่ยวของ

-สงวนไวใหกับเกษตรกรชาวกัมพูชา
- ตองเปนหุนสวนกับสมาคมเกษตรทองถิ่น
และสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ปศุสัตว
-หามเลี้ยงสัตวพันธุพื้นเมือง เชน ไก โค กระบือ เปด
- ภาคปศุสัตวที่เปดใหนักลงทุนตางชาติโดยมีขอจำกัด ไดแก
การเลี้ยงไกกระทง ไกไข โคเนื้อ แกะ แพะ หมู เปด โคนม และมา

-สงวนไวใหกับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา
- ตองเปนหุนสวนกับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา

ปาไม
- ผลิตภัณฑจากปา สัตววิทยา ปาไมสำหรับอุตสาหกรรม

- ตามนโยบายปาไมแหงชาติ

การประมง
การจับปลาน้ำจืด ปลาเหลือง ปลาดุกยักษ จระเข และปลายี่สก

- สงวนไวใหกับกิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา

เหมืองแร
- แรกัมมันตภาพรังสี
- การทำเหมืองแรขนาดเล็ก

- ตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ
- สงวนไวใหกับชาวกัมพูชา

ทีม่ า : ASEAN Investment Area
ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
นักลงทุนที่ประสงคจะขอรับการสงเสริมการลงทุน จะตองจดทะเบียน
เปนผูลงทุนพรอมเสนอรายละเอียดโครงการที่จะลงทุน กับ CDC หรือ PIMS
หากตองการลงทุนมากกวา 1 โครงการ จะตองแยกเสนอโครงการ CDC หรือ PIMS
จะมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแบบมีเงือ่ นไข (Conditional Registration
Certiﬁcate) ใหกับผูขอลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ หลังยื่นเอกสาร
ขอจดทะเบียน ยกเวนกรณีดงั นี้
- โครงการทีเ่ สนอมีขอ มูลและเอกสารไมสมบูรณ
- โครงการทีเ่ สนอ อยูใ นรายการทีห่ า มลงทุน หรือเปนโครงการทีไ่ ดรบั สิทธิ
พิเศษในการลงทุนอยูแ ลว
ในกรณีท่ีขอเสนอหรือเอกสารประกอบไมสมบูรณ CDC ตองชี้แจงราย
ละเอียดขัน้ ตอนตางๆ ใหกบั ผูข ออยางชัดเจน เพือ่ แกไขใหถกู ตอง CDC หรือ PMIS
จะออกใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดทาย (Final Registration Certiﬁcate)
ใหกับผูลงทุน ภายในเวลา 28 วันหลังการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
แบบมีเงือ่ นไข ซึง่ กอนการออกใบรับรองนี้ CDC หรือ PMIS จะตองดำเนินการในราย
ละเอียดตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งเอกสารใบรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารจาก
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หนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของตางๆ การเพิกถอนหรือยกเลิกใบรับรองการจดทะเบียน
ขัน้ สุดทาย (Final Registration Certiﬁcate) ใบรับรองจะถูกเพิกถอนหรือยกเลิก
หากพบวา
- ผูล งทุนไดมาซึง่ ใบรับรองอยางไมถกู ตอง
- ผูลงทุนไมดำเนินการใดๆ ในเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติให
ลงทุน ยกเวนโครงการลงทุนนัน้ ๆ เปนโครงการทีไ่ ดรบั สัมปทานจากภาครัฐซึง่ จะตอง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและขอกำหนดอืน่ ๆ CDC หรือ PMIS จะแจงใหผลู งทุนทราบเปน
ลายลักษณอักษรถึงการเพิกถอนหรือการยกเลิกใบรับรอง และผูลงทุนสามารถ
ยืน่ อุทธรณกบั ประธานคณะกรรมการ CDC ภายใน 20 วัน หลังจากไดรบั หนังสือ
ดังกลาว
ผูม สี ทิ ธิขอรับการสงเสริมการลงทุน
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูป ระสงคจะลงทุนและตองการรับสิทธิประโยชน
และสิง่ จูงใจดังกลาวขางตน สามารถยืน่ คำขอพรอมเอกสารและชีแ้ จงตอบขอซักถาม
ตอ CDC ดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหบคุ คลอืน่ กระทำการแทนได โดยองคกรที่
สามารถขอรับการสงเสริมฯ ไดแก
- กิจการทีใ่ ชเงินลงทุนของคนกัมพูชา 100%
- กิจการทีใ่ ชเงินลงทุนของคนตางชาติ 100%
- กิจการรวมทุน (Joint Ventures, JV)
- Build-Operate-Transfer (BOT)
- Business Cooperation Contract (BCC)
- กิจการลงทุนอืน่ ทีไ่ ดรบั อนุญาตทางกฎหมาย
การขอรับการสงเสริมการลงทุน
เอกสารประกอบการยืน่ ขอรับการสงเสริมการลงทุน
(1) คำขอพรอมเอกสารเกีย่ วกับผูข อรวมทัง้ หนังสือมอบอำนาจ
(2) รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการทีจ่ ะขอรับการสงเสริม
(3) เอกสารเกีย่ วกับการบริหารจัดการองคกรทีจ่ ะจัดตัง้ รวมทัง้ ขอบังคับ
(4) รายละเอียดการศึกษาความเปนไปไดทางดานวิชาการและเศรษฐกิจ
รวมทัง้ รางกระบวนการผลิตของโครงการ ประกอบดวย
- ความสามารถทางเทคนิค
- ความสามารถทางการตลาด
- ทรัพยากรมนุษย และการจัดการ
- ฐานะการเงิน

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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เงินประกัน
ในกรณีทโ่ี ครงการไดรับการสงเสริมการลงทุน ผูขอตองฝากเงินเพื่อประกัน
การดำเนินโครงการในบัญชีของ CDC ณ ธนาคารชาติกมั พูชาในอัตราดังนี้
- รอยละ 2 สำหรับโครงการทีม่ เี งินทุนไมเกิน 1,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
- รอยละ 1.9 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 1,000,001 - 10,000,000
ดอลลารสหรัฐฯ
- รอยละ 1.8 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 10,000,00 - 20,000,000
ดอลลารสหรัฐฯ
- รอยละ 1.7 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 20,000,001- 30,000,000
ดอลลารสหรัฐฯ
- รอยละ1.6 สำหรับโครงการที่มีเงินทุน 30,000,001- 40,000,000
ดอลลารสหรัฐฯ
- รอยละ1.5 สำหรับโครงการทีม่ เี งินทุนเกิน 40,000,000 ดอลลารสหรัฐฯ
เงินประกันดังกลาวจะคืนใหเมื่อมีการลงทุนไปแลวไมนอยกวา รอยละ 30
ของโครงการ
การเพิกถอนการสงเสริม
CDC สงวนสิทธิทจ่ี ะเพิกถอนการใหการสงเสริมเฉพาะสวนหรือทัง้ หมด หาก
ผูล งทุนไมสามารถปฏิบตั ติ ามกรณีหนึง่ กรณีใดหรือมากกวา ดังนี้
(1) โครงการไมไดดำเนินการตามตารางเวลาที่ระบุในคำขอ โดยเฉพาะ
ไมมีการดำเนินการใดๆในระยะเวลา 6 เดือนนับแตไดรับการสงเสริม ในกรณีน้ี
เงินประกัน จะถูกยึดเปนของรัฐโดยอัตโนมัติ
(2) ไมสามารถระดมทุนไดถึงรอยละ 25 ภายใน 30 วัน นับแตไดรับ
ความเห็นชอบ
(3) ไมสามารถระดมทุนชำระแลว ไดครบภายใน 3 ป หลังจากจัดตัง้ องคกร
(4) การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู ผูรวมทุน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
กิจการ (acquired or merged) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (investment
activities) โดยไมไดรบั ความเห็นชอบจาก CDC กอน หรือหนวยงานราชการที่
เกีย่ วของขอใหเพิกถอนกรณีฝา ฝนกฎระเบียบทีม่ อี ยูอ ยางรายแรง
- การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การใหสทิ ธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone
หรือ SEZ)
“คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา (CSEZB)” จัดตัง้ ขึน้ มา
เพือ่ บริหารจัดการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ ควบคุมโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ไดมกี ารออก “กฤษฎีกายอยฉบับที่ 148 วาดวยเรือ่ งการจัดตัง้ และการจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (กฤษฎีกายอยเขตเศรษฐกิจพิเศษ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2005
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ขัน้ ตอนการขอพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใตสภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา (CDC)
เปนองคกร “ใหบริการแบบครบวงจร” รับผิดชอบดูแลการพัฒนา การจัดการ และ
การควบคุมดูแลการดำเนินงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการ
บริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนกลุมจัดการบริหารของรัฐที่มีวิธีการ
แบบ “การใหบริการแบบครบวงจร” ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษและกอตั้งขึ้น
โดยคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาเพื่อจะไดประจำการอยางถาวร
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแตละเขต “คณะกรรมการแกปญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ TSC)” ซึ่งตั้งอยูท่สี ภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา มีหนาที่ตัดสินปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไมวาจะเกี่ยวกับประเด็นทางดานเทคนิคหรือ
กฎหมายหรือประเด็นทีอ่ ยูภ ายใตกรอบอำนาจรวมกันของกระทรวงหรือหนวยงาน
และเรื่องที่อยูนอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา และยังมีหนาทีใ่ นการเปน
กลไกคอยรับคำรองทุกขและแกปญ
 หาใหกบั คำรองทุกขเหลานัน้ ทีย่ น่ื โดยนักพัฒนา
และผูล งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการแกปญ
 หาเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังนี้
(1) ประธานสภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา : ประธาน
(2) รัฐมนตรีประจำคณะรัฐมนตรี : กรรมการ
(3) รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลัง : กรรมการ
(4) รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย : กรรมการ
(5) กระทรวงการพัฒนาทีด่ นิ การผังเมือง และการกอสราง : กรรมการ
(6) รัฐมนตรีสง่ิ แวดลอม : กรรมการ
(7) รัฐมนตรีวา การอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน : กรรมการ
(8) รัฐมนตรีโยธาธิการและการคมนาคม : กรรมการ
(9) รัฐมนตรีแรงงานและการฝกวิชาชีพ : กรรมการ
(10) เลขาธิการสภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา : กรรมการ
(11) เลขาธิการคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา : เลขานุการ
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
1.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง – ตัง้ อยูใ กลชายแดน ตามเสนทาง
หมายเลข 4 และ 48 จากกรุงพนมเปญ (เสนทาง 48 คาดหมายใหเปนสวน
หนึ่งของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 10) ติดตอกับไทยบริเวณบานหาดเล็ก
อ.คลองใหญ จ.ตราด ปจจุบนั เปนเมืองทีม่ นี กั ลงทุนจากตางชาติสนใจเขาไปลงทุน
จำนวนมาก เชน นักธุรกิจเกาหลีใตลงทุนสรางเขื่อนและผลิตไฟฟา ขณะที่การ
ลงทุนดานกอสรางก็เพิม่ ขึน้ เทาตัว
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คาสิโนในเกาะกง

โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ในเกาะกง

2.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Stung Hao และ S.M.C ตัง้ อยูร อบๆ จังหวัด
สี ห นุ วิล ล แ ละสามารถเดิ น ทางโดยใช เ ส น ทางหมายเลข 4 ซึ่ง เป น เมื อ งท า
ชายทะเลทีม่ กี ารลงทุนทางดานโรงแรม รีสอรตเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว
3.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ N.L.C และ Manhattan อยูใกลกับ
ชายแดนกัมพูชา-เวียดนามบนเสนทางหมายเลข 1
4.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Chay Chay, ปอยเปต ตัง้ อยูใ กลกบั ชายแดน
ไทยบนเสนทางหมายเลข 5 รอยตอระหวาง บานปาไร อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
กับ จ.บันเตียเมียนเจย สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนตางประเทศ เชน ใหสิทธิเชา
ที่ดินไดนาน 99 ป ใหระยะเวลายกเวนภาษีรายได 9 ป การยกเวนภาษีขาเขา
และภาษีมูลคาเพิ่ม ปจจุบันยังมีการลงทุนนอยราย มีนักลงทุนไทยไปตั้งโรงงาน
ผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 ราย
5.) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตัง้ อยูบ นเสนทางหมายเลข 4 และ
อยูห า งจากทาอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 8 กิโลเมตร เนนอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เครือ่ งนุง หม รองเทา อาหารสัตว
6) เขตเศรษฐกิจพิเศษบาเวต (Bavet SEZ) ตั้งอยูบริเวณชายแดนกัมพูชา
และนครโฮจิมนิ ห เวียดนาม
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ขัน้ ตอนการขอพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายการ
(1) การขอพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(2) การตรวจสอบคำขอ

(3) การศึกษาความเปนไปได

(4) เอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดทาย

รายละเอียด
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยื่นคำรองขออนุมัติการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษตอคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ขอสมัครเปนโครงการลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
(คาธรรมเนียมในการขอ 7 ลานเรียล)
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแจงใหนักพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทราบภายใน 28 วันทำการไมวาจะอนุมัติ
หรือปฏิเสธคำขอก็ตาม
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทำการศึกษาความเปนไปได
ในดานเศรษฐกิจ แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานและเอกสาร
ที่ไดรับการรับรองอื่นๆ ตามที่ระบุไวในเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนแบบมีเงื่อนไขอยางละเอียดภายใน 180 วันทำการ
ภายใน 100 วันทำการหลังจากไดรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษใหการอนุมัติและอำนาจ
หนาที่อันจำเปนทั้งหมดจากรัฐบาลและออกเอกสารใบรับรอง
การจดทะเบียนขั้นสุดทาย (FRC)

(5) การประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษไดออกเอกสารใบรับรอง
การจดทะเบียนขั้นสุดทาย ก็จะมีการออกกฤษฎีกายอยเพื่อให
คำจำกัดความการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและอาณาเขตของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(6) การถอนการอนุมัติ

คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชามีสิทธิที่จะถอนการ
อนุมัติเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน
ที่ไดมอบใหโดยการออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียน
ขั้นสุดทาย โดยอาศัยเหตุที่วานักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มิไดจดั เตรียมใหมเี งินอยางนอยทีส่ ดุ 30% ของเงินลงทุน
ทัง้ หมด ในโครงการภายใน 365 วันทำการหลังจากไดรบั เอกสาร
ใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดทาย
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ผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตหรือใหบริการตางๆใน
พื้นที่ท่ไี ดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของและกฤษฎีกายอยในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษใดๆ จะตองดำเนินการตามระเบียบวิธี ขัน้ ตอนใหแลวเสร็จโดยเตรียมเอกสาร
ที่จำเปนทั้งหมด นำไปยื่นตอสำนักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้งั อยูในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพือ่ จดทะเบียนขอเสนอการลงทุนในระหวางเวลาทำการและยืน่
ตอหัวหนาคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีหนาที่ตัดสินใจเรื่องการจดทะเบียนขอเสนอการลงทุน ซึ่งขึ้นอยูกับประเด็นใน
ดานกฎหมาย การบริหารและทางดานเทคนิคและการออกเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนในขั้นสุดทาย กระบวนการดังกลาวจะตองเปนไปตามขั้นตอนการ
จดทะเบียนการลงทุนตามที่กำหนดไวในกฎหมายและกฤษฎีกายอยวาดวยเรื่อง
การบังคับใชกฎหมายแกไขเพิม่ เติมกฎหมายการลงทุน สิทธิประโยชนใดๆ ทีใ่ หแก
ผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองไดรับการตัดสินใจจากคณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยผานทางกลไกการใหบริการแบบครบวงจร ซึ่งตั้งอยูในสถาน
ที่ต้งั เขตเศรษฐกิจพิเศษและตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของใน
เรื่องของคำรองขออื่นๆทั้งหมดในขั้นตอนการลงทุนของผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ คณะกรรมการ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมีบทบาทในการเปนผูใหบริการ
เพือ่ จัดการกับปญหาของผูล งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพรอมกับหนวยงานราชการ
ของกระทรวงตางๆ
สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผูรับประโยชน
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน
- ไดรับการยกเวนภาษีกำไรสูงสุดถึง
9 ป
- ไดรับอนุญาตการนำเขาอุปกรณและ
วัสดุกอสรางเพื่อใชในการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและไดรับการยกเวนภาษีนำเขา
และภาษีอื่นๆ

*** นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพื้นฐานอาจจะไดรับสัมปทานที่ดิน
จากรัฐเพื่อกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ตางๆ ตามชายแดนหรือพื้นที่
หางไกลตามกฎหมายที่ดิน
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ผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บุคคลที่มีสิทธิเหมือนกัน

- ไดรับสิทธิประโยชนในภาษีศุลกากร
และภาษีเหมือนกับที่โครงการลงทุน
ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดอื่นๆ ไดรับ
- ไดรับสิทธิประโยชนในภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่อัตรา 0% เวน แตผลิตผลในการผลิต
จะถูกสงออกไปยังตลาดภายใน
ประเทศ จำนวนเงินที่ไดรับยกเวนภาษี
ในทุกๆ ธุรกรรม การสงออกจะตองมี
การบันทึกไว ในกรณีที่ผลิตผล
ถูกสงออกไปยังตลาดภายในประเทศ
ผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตอง
จายเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามที่ได
บันทึกไวตามปริมาณที่สงออก
- นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผูลงทุน หรือลูกจางชาวตางชาติ
มีสิทธิที่จะโอนเงินที่ไดรับจากการ
ลงทุนและ เงินเดือนที่ไดรับในเขต
เศรษฐกิจพิเศษไปยังธนาคารตางๆ
ที่ตั้งในประเทศอื่นๆ ภายหลังจากที่ได
จายภาษีแลว
- ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติวาเปน
ชาวตางชาติ ไมมีการโอนกิจการเปน
ของรัฐ ไมมีการกำหนดราคา

กฎระเบียบพิเศษสำหรับเขตการผลิตเพือ่ การสงออก (EPZ)
- การนำเข า - ส ง ออก ในเขตพิ เ ศษสำหรั บ การผลิ ต เพื่อ การส ง ออก
ถือปฏิบัติเสมือนเปนการนำเขา สงออกทั่วๆ ไป คือตองดำเนินการเรื่องเอกสาร
ทีถ่ กู ตอง
- ขอจำกัด - หามประกอบธุรกิจขายสงในเขต EPZ การนำสินคาออกจากเขต
การสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ และการทำลายสินคา จะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ
4.3 ภาษี
4.3.1. ภาษีนำเขา-สงออก
ภาษีนำเขา (Import Tax) เปนภาษีท่ีเก็บจากสินคาตาง ๆ ที่นำเขา
ซึง่ จัดเก็บตามราคา CIF ในสกุลเงินเรียล โดยแบงออกเปน 4 อัตรา คือ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา

53

สส

อัตราภาษี

สินคา

0%

วัตถุดิบและสินคาจำเปน

7%

สินคาขั้นกลาง

15%

เครื่องจักรและอุปกรณ

35%

สินคาฟุมเฟอย

สำหรับผลิตภัณฑปโ ตรเลียมจัดเก็บตามอัตราทีร่ ฐั บาลกำหนด คือ รอยละ 15
สำหรับน้ำมันดีเซล และรอยละ 35 สำหรับน้ำมันเบนซิน
สินคาทีไ่ ดรบั การยกเวนการจัดเก็บภาษีนำเขา มีดงั นี้
- สินคาทีผ่ ลิตตามโครงการสงเสริมการลงทุนทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ าก CDC
- ทรัพยสนิ ทีข่ นยายตามปกติของบุคคลทัว่ ไป
- สินคาทีไ่ ดรบั การยกเวนตามขอตกลงระหวางประเทศ
- สินคาเพือ่ การบริจาค การใหความชวยเหลือหรือทำบุญ
- สินคาทีเ่ กีย่ วกับพิธแี ตงงานหรืองานศพ
- สิ น ค า ประเภทยาฆ า แมลง ยากำจั ด ศั ต รู พื ช และเครื่ อ งจั ก รที่ ใช
ในการเกษตร (ยกเวน รถแทรกเตอร)
ภาษี สงออก ปจจุบันไมมีการจัดเก็บสำหรับสินคาทั่วไป ยกเวนสินคา
บางประเภท ดังนี้
อัตราภาษี
0%,5% และ 10%

สินคา
ไมแปรรูป (อัตราภาษีแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของไม)

10%

ผลิตภัณฑยางพารา

0% และ 10%

ปศุสัตว

0%, 10% และ 50%

อัญมณี

4.3.2. ภาษีมลู คาเพิม่ (Valued AddedTax-VAT) สินคานำเขาทุกชนิด
ตองเสียภาษีมลู คาเพิม่ ในอัตรารอยละ 10
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4.3.3 ภาษีธรุ กิจ
1. Sales Tax หรือ Turnover Tax กำหนดตัง้ แต 0.5-10% เริม่ ใชตง้ั แต
เดือนตุลาคม 2538 (เก็บในอัตรา 4% สำหรับธุรกิจการคา และการบริการ ยกเวน
รายไดจากการบริการ คาหองพัก สถานบันเทิงเริงรมย รานจำหนายอาหาร
และเครือ่ งดืม่ เปนตน จัดเก็บในอัตรา 10%)
2. Corporate Tax หรือ Advance Payment of Proﬁt Tax
คิดในอัตรา 1% ของยอดรายไดรวมของธุรกิจ
3. ภาษีการประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax) เปนภาษีทท่ี กุ บริษทั
ตองจายเปนรายป โดยตองชำระภายใน 15 วัน หลังการจดทะเบียนบริษัท
และ ภายใน 3 เดือน หลังสิ้นสุดปภาษี หากไมย่นื ภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะมีโทษตามกฎหมาย เจาพนักงานจะออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะใหตาม
จำนวนสถานประกอบการทีม่ อี ยูจ ริง ตามทีไ่ ดแจงไว เชน ผูป ระกอบกิจการมีสถาน
ประกอบการหลายแหง หรือมีสำนักงานสาขา จะไดใบทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะเปนรายสถานประกอบการหรือสาขาตามที่แจงไว ผูประกอบกิจการจะ
ตองนำใบทะเบียนดังกลาวไปแสดงไว ณ ทีเ่ ปดเผยซึง่ เห็นไดงา ยในสถานประกอบ
การเปนรายสถานประกอบการ
Patent Tax เปนภาษีทค่ี ดิ จากยอดรายไดรวมทัง้ ป วิธคี ดิ นำเอารายไดทง้ั
12 เดือน มารวมกันแลวใชสูตรตามที่กรมสรรพกรกำหนดวา จะตองเสียภาษี
ประเภทนี้อีกจำนวนเทาไร (ไมสามารถนำยอดภาษี Corporate Tax ที่เสีย
แตละเดือนมาหักได)
อัตราภาษีรายปของธุรกิจ
ลำดับ
กิจกรรมดานการคา
และอุตสาหกรรม
1
ถึง 7,500,000
2
ตั้งแต 7,500,001-12,500,000
3
ตั้งแต 12,500,001-25,000,000
4
ตั้งแต 25,000,001-30,000,000
5
ตั้งแต 30,000,001-37,000,000
6
ตั้งแต 37,000,001-50,000,000
7
ตั้งแต 50,000,001-62,000,000
8
ตั้งแต 62,000,001-75,000,000
9
ตั้งแต 75,000,001-100,000,000
10
100,000,001-1,000,000,000
สูงสุดตองจายเพิ่ม 1 สวนพัน

กิจกรรมบริการ
ยกเวนรานอาหารและโรงแรม
ถึง 3,000,000
ตั้งแต 3,000,001-5,000,000
ตั้งแต 5,000,001-10,000,000
ตั้งแต 10,000,001-12,000,000
ตั้งแต 12,000,001-15,000,000
ตั้งแต 15,000,001-20,000,000
ตั้งแต 20,000,001-24,800,000
ตั้งแต 24,800,001-30,000,000
ตั้งแต 30,000,001-40,000,000
40,000,001-400,000,000
สูงสุดตองจายเพิ่ม 2.5 สวนพัน

จำนวนเงิน
ภาษีรายป
15,000
21,000
27,000
40,000
60,000
90,000
140,000
180,000
240,000

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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4. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา (Personal Income Tax) ตองชำระตามอัตรา
เพิม่ ของเงินไดประจำป ดังนี้
เงินไดสำหรับคิดภาษีประจำป (เรียล)
ต่ำกวา 750,000
750,000-1,000,000
1,000,001-10,000,000
10,000,001-20,000,000
เกิน 20,000,000

อัตราภาษี
0%
5%
10%
15%
20%

5. ภาษีเงินไดหรือภาษีกำไร (Tax on Proﬁt)
เรียกเก็บจากผลประกอบการหรือกำไร โดยกฎหมายภาษีของกัมพูชาจำแนก
บุคคลทีต่ อ งเสียภาษีเปน 3 กลุม ไดแก
(1) กลุมที่เสียภาษีตามผลประกอบการที่ปรากฏในบัญชีงบการเงินแตละป
ภาษี หรือ Real Regime ซึง่ กำหนดใหนติ บิ คุ คลทุกราย และบุคคลธรรมดาทีม่ ี
ยอดขายสินคามากกวา 500 ลานเรียล/ป หรือมียอดขายบริการมากกวา 250
ลานเรียล/ป หรือคาขายกับภาครัฐบาลมากกวา 125 ลานเรียล/ป
(2) Simpliﬁed Regime
(3) Estimated Regime
กลุม ที่ 1
บริษทั ทีอ่ ยูใ นขอบเขตตองเสียภาษีเงินไดตามจริงประจำปในระบบตามจริงนี้
มีดงั นี้
1. บริษทั สวนบุคคล หรือบริษทั เงินทุนทีเ่ ปนของสวนบุคคล
2. บริษทั ผูน ำเขา-สงออก
3. บริษทั ภายใตกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชา
4. บริษทั ทีต่ ดิ คางอากรผลิตผลจากการประกอบการในอัตราผลกำไร 10%
สำหรับกลุม ที่ 2 และ 3 นี้ เปนกลุม ทีเ่ สียภาษีในลักษณะประเมินจากเกณฑ
เงินไดในแตละปปฏิทนิ โดยทัว่ ไปการคาและการลงทุนโดยเฉพาะของคนตางชาติ
จะเขาลักษณะเปนผูเ สียภาษีประเภท Real Regime เฉพาะผูท ต่ี ดิ คางภาษีจาก
การประกอบการประจำป ดังทีไ่ ดกำหนดขางตนแลวนัน้ ตองเสียภาษีตามระบบ
เหมาจายตามทีม่ แี จงในประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เลข 019 รปภ.
สหก. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2537 ผูต ดิ คางชำระภาษีเงินไดตามระบบความเปน
จริง มีพนั ธกรณีทจ่ี ะตองถือบัญชีทวิภาคีและตองเปนภาษาเขมร แตผทู ต่ี ดิ คางภาษี
สามารถทีจ่ ะถือบัญชี ภาษาฝรัง่ เศส หรือภาษาอังกฤษ ประกอบดวยก็ได
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อัตราภาษี
อัตรามาตรฐาน อยูท่ีรอยละ 20 ยกเวนกำไรจากธุรกิจการผลิตน้ำมัน
กาซธรรมชาติ หรือธุรกิจทีใ่ ชทรัพยากรธรรมชาติอน่ื ๆ เรียกเก็บรอยละ 30 ธุรกิจ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก CDC หรือ PMIS บางประเภทอาจไดรับการ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษี ภาษีเงินไดหรือภาษีกำไร คำนวณจากเงินไดสุทธิหลัง
หักคาใชจาย (คลายกับกฎหมายภาษีของไทย) ในอัตราคงที่และอัตรากาวหนา
(Progressive Rate) ตามประเภทของกิจการ ดังนี้
อัตราภาษีกำไร
ประเภทของธุรกิจ

อัตรารอยละ
20

ธุรกิจดานกฎหมาย
ธุรกิจการผลิตน้ำมัน กาซธรรมชาติ การสำรวจขุดคนทรัพยากรธรรมชาติ

30

ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับอนุมัติ ระหวางป 2003-2008

9

ธุรกิจที่ไดรับการยกเวนภาษีจากคณะกรรมการการลงทุน (ไมเกิน 8 ป)

0

ธุรกิจประกันภัยที่รับประกันความเสี่ยงดานการลงทุนในกัมพูชา

5

กรณีนติ บิ คุ คล (Corporation) จำแนกตามกิจการ ดังนี้
อัตราภาษี

กิจการ

0%-20%

บุคคลมีภูมิลำเนาในกัมพูชา

0%

ที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษี (Tax Holiday) จาก CDC

5%

ประกันภัย (เก็บจากยอดเบี้ยประกัน)

9%

ที่ไดรับการสงเสริมจาก CDC

20%

มาตรฐานทั่วไป

30%

น้ำมัน กาซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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กรณีไมใชนติ บิ คุ คล (Non-Corporation) จัดเก็บในอัตรากาวหนา ดังนี้
อัตราภาษี (%)
0%
5%
10%
15%
20%

กำไร (เรียลตอป)
0-6,000,000
6,000,001-15,000,000
15,000,001-102,000,000
102,000,001-150,000,000
มากกวา 150,000,000

ทั้งนี้ กัมพูชาเปดรับการเขามาตั้งสาขาหรือดำเนินกิจการของนิติบุคคล
ตางชาติ และมีการบริหารโดยบุคคลตางดาวโดยถือ เปน Permanent Establishment (PE)
ภาษีจา ยลวงหนา
การหักภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือกำไร รวมทั้งภาษีอ่ืนลวงหนา ตองนำสง
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ในอัตรารอยละ 1 ของผลตอบแทน ยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ที่จายในอัตราตางไป ภาษีจายลวงหนาสามารถนำมาหักกลบ
ภาษี เ งิ น ได นิติบุค คล หรื อ กำไรประจำป และภาษี ข้ัน ต่ ำ หลั ง สิ้น สุ ด ป ภ าษี
จะมีการคำนวณยอดรวมทั้งหมด หากภาษีท่ีจายลวงหนาไมเพียงพอ ผูเสีย
ภาษีตอ งจายเพิม่ หากเกินยอดทีต่ อ งจายจริง ผูเ สียภาษีสามารถขอคืนภาษีไดหรือ
ยกยอดทีเ่ หลือไปใชในปตอ ไป หากบุคคลทีไ่ ดรบั การเวนวรรคภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
หรือกำไร (Tax on Proﬁt holiday) บุคคลนัน้ ก็จะไดรบั การยกเวนจากเงือ่ นไขการ
จายภาษีลว งหนา อยางไรก็ตาม ตองยืน่ รายงานประจำเดือนดวย บุคคลทีไ่ มอยูใ น
เงือ่ นไขภาษีขน้ั ต่ำ ยังตองยืน่ การจายภาษีเงินได หรือกำไรประจำเดือน อยางไรก็ตาม
หากยังไมไดใชประโยชนจากภาษี จายลวงหนาจากปกอนหนานี้ ก็สามารถใช
หักกลบจากจำนวนทีถ่ งึ กำหนดปจจุบนั และไมตอ งชำระในรูปของตัวเงิน
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ภาษีกำไรขัน้ ต่ำ (Minimum Tax)
ภาษีกำไรขั้นต่ำรอยละ 1 เปนภาษีคนละชนิดกับภาษีเงินได หรือภาษี
กำไรจายลวงหนา แตจัดเก็บจากทุกกิจการในอัตรา 1% ของรายรับ ซึ่งรวมถึง
ผูท ไ่ี ดรบั การสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนทีต่ อ งจายภาษีกำไร
9% เปรียบเสมือนการจายภาษีเงินได หรือภาษีกำไรลวงหนาทุกเดือนในอัตรา 1%
ของรายรับ (สำหรับผูท ไ่ี ดรบั การยกเวนภาษีกำไรตามกฎหมายสงเสริมการลงทุน
ยั ง คงมี ห น า ที่ ย่ื น แบบฟอร ม เสี ย ภาษี ห รื อ แจ ง ต อ กรมสรรพากรทุ ก เดื อ น)
โดยสิ้นปบัญชี เมื่อปดงบการเงินแลว คำนวณภาระภาษี หากมีภาษีกำไรที่ตอง
ชำระสูงกวาภาษีข้นั ต่ำที่ไดชำระไวแลว ใหชำระสวนที่ยังขาดอยู หากภาษีกำไร
ทีต่ อ งชำระนอยกวาภาษีขน้ั ต่ำทีไ่ ดชำระไปแลว ใหถอื วาเปนภาษีขน้ั ต่ำทีต่ อ งชำระ
6. ภาษีมลู คาเพิม่ (Valued Added-Tax : VAT)
จัดเก็บจากสินคาและบริการเกือบทุกประเภท โดยกำหนดใหกจิ การดังตอไปนี้
ตองจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ (VAT) กอนการดำเนินธุรกิจ กิจการใน Real Regime
เกีย่ วกับสินคาและบริการทีม่ ี VAT
- กิจการทีม่ ยี อดขายสินคาเกิน 125 ลานเรียล ภายใน 3 เดือนหรือ 500
ลานเรียลภายใน 1 ป
- กิจการดานบริการ ทีม่ รี ายไดเกิน 60 ลานเรียลภายใน 3 เดือนหรือ 250
ลานเรียลภายใน 1 ป
- กิจการที่คา ขายกับหนวยงานรัฐบาล ซึง่ มียอดขายตอเดือนมากกวา 30
ลานเรียลเปนระยะเวลา 3 เดือนติดตอกัน
- หรือกิจการทีส่ มัครใจใชระบบ VAT
สินคาและบริการทีไ่ ดรบั การยกเวน VAT
- บริการไปรษณียส าธารณะ
- บริการดานสุขภาพ และโรงพยาบาล และหมวดสินคาทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
- การขนสงสาธารณะทีด่ ำเนินการโดยภาครัฐ
- การประกัน
- บริการดานการเงิน
- การนำเขาสวนบุคคล
- กิจกรรมเพือ่ ประโยชนสาธารณะทีไ่ มแสวงหาผลกำไร
ไฟฟา
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7. ภาษีเฉพาะสำหรับสินคาและบริการบางประเภท (Speciﬁc Tax on
Certain Merchandise and Service)
เป น ภาษี เรี ย กเก็ บ เพิ่ม เติ ม กั บ สิ น ค า นำเข า บางชนิ ด รวมทั้ง สิ น ค า หรื อ
บริ ก ารที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ อั ต ราภาษี พิ เ ศษสำหรั บ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารนี้
กำหนดไวในรายการภาษีศลุ กากรประจำป (Annual Customs Tariff Schedules) ของกรมศุลกากร ภาษีพิเศษเปนอัตราที่คำนวณจากมูลคานำเขาของ
สินคานั้นๆ หรือตามสัดสวนของคาบริการ ที่เรียกเก็บกับลูกคาตามใบเสร็จ
รับเงิน ภาษีพเิ ศษสินคานำเขา จะถูกจัดเก็บโดยศุลกากร ขณะทีภ่ าษีพเิ ศษสินคา
และบริการที่ผลิตในประเทศ บริษัทจะตองยื่นแบบฟอรมขอชำระภาษีกับกรม
สรรพากรกอนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
อัตราภาษี
ประเภทสินคา
4.35%
เชื้อเพลิงดีเซล
10%
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำมันเครื่อง
10%
รถจักรยานยนต ขนาดเกิน 125 cc.
(รวมจักรยานยนต 3 ลอ) และอุปกรณสวนประกอบ
10%
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งในและระหวางประเทศ
10%
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลหรือบรรจุกาซ
10%
บุหรี่และยาสูบ
10%
บันเทิง รวมถึงสปา
3%
คาบริการโทรคมนาคม
15%
ยางรถ ยางใน และที่ครอบยางใน
25%
ซิกการ
30%
เบียร
33.3%
ไวน
สำหรับสินคาทีผ่ ลิตในประเทศ ภาษีเฉพาะ จะคำนวณจากราคา ณ หนาโรงงาน
สำหรับสินคานำเขาคำนวณจากราคา CIF สวนบริการโรงแรมและโทรคมนาคม
ขึน้ อยูก บั ราคาใน Invoice คาตัว๋ โดยสารเครือ่ งบิน ภาษีขน้ึ อยูก บั มูลคาการเดินทาง
ภายในและนอกกัมพูชา
8. ภาษียอดขาย (Turn Over Tax)
จั ด เก็ บ จากกิ จ การที่ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นในระบบ Real Regime และ
VAT โดยจัดเก็บในอัตรา 2% จากยอดรายไดรวมของกิจการในแตละเดือน
โดยใหนำสงภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยกเวน เกษตรกรและผูค า รายยอย
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9. ภาษีเงินไดสำหรับลูกจาง
เป น ภาษี ท่ีเรี ย กเก็ บ จากยอดรายได ร วมทั้ง หมดของลู ก จ า งที่ไ ด รับ จาก
นายจาง เชน เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เปนตน ยกเวนผลประโยชนตอบแทนอืน่ ๆ
ทีค่ วบคุมโดยกฎหมายผลตอบแทน และรายไดอน่ื ๆ ทีไ่ ดรบั การยกเวนภาษีเงินเดือน
เชน เงินทีไ่ ดรบั จากการคืนภาษีของนายจาง เงินชดเชยการเลิกจาง เงินสมทบการ
จัดหาชุดพนักงานหรืออุปกรณในการทำงาน และคาเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางและ
การทำงานนอกสถานทีข่ องลูกจาง ซึง่ ตองไมสงู กวาอัตราทีภ่ าครัฐจาย ผูม ภี มู ลิ ำเนา
อยูใ นประเทศกัมพูชา (Resident person) ทีม่ รี ายไดจากเงินเดือนหรือคาจางที่
ไดรับจากภายในหรือภายนอกประเทศกัมพูชา และจากผูท่มี ิไดมีถ่นิ พำนักอยูใน
ประเทศกัมพูชา (non-resident person – หมายรวมถึงผูท พ่ี ำนักอยูใ นประเทศ
กัมพูชาเปนการชัว่ คราวหรืออาศัยอยูใ นประเทศกัมพูชาเกิน 182 วัน) แตมรี ายได
จากเงินเดือนหรือคาจางทีไ่ ดจากผูว า จางทีอ่ ยูภ ายในประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้ ภาษีจะถูก
หักจากเงินเดือนเปนรายเดือนโดยนายจางหรือผูว า จาง แลวนำสงรัฐบาลภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป ในอัตราภาษีกา วหนาคือ 5%-20% ดังนี้
อัตราเงินเดือน
เรียล

อัตราภาษี
รอยละ

เหรียญสหรัฐฯ

500,000 หรือนอยกวา

125 หรือนอยกวา

0

ระหวาง 500,001 - 1,250,000

ระหวาง 125 - 312.5

5

ระหวาง 1,250,000 – 8,500,000

ระหวาง 312.5 – 2,125

10

ระหวาง 8,500,000 – 12,500,000

ระหวาง 2,125 – 3,125

15

สูงกวา 12,500,000

สูงกวา 3,125

20

อัตราภาษีเงินเดือนนี้ แสดงใหเห็นวาผูมีรายได 4,000 เหรียญสหรัฐฯ
ตอเดือน จะตองเสียภาษีเงินไดในทุกอัตรา เริม่ จาก รอยละ 0 สำหรับ 125 เหรียญ
สหรัฐฯ แรก รอยละ 5 ,10, 15 และ 20 ตามลำดับ สำหรับแตละยอดของเงิน
เดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ สำหรับลูกจางทีไ่ มใชผพู ำนักในกัมพูชาแตไดรบั เงินเดือนในกัมพูชา
จะตองเสียภาษีเงินไดรอยละ 20 ลูกจางที่มีภาระตองดูแลบุตรธิดาที่ยังไมบรรลุ
นิตภิ าวะ (25 ป) จะไดรบั การลดหยอนภาษีเงินได ประมาณ 19 เหรียญสหรัฐฯ
(บังคับใชกับบิดาหรือมารดาที่มีรายได 1 คนตอ 1 ครอบครัวเทานั้น) ทั้งนี้
ผลประโยชนอน่ื ทีน่ ายจางให และสามารถประเมินเปนตัวเงินได (Fringe beneﬁts)
กำหนดใหเรียกเก็บภาษีอัตรารอยละ 20 ของมูลคาผลประโยชนตอบแทนนั้นๆ
ของลูกจาง ซึง่ แตละเดือน นายจางจะตองยืน่ ขอเสียภาษีเงินไดและภาษีผลประโยชน
ตอบแทนของลูกจางกับกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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10. ภาษีและคาธรรมเนียมอืน่ ๆ
- ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (Registration Tax) จัดเก็บจากผูซ อ้ื หรือ
ผู ไ ด รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละต อ งการ
จดทะเบียนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยจัดเก็บในอัตรา 4% ของมูลคาสังหา
ริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยนน้ั
- ภาษีคา เชาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย (Tax on House and Land Rent)
ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย จะตองชำระภาษีเงินไดในอัตรา 10% ของคาเชาทีไ่ ดรบั
แต ไมใชกบั กรณีทม่ี กี ารหักภาษี ณ ทีจ่ า ยแลว
- ภาษีอากรแสตมป (Fiscal Stamp Tax) เปนการจายคาเอกสารราชการ
หรือกิจกรรมบางอยาง เชน การโฆษณา หรือการรับรองเอกสารเปนตน
- ภาษีท่ีดินที่ไมไดใชประโยชน (Tax on Unused Land) ที่ดิน
ในเขตเมืองหรือเขตเฉพาะ หากมิไดมีการใชประโยชนตองจายภาษีน้ี โดยคณะ
กรรมการประเมินทีด่ นิ ทีไ่ มไดใชประโยชนจะเปนผูร บั ผิดชอบจัดเก็บภาษีดงั กลาว
โดยจะประกาศผลการประเมินภาษีท่ตี องชำระในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกป
และใหเจาของทีด่ นิ ชำระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกป ภาษีทด่ี นิ ทีไ่ มได
ใชประโยชนเรียกเก็บในอัตรารอยละ 2 ของราคาประเมินที่ดิน โดยยกเวน
ภาษีเฉพาะพืน้ ที่ 1,200 ตารางเมตรแรก (300 ตารางวา) ซึง่ คณะกรรมการประเมิน
ที่ดิน รวมกับองคกรปกครองทองถิ่นจะเปนผูทำการประเมินราคา ปจจุบันการ
กำหนดพืน้ ทีท่ ไ่ี มใชประโยชนเพือ่ การเสียภาษี มีความแตกตางในแตละจังหวัด
- ภาษีรถยนต จัดเก็บจากยานพาหนะทีต่ อ งจดทะเบียนทุกป
- ภาษีกำไรของเงินปนผล เรียกเก็บในอัตราดังนี้
- รอยละ 20 ของเงินปนผล สำหรับธุรกิจทีไ่ ดรบั การยกเวนภาษีกำไร
- รอยละ 11 และ 19 สำหรับธุรกิจที่ไดรับการลดหยอนภาษีกำไร
รอยละ 9
- รอยละ 0 สำหรับธุรกิจทีไ่ ดรบั การลดหยอนภาษีกำไรรอยละ 20 และ
รอยละ 30
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สรุปเรือ่ งภาษี
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได
รายเดือนและคาจาง
หรือคาจาง
ที่ไดรับในกัมพูชา
รายไดจากการใหเชา

กำไรจากธุรกิจ

ฐานภาษีและการจัดเก็บ
ผูมีรายไดจากเงินเดือน
รายไดมีบุตรอายุต่ำกวา 25 ป
ยกเวนผูที่มีรายไดจากคาเชาต่ำกวา
500,000 เรียลตอเดือน
รายไดจากการใหเชาอาคารหรือ
ที่ดิน
ภาษีเงินไดจากธุรกิจ
ประเภทตางๆจากผลกำไรที่ไดรับ
คำนวณเปนรายเดือน

ขอยกเวนและลดหยอน

อัตรา

ลดหยอนในกรณีที่ผูมี
ตั้งแต 5%-20%

คิดในอัตรากาวหนา
หรือคาจางที่ไดรับในกัมพูชา

การลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
สิทธิประโยชนจาก CDC
ไดรับลดหยอนโดยเสียภาษี
ในอัตรา 9%
รอยละ 20 (รอยละ 30
สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ:
รอยละ 9 หรือ 0 สำหรับ
นักลงทุนที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน)

10% ของรายไดจากการใหเชา
20% รายเดือน และสิ้นป
ทำการคำนวณภาษีรวมใน
อัตรากาวหนาตั้งแต 10%-30%
กำไรจากธุรกิจ

ภาษีกำไรขั้นต่ำ
ภาษีหัก ณ ที่จาย

รอยละ1 ของผลกำไร
รอยละ 4 ,6 ,10, 14

ภาษีมูลคาเพิ่ม

รอยละ 10
ภาษีรายปที่เรียกเก็บจาก
ธุรกิจทุกประเภท
โดยใชยอดขายจากปกอนหนา
หรือประมาณการรายไดเปนฐาน
ในการคำนวณ

ภาษีประกอบธุรกิจ
เฉพาะ (Patent Tax)

ภาษีรายปที่เรียกเก็บจากธุรกิจ
ทุกประเภท โดยใชยอดขาย
จากปกอนหนาหรือประมาณ
การรายไดเปนฐานในการคำนวณ

อากรสินคาขาเขา

อากรที่เก็บจากสินคาที่นำเขาตางๆ
ตามมูลคาสินคา

สินคาจำเปนและวัตถุดิบ 7%
สินคาแปรรูปเครื่องจักร 15%
เครื่องอุปโภคอุปกรณกอสราง 33%

Consumption Tax

อากรที่เก็บจากสินคา
บางประเภทตามราคา F.O.B

1. สินคาสำหรับการลงทุน
ที่ไดรับอนุมัติจาก (CDC)
2. ยาฆาแมลง วัชพืช
และเครื่องจักรการเกษตร
(ยกเวนรถแทรคเตอร)
การนำเขาที่ไดรับการยกเวน
อากรนำเขา

ภาษีสงออกไมและไมแปรรูป
ตองไดรับใบ
อนุญาตสงออกจากรัฐบาล
ภาษีสงออกยาง
- ปศุสัตว
- อัญมณี

ภาษีสงออกไมและ
ไมแปรรูปตองไดรับ
ใบ อนุญาตสงออกจากรัฐบาล
ภาษีสงออกยาง
- ปศุสัตว
- อัญมณี

ภาษีสงออกไมและไมแปรรูปตอง
ไดรับใบ อนุญาตสงออกจากรัฐบาล
ภาษีสงออกยาง
- ปศุสัตว
- อัญมณี

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆาสัตว

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆาสัตว

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆาสัตว

ภาษีประกอบธุรกิจ
เฉพาะ (Patent Tax)

ภาษีนำเขาสินคา

ภาษีสงออกสินคา

ภาษีสงออกไมและ
ไมแปรรูปตองไดรับใบ
อนุญาตสงออกจากรัฐบาล
ภาษีสงออกยาง
- ปศุสัตว
- อัญมณี

ภาษีอื่น

ภาษีการโอน
ภาษีโรงฆาสัตว

สินคาฟุมเฟอย 60%
รถยนต 30-50%
น้ำมัน 50%

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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4.4 ตนทุนการจัดตัง้ ธุรกิจ
1.) คาธรรมเนียมตางๆทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
นอกจากภาษีแลว รัฐบาลกัมพูชา ยังไดกำหนดคาธรรมเนียม ทีเ่ กีย่ วกับการ
ลงทุนหรือประกอบธุรกิจดังตอไปนี้
คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคล
คาธรรมเนียมการขอรับการสงเสริมลงทุนจาก CDC
คาอากรแสตมปแจงจัดตั้งบริษัท
คาธรรมเนียมแจงการควบรวมกิจการ
คาธรรมเนียมแจงลมละลาย
คาอากรแสตมปกรณีทำสัญญากับหนวยงานรัฐ

อัตรา
300-600 เรียล
500-1,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล

2.) แรงงานและสหภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานป 1997 ใหสทิ ธิพเิ ศษแกแรงงานในการกอตัง้ และรวมตัวกัน
เปนสหภาพแรงงาน ซึ่งผูวาจางไมมีสิทธิ์ปฏิเสธการจางแรงงานที่เปนสมาชิก
สหภาพได ลู ก จ า งและผู ว า จ า งสามารถเลื อ กบุ ค คลที่ เ ป น กลางขึ้ น มาเป น
ตัวประสานหรือตัวเชื่อมในองคกรได กฎหมายกำหนดใหแรงงานมีสิทธิ์ในการ
สไตรค โดยจะตองเปนผลมาจากการลงประชามติของสมาชิกในสหภาพแรงงาน
นัน้ ๆ ซึง่ กอนการสไตรคใดๆ สหภาพแรงงานจะตองแจงใหนายจางและกระทรวง
แรงงานทราบลวงหนากอนอยางนอย 7 วัน การสไตรคตองเปนไปดวยความสงบ
โดยตองไมขดั ขวางการทำงานของพนักงานคนอืน่ ๆ ทีไ่ มไดเขารวมการสไตรค
- คาจาง
กัมพูชาไมมกี ารกำหนดอัตราคาจางขัน้ ต่ำ ยกเวนในกลุม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ทีม่ กี ารกำหนดคาจางขัน้ ต่ำไวท่ี 45 ดอลลารสหรัฐฯตอเดือน (ตัง้ แต 1 พฤษภาคม
2551 ปรับเปน 51 ดอลลารสหรัฐฯ ตอเดือน สำหรับในระยะฝกงาน และ 50
ดอลลารสหรัฐฯตอเดือนเมือ่ ผานระยะฝกงาน) การกำหนดคาจางขัน้ ต่ำในอุตสาหกรรม
อื่นๆ ใหเปนไปในแนวทางที่สนับสนุนการครองชีพประจำวัน และตองเปนไป
เพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทั่วไปอัตราจางในกัมพูชา กำหนดในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯมีดงั นี้
- อัตราคาจางตอเดือน(US$) ประเภทของแรงงาน
50-60 US$ แรงงานหนัก เชน กรรมกรแบกหาม คนงานกอสราง
100-150 US$ ลูกจางทั่วไป เชน คนขับรถพนักงานขายของพนักงาน
สงของ
150-300 US$ เจาหนาทีป่ ระจำสำนักงาน
800-1,000 US$ หรือมากกวา เจาหนาทีบ่ ริหารระดับตน
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3.) ขอกำหนดเกีย่ วกับสวัสดิการแรงงาน
กฎหมายแรงงานไดกำหนดเงื่อนไขและผลประโยชนในการจางงานตางๆ
เชน การจายคาทดแทนชัว่ โมง ในการทำงาน การลางาน การลาคลอด วันหยุด
กฎระเบียบการจางแรงงานเด็กและสตรี เปนตน ชั่วโมงในการทำงานสูงสุดตอง
ไมเกิน 8 ชัว่ โมงตอวัน หรือ 48 ชัว่ โมงตอสัปดาห โดยใหมกี ารจายคาลวงเวลา
การทำงาน ปกติอยูระหวาง 1.30 ถึง 2.0 เทาของอัตราคาจางปกติ กฎหมาย
กำหนดใหลูกจางมีสิทธิ์ลาหยุดประจำป ไดปละ 18 วัน เพิ่มขึ้นปละ 1 วัน
หลังการจางงานครบ 3 ปข้นึ ไป การลาคลอด อนุญาตใหลูกจางที่ทำงานตั้งแต
1 ปขน้ึ ไป สามารถลาคลอดได 90 วัน โดยใหไดรบั คาจางครึง่ หนึง่ ของเงินเดือน
การลาในกรณีอน่ื ๆ สามารถลาไดไมเกิน 7 วันตอป ซึง่ จำนวนนีส้ ามารถนำไปหัก
ออกจากจำนวนวันลาประจำปได บริษัทที่มีการจางลูกจางที่เปนสตรีมากกวา
100 คนขึน้ ไป จะตองจัดหาสถานทีร่ บั เลีย้ งและดูแลเด็ก หากไมมสี ถานทีร่ บั เลีย้ ง
ดังกลาว นายจางจะตองจายคารับเลีย้ งเด็กใหกบั ลูกจางแทน
4.) ความปลอดภัยในทีท่ ำงาน
นายจ า งต อ งปฏิ บัติต ามกฎข อ บั ง คั บ ของกระทรวงแรงงานฯ เกี่ย วกั บ
ความปลอดภัยในทีท่ ำงาน การเจ็บปวยหรืออุบตั เิ หตุใด ทีเ่ กิดขึน้ จากการทำงาน
นายจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษา ยกเวนอุบัติเหตุน้ันๆ
เกิดจากความประมาทของลูกจางเอง นายจางตองรายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดใน
ที่ทำงานใหกระทรวงแรงงานฯ ทราบเพื่อรวมกันหาทางแกไขปรับปรุง หาก
อุบัติเหตุเปนผลใหลูกจางตองหยุดทำงานเปนเวลาไมเกิน 4 วัน ใหมีสิทธิใน
การรับคาจางตามปกติ และหากหยุดงานเกิน 4 วันแตไมเกิน 20 วัน ใหลกู จางนัน้ ๆ
มีสิทธิ์รับคาชดเชยรายวันเพิ่มเติม (คำนวณจากคาจางเฉลี่ยประจำวัน) หาก
อุบตั เิ หตุทำใหลกู จางไดรบั อันตรายสาหัสและตองหยุดงานเกิน 20 วันขึน้ ไป ให
ทายาทหรือผูรับผลประโยชนของลูกจาง ไดรับเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด
กฎหมายกัมพูชาใหอำนาจศาลพิจารณาวานายจางควรจะจายเทาไรหรือลูกจาง
สมควรจะไดรบั เงินชดเชยเทาใด โดยพิจารณาจากสาเหตุของอุบตั เิ หตุเปนหลัก
4.5 อืน่ ๆ
- กฎหมายแรงงาน
การจ า งงานในกั ม พู ช าอยูภ ายใต ก ารกำกั บ ดู แ ลของกฎหมายแรงงาน
ป 1997 บังคับใชโดยกระทรวงการสังคม แรงงาน การฝกอบรมและฟน ฟูเยาวชน
(Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth
Rehabilitation : MoSALVY) กฎหมายฉบับนี้ ปรับปรุงมาจากฉบับป 1992
โดยเนนสรางความเขมแข็ง ดานอำนาจตอรองใหกับสหภาพแรงงาน ทั้งนี้เพื่อ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศที่สมควรไดรับสิทธิ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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พิเศษ MFN นายจางตองจดทะเบียนการจางแรงงานกับ MoSALVY ภายใน
30 วัน นับแตประกอบกิจการ และตองรายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้
ชาวตางชาติท่ีเขามาทำงานในกัมพูชา ตองไดรับใบอนุญาตใหทำงาน (Work
permit) สวนชาวกัมพูชา ตองมีสมุดคูม อื การจางงาน ซึง่ จดทะเบียนกับ MoSALVY
นักลงทุนตางชาติไมถูกจำกัดสิทธิ์ในการจางงานในกัมพูชา ในทางตรงกันขาม
แมกฎหมายไดกำหนดขอจำกัดในการจางแรงงานที่เปนตางชาติ แตกฎหมาย
แรงงานของกัมพูชา คอนขางอนุโลมในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากกัมพูชามีความตองการ
แรงงานทีม่ ที กั ษะและประสบการณจากตางประเทศเปนจำนวนมาก
แรงงานตางชาติ
กฎหมายการลงทุนอนุญาตใหจางแรงงานตางชาติพรอมครอบครัวได แต
แรงงานเหล านี้ตองมาจากสาขาธุ ร กิ จ และทั ก ษะที่ไ ม มีใ นกั มพู ช าหรื อเป นที่
ต อ งการในกั ม พู ช าเท า นั้น แรงงานต า งชาติ ท่ีจ ะได รับ อนุ ญ าตให วา จ า งได
ตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- มีหนังสือประจำตัวแรงงานและไดรับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวง
แรงงานฯ
- เดินทางเขามาในกัมพูชาอยางถูกตองตามกฎหมาย
- มีสทิ ธิใ์ นการพำนักอยูใ นกัมพูชา
- มีหนังสือเดินทางทีม่ อี ายุครอบคลุมการจางงาน
- มีชอ่ื เสียงและพฤติกรรมทีด่ ี
- สุขภาพรางกายเหมาะสมกับงาน
- ไมเปนโรคติดตอ
คาอากรสำหรับสมุดการจางงานและบัตรการจางงานของชาวตางชาติท่ี
เขามาทำงานในประเทศกัมพูชา ซึง่ มีกำหนดระยะเวลา อัตรา 100 เหรียญสหรัฐฯ
ต อ ป ส ว นผู ซ่ึ ง อยู อ าศั ย เป น การถาวร อั ต รา 50 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต อ ป
โดยกำหนดใหชำระกอน วันที่ 31 มีนาคม ของแตละป (ตามประกาศเลขที่ 302/97
ลงวันที่ 18 กันยายน 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม แรงงานและทหารผานศึก)
การทำสมุดการจางงานและบัตรการจางงานของชาวตางชาติท่ที ำงานในกัมพูชา
ทีม่ กี ำหนดระยะเวลา ตองมีเอกสารดังนี้
- แบบฟอรมขอทำสมุดการจางงานและบัตรการจางงาน ซึ่งติดแสตมป
1,000 เรียล
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- ใบอนุญาตใหอยูอ าศัยอยางถูกตอง ซึง่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
- หนังสือรับรองสุขภาพ จากกรมแพทยแรงงาน
- คาอากร 100 ดอลลารสหรัฐฯ
- รูปถาย ขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 4 ใบ
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ชาวตางชาติท่ีเขามาทำงานตองชำระคาอากรสมุดการจางงานและบัตร
การจางงาน ภายในเดือนมีนาคมของแตละป ผูท ไ่ี มชำระคาอากรตามระยะเวลา
ทีก่ ำหนด จะถูกปรับเทาตัวตามจำนวนปทไ่ี มไดชำระ (ตามประกาศ เลขที่ 520
ลงวันที่ 31 ธันวาคม 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม แรงงานและทหารผานศึก)
หามเจาของโรงงาน หรือ ผูป ระกอบการ จางแรงงานชาวตางชาติทไ่ี มมสี มุดการ
จางงานและบัตรการจางงาน และหามจางแรงงานชาวตางชาติเกินกวารอยละ10
ของจำนวนแรงงานชาวกัมพูชาในแตละสถานประกอบการ โดยจำนวนสูงสุด 10%
นีส้ ามารถจางแรงงานตางชาติไดในสัดสวนดังนี้
- เจาหนาทีท่ ำงานในสำนักงานไมเกิน 3%
- ผูเ ชีย่ วชาญไมเกิน 6%
- คนงานทีไ่ มมคี วามชำนาญไมเกิน 1%
ในกรณีท่ตี องจางเจาหนาที่ หรือผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติเกินกวาจำนวนที่
กำหนดโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เจาของโรงงานหรือผูประกอบการ ตองทำ
หนังสือขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอกระทรวงกิจการสังคม แรงงาน และ
ทหารผานศึก สัญญาจางแรงงานชาวตางชาติทกุ คน ตองจัดทำขึน้ เปนลายลักษณ
อักษร พรอมระบุเงื่อนไขของอาชีพ และเหตุผลอื่นๆ ที่จำเปนใหชัดเจน (ตาม
ประกาศเลขที่ 185 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม
แรงงาน และทหารผ า นศึ ก ) ผู ว า จ า งต อ งเตรี ย มเอกสารเกี่ ย วกั บ ลู ก จ า ง
เพื่ อ ขอวี ซ า ทำงานให กั บ ลู ก จ า ง กฎหมายกั ม พู ช าไม จ ำกั ด จำนวนลู ก จ า ง
ชาวตางชาติ ที่บริษัทสามารถวาจางได โดยเฉพาะในระดับบริหาร อยางไร
ก็ ต ามกฎหมายกำหนดเพดานการจ า งแรงงานชาวต า งชาติ ไ ว ท่ี ไ ม เ กิ น
รอยละ 10 ของจำนวนแรงงานทัง้ หมด
สัญญาการจางงาน
การจ า งแรงงานที่ เ ป น ชาวกั ม พู ช า อาจทำเป น สั ญ ญาว า จ า งที่ เ ป น
ลายลักษณอักษรหรือสัญญาปากเปลาก็ได แตการจางแรงงานที่เปนชาวตาง
ชาติจะตองมีสัญญาการจางงานที่ชัดเจน สัญญาการจางงานที่มีกำหนดเวลา
เกิน 2 ป ใหถือวาเปนสัญญาจางถาวร ระยะเวลาในการทดลองงานไมควรเกิน
1 เดือนสำหรับแรงงานที่ไมมีทักษะ ไมเกิน 2 เดือน สำหรับแรงงานที่มีความ
เชีย่ วชาญเฉพาะ และไมเกิน 3 เดือนสำหรับแรงงานทัว่ ไป
การจางงานทีไ่ มจำกัดระยะเวลา จะตองจัดทำเปนขอตกลงทีเ่ ปนลายลักษณ
อักษรระหวางลูกจางและนายจาง ซึ่งนายจางมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจางตามที่
กฎหมายกำหนดไว ซึ่งลูกจางที่ถูกบอกเลิกการจางโดยไมมีการแจงลวงหนา
เปนลายลักษณอักษร มีสิทธิ์ในการเรียกรองคาชดเชยและคาเสียหายตางๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเวนกรณีท่ลี ูกจางถูกไลออกเนื่องจากกระทำความผิด
ตามทีก่ ำหนดไวในขอกำหนดและระเบียบภายในของบริษทั
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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- กฎหมายทีด่ นิ
กฎหมายทีด่ นิ ป 2001
เปนกฎหมายที่ปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับการลงทุนมากขึ้น โดยมี
รายละเอี ย ดด า นสิ ท ธิ ใ นการถื อ ครองที่ดิน การใช ป ระโยชน ท่ีดิน การเช า /
สัมปทานที่ดินของรัฐ และการเชาซื้อ เปนตน กฎหมายฉบับนี้บังคับใชรวมกับ
กฎหมายทีด่ นิ ป 1992 โดยมีคณะกรรมการทีด่ นิ ระดับทองถิน่ และคณะกรรมการ
ทีด่ นิ ระดับประเทศ เปนผูร บั ผิดชอบภายใตกฎหมายนี้ อยางไรก็ตาม กฎระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนรายละเอียดการแกไขปรับปรุงเพิม่ เติมอยูร ะหวางการ ดำเนิน
การของกระทรวงการพัฒนาทีด่ นิ การผังเมือง และการกอสราง ซึง่ นักลงทุนจะ
ตองติดตามความคืบหนาอยูต ลอดเวลาเพือ่ สิทธิประโยชนตา งๆทีค่ วรได
โครงสรางการลงทุนในทีด่ นิ
ผูท่ีมีสิทธิในการถือครองที่ดินในกัมพูชา ไดแก ผูท่ีมีสัญชาติกัมพูชาและ
นิ ติบุค คลที่มีสิท ธิ เ สมื อ นเป น ชาวกั ม พู ช า ซึ่ง ได แ ก นิติบุค คลที่มีช าวกั ม พู ช า
ถือหุน และมีสทิ ธิในการออกเสียงรอยละ 51 ขึน้ ไป นักลงทุนตางชาติสว นใหญนยิ ม
เชาที่ดินเพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปข้ึนไป) การโดยขอสัมปทานจาก
ภาครัฐ หรือการเปนผูครองสิทธิรายยอย (รอยละ 49) ในบริษัทที่มีชาวกัมพูชา
เปนเจาของ ชาวตางชาติไมมีสิทธิถือครองที่ดินตามกฎหมายของกัมพูชา แต
สามารถทำสัญญาเชาที่ดินเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตใหมีการซื้อขาย
หรือเชาตอสัญญาเชานั้นๆ หรือใชค้ำประกันการกูยืมเพื่อการลงทุน สัญญาเชา
ระยะยาว ตองมีอายุของสัญญาอยางนอย 15 ป ผูเชาสามารถสรางสิ่งกอสราง
ในที่ดิน นั้น ๆได แต เ งื่อ นไขสิ ท ธิ ใ นสิ่ง ก อ สร า งดั ง กล า วยั ง ไม มีก ารกำหนดใน
กฎหมาย ณ ปจจุบนั รัฐไมมสี ทิ ธิยดึ คืนทีด่ นิ ทีเ่ ชาเพือ่ การลงทุนดังกลาว ยกเวน
ในกรณีท่ตี องใชท่ดี ินผืนนั้นเพื่อประโยชนสาธารณะ แตตองมีการจายคาเวนคืน
ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม
การถือครองทีด่ นิ
กัมพูชาเพิ่งประกาศใชกฎหมายการถือครองที่ดินเมื่อไมนานมานี้ ดังนั้น
นักลงทุนตางชาติตองศึกษาและทำความเขาใจใหถ่ถี วนเกี่ยวกับการถือครองหรือ
ความเปนเจาของทีด่ นิ กอนการเชาทำธุรกิจ ทีด่ นิ บางทีอ่ าจเปดโอกาสใหมกี ารถือ
ครองไดรอยเปอรเซนต ในขณะบางที่อาจใหครอบครองเพื่อการทำกินหรือใช
ประโยชนช่ัวคราวเทานั้น ซึ่งรัฐอาจยึดครองเมื่อใดก็ได ดังนั้นการทำความ
เข า ใจในเรื่ อ งสิ ท ธิ ก ารถื อ ครองที่ ดิ น แปลงนั้ น ๆ จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ค วรทำ เพื่ อ
รักษาผลประโยชนในการลงทุน
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การเปนเจาของกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ
รั ฐ บาลกั ม พู ช ารั บ รองสิ ท ธิ ข องแต ล ะบุ ค คลในการใช ท่ีดิน โดยการออก
Certiﬁcate of Land Use and Procession ซึง่ เทียบเทากับการมีชอ่ื เปนเจาของ
ทีด่ นิ และทรัพยสนิ ทีอ่ ยูบ นทีด่ นิ ดังกลาว อยางไรก็ตาม แมวา ใบรับรองแสดงความ
เปนเจาของที่ออกอยางเปนทางการจะยังมีใชอยูในปจจุบัน แตมีเจาของที่ดิน
นอยรายที่ไดรับใบรับรองดังกลาว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรตรวจสอบกอนเขาไป
ลงทุ นว าเจ าของที่ดินมี เ อกสารแสดงความเป นเจ าของที่ยังใชไ ด อยู และได
ลงทะเบี ย นไว กับ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในกั ม พู ช าแล ว สิ ท ธิ ป ระโยชน ข อง
นักลงทุนตางชาติจะไดรบั แบงเปน
- หากเปนสัญญาเชาที่ดินระยะยาวจะไมมีขอจำกัดดานระยะเวลาใน
การเชา
- หากเป น สั ญ ญาเช า ที่ ดิน ระยะสั้น ที่ มีก ารกำหนดเวลาในการเช า ไว
สามารถตออายุใหมได
นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนฉบับใหมยังอนุญาตใหนักลงทุนสามารถ
ใช ดิน เป น หลั ก ประกั น ในการจดจำนอง รวมทั้ง สามารถโอนสิ ท ธิ์ใ นอสั ง หา
ริมทรัพย และทรัพยสินสวนบุคคลที่ปลูกสรางบนที่ดินแปลงดังกลาวไดอีกดวย
แตตอ งไมเกินกำหนดเวลาในสัญญาเชาทีด่ นิ

5. ขอมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนในการลงทุน
5.1 รูปแบบการประกอบธุรกิจและการจดทะเบียน
รูปแบบการประกอบธุรกิจ มี 7 ประเภท คือ
(1) Joint Stock Company
(2) บริษทั จำกัด (Limited Liability Company)
(3) Sole Proprietorship Limited Company
(4) Commercial Partnerships
(5) สำนักงานตัวแทน (Representative Ofﬁces)
(6) สำนักงานสาขา (Branch Ofﬁce of a Foreign Company)
(7) Subsidiary
ลักษณะการรวมทุน
1.) บริษทั รวมทุน
Joint Ventures (JV) หมายถึงกิจการรวมทุนทีก่ อ ตัง้ ขึน้ (ใหม) จากการรวม
ลงทุนของนักลงทุนโดยไมจำกัดสัญชาติ รวมทัง้ การรวมทุนกับภาครัฐ ยกเวน JV
ที่มีเจตนาจะถือครองกรรมสิทธิ์เปนเจาของที่ดินในกัมพูชา ตองมีบุคคลสัญชาติ
กัมพูชาถือหุน รอยละ 51 ขึน้ ไป การรวมลงทุนใน JV สามารถนำทีด่ นิ เครือ่ งจักรกล
และอุปกรณ สินทรัพยอน่ื ๆ มาประเมินเปนทุนของโครงการได
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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Business Cooperation Contract (BCC) หมายถึงการทีน่ กั ลงทุนใน
กัมพูชาไดสัญญาดำเนินกิจการกับหนวยงานของรัฐ มีวัตถุประสงคจะแบงปน
ผลกำไรระหวางกัน โดยไมกอ ตัง้ นิตบิ คุ คลใหมขน้ึ ทัง้ นีก้ ารซือ้ ขายหรือแลกเปลีย่ น
ระหวางรัฐกับเอกชนไมถอื เปนการทำ BCC
Built-Operate-Transfer (BOT) หมายถึงกิจการทีไ่ ดรบั สัมปทานจากรัฐ
ในการลงทุน สราง บริหารจัดการและเก็บผลประโยชนจากการดำเนินการ
เกีย่ วกับ Infrastructure ในกัมพูชา โดยจะไดรบั สิทธิบริหารจัดการ Infrastructure ของโครงการระยะเวลาสูงสุดครัง้ ละไมเกิน 30 ป (สามารถขยายเวลาไดตาม
เงื่อนไขและขอกำหนดในสัญญาสัมปทาน) และสงมอบ Infrastructure พรอม
สวนควบสวนประกอบทั้งหมดในสภาพดีใหกับรัฐหรือหนวยงานที่ใหสัญญา โดย
ไมคดิ มูลคาในวันสิน้ สุดสัญญา
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระสงคจะประกอบธุรกิจ ตองยืน่ จดทะเบียน
เป นผูประกอบการต อกระทรวงพาณิ ชย หรื อสำนั กงานทะเบี ยนฯ ในท องที่
ทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู กอนเริม่ ประกอบการ ไมนอ ยกวา 15 วัน
2.) บริษทั จำกัด
การจดทะเบียน บริษทั จำกัด
บริ ษั ท จำกั ด ในกั ม พู ช าอาจมี เจ า ของเป น ชาวกั ม พู ช าร อ ยเปอร เซนต
หรือเปนบริษัทที่มีชาวตางชาติเปนเจาของรอยเปอรเซนต หรือเปนการรวมทุน
ระหว า งสองฝ า ยก็ ไ ด บริ ษัท จำกั ด จะต อ งจดทะเบี ย นและได รับ ใบอนุ ญ าต
จัดตัง้ บริษทั จากกระทรวงพาณิชย โดยตองปฏิบตั ติ ามขอกำหนดและเงือ่ นไขตางๆ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายธุรกิจหรือ CLE ของกัมพูชา เชน การจัดเก็บขอมูลตางๆ
การออกใบหุน และราคาหุน การประชุมผูถ อื หุน การประชุมคณะกรรมการบริหาร
เปนตน
บริษทั จำกัด มี 3 ประเภท คือ
(1) บริษทั จำกัดทีม่ ผี ถู อื หุน รายเดียว : จะตองมีกรรมการบริหารอยางนอย
1 คน
(2) บริษัทจำกัดที่มีผูถือหุนหลายคน : ตองมีผูถือหุนระหวาง 2-30 คน
มีกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน และอาจมีขอ จำกัดดานการโอนหุน
(3) บริษัทจำกัดมหาชน : มีสาธารณชนเปนผูถือหุน และตองมีกรรมการ
บริหารอยางนอย3 คน
หลักเกณฑการยืน่ จดทะเบียน มีดงั นี้
(1.) ตองไดรับการยินยอมเขาครอบครองสถานประกอบการจากศาลากรุง
(City Hall) หรือจังหวัดในทองถิน่ ทีต่ ง้ั กิจการ
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(2.) ต องมี เ งิ นทุ นจดทะเบี ยนชำระเต็ มไม ต่ำ กว า 20 ล านเรี ยล โดยมี
มูลคาหุนกำหนดไวไมต่ำกวา 200,000 เรียลตอหุน หลักฐานแสดง
คุณสมบัตขิ า งตน ผอนผันใหใชเอกสารทีก่ ระทำในนามของกิจการ และ
แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากของผูถ อื หุน ประกอบการยืน่ จดทะเบียน
(3.) ตองมีผถู อื หุน ไมนอ ยกวา 2 ราย
(4.) ต อ งยื่ น วั ต ถุ ป ระสงค แ ละข อ บั ง คั บ เป น ภาษาเขมร โดยอาจ
ใชแบบมาตรฐานของกระทรวงพาณิชยก็ได ผูถือหุนหรือผูบริหารตอง
แสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการตอหนาพนักงานเจาหนาที่
แตสามารถมอบอำนาจใหผอู น่ื กระทำการแทนแลวแสดงตนในภายหลัง
ก็ได การประกอบกิจการบางประเภทอาจตองไดรับใบอนุญาตจาก
หนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกอน
แบบฟอรมและเอกสารทีใ่ ชประกอบในคำขอจัดตัง้ บริษทั
(1) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงคดำเนินธุรกิจทุกสาขารวม
ทัง้ การนำเขาและการสงออก
(2) ทุนจดทะเบียนขัน้ ต่ำ 20,000,000 เรียล โดยมีชาวกัมพูชาถือหุน 100 %
หรือชาวตางชาติถอื หุน 100 % หรือเปนการรวมทุนระหวางชาวกัมพูชา
และชาวตางชาติ
(3) หนั ง สื อ รั บ รองทุ น จดทะเบี ย นจากธนาคารพาณิ ช ย ใ นกั ม พู ช า
(บัญชีเงินฝาก)
(4) ประธานบริษทั อาจเปนชาวกัมพูชา หรือ ชาวตางชาติ
(5) แบบฟอรมขอจัดตัง้ บริษทั จำนวน 3 ฉบับ
(6) กฎขอบังคับของบริษทั จำนวน 6 ฉบับ
(7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูถือหุนชาวกัมพูชา และ/หรือ
สำเนาหนังสือเดินทางของผูถ อื หุน ชาวตางชาติ ทุกคน ๆ ละ 3 ฉบับ
(8) รูปถายขนาด 4 x 6 ซม. ของผูถ อื หุน ทุกคน ๆ ละ 3 ใบ
3. สำนักงานตัวแทน
จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค เพือ่ เปนตัวแทนจัดหาวัตถุดบิ ตัวแทนทางการตลาด
และสงเสริมการขายของบริษทั แมในตางประเทศ สำนักงานตัวแทนจะไมทำการผลิต
ดำเนินธุรกิจหรือใหบริการโดยตรง แตจะทำหนาทีป่ ระชาสัมพันธสนิ คา สงเสริม
ภาพลักษณของบริษทั และเจรจาธุรกิจใหกบั บริษทั แม เปนตน ดังนัน้ สำนักงาน
ตัวแทนจึงไมเสียภาษีบริษทั หรือภาษีทางธุรกิจใดๆ
4. สำนักงานสาขา
เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมในกลุมธุรกิจธนาคาร อยางไรก็ตามรัฐบาล
กัมพูชาคอนขางจำกัดการจัดตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทตางชาติ สวนใหญจะ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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อนุญาตใหเฉพาะกับบริษทั ทีม่ สี ญ
ั ญาจางหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับภาครัฐเทานัน้
การจดทะเบียนสาขาของบริษทั ตางประเทศ
(1) หนังสือมอบสิทธิของบริษัทแมซ่งึ มีการรับรองจากทนายความ จำนวน
3 ฉบับซึ่งระบุช่ือผูแทนที่จะมาประจำในสาขาตางประเทศ พรอมทั้ง
หนังสือมติการประชุมของผูถ อื หุน ทีอ่ นุมตั ใิ หจดั ตัง้ สาขาในตางประเทศ
(2) สำเนากฎขอบังคับของบริษัทแมซ่งึ รับรองความถูกตองจากหนวยงาน
ของรัฐบาลจำนวน 3 ฉบับ
(3) รูปถายขนาด 4 X 6 ซม. จำนวน 3 ใบ
(4) การจดทะเบียนสำนักงานตัวแทน (Representative Ofﬁce) ของรัฐบาล
จำนวน 3 ฉบับ
(5) สำเนาวี ซ า เข า ประเทศกั ม พู ช าของผู แ ทนบริ ษั ท จำนวน 3 ฉบั บ
(สำนักงานตัวแทนสามารถดำเนินการดาน Marketing Research
หรือลงลายมือชือ่ ในขอตกลงตาง ๆ)
5. สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ
เปนสัญญาการทำธุรกิจรวมระหวางบริษทั เอกชนกับภาครัฐ ซึง่ ไมจำเปนตอง
มีการจัดตัง้ เปนรูปแบบของบริษทั ตามกฎหมาย แตสญ
ั ญาความรวมมือนี้ ตองเสีย
ภาษีบางชนิดทีก่ ฎหมายกำหนด กรณีการ Joint Venture รวมกับภาครัฐบาลตอง
จายเงินสวนแบงใหกบั รัฐบาลตามสัญญาทีไ่ ดระบุไว และตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
6. บริษทั หางหุน สวนจำกัด
ประกอบดวยบริษัทหางหุนสวนทั่วไปและบริษัทหางหุนสวนจำกัด โดยหาง
สวนหุนทั่วไปเปนการบริหารงานและรับผิดชอบรวมกันระหวางบุคคลที่เปน
หุน สวน ในขณะทีบ่ ริษทั หางหุน สวนจำกัด หุน สวนทัง้ หมดจะมอบหมายใหบคุ คล
ใดบุคคลหนึง่ เปนผูบ ริหารงานแทน ความรับผิดชอบของแตละหุน สวนขึน้ อยูก บั
จำนวนหุน ทีถ่ อื ครอง
ขอจำกัดในการถือหุน ของชาวตางชาติ
นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุน ในธุรกิจไดรอ ยเปอรเซ็นต ยกเวนกรรมสิทธิ์
ในการถือครองทีด่ นิ
การจดทะเบียนพาณิชยและการแจงสถานภาพบริษทั ประจำป
ธุรกิจทุกประเภท ตองจดทะเบียนพาณิชยกับกระทรวงพาณิชย โดยการ
จดทะเบียน ตองมีขอ มูลเบือ้ งตนประกอบดวย ชือ่ บริษทั สถานทีต่ ง้ั ทุนจดทะเบียน
รายชื่อผูถือหุน รายชื่อคณะกรรการบริหาร ผูมีสิทธิ์ลงนาม เครื่องหมายการคา
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ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เปนตน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับขอมูลเหลานี้ จะตอง
แจงและไดรับการเห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย ทุกบริษัท สำนักงานสาขา
สำนักงานตัวแทน จะตองแจงรายงานสถานภาพบริษัทใหกับกระทรวงพาณิชย
ทราบเปนประจำทุกป
สรุปรูปแบบการประกอบธุรกิจ
รูปแบบ

คำจำกัดความ

จุดเดน

จุดดอย

บริษัทจำกัด

- ผูถือหุนจำกัด
ความรับผิดชอบ
เฉพาะมูลคาหุน
ที่ตนชำระไมครบ
- นิติบุคคลถือหุน
รายเดียว
เปนเจาของ
คนเดียว
- บริษัทเอกชน จำกัด
ผูถือหุนตั้งแต
2 – 30 คน
- บริษัทมหาชน จำกัด
ผูถือหุนตั้งแต
31 คนขึ้นไป

บริษัทจำกัด

-ผูถือหุนจำกัด
ความรับผิดชอบ
เฉพาะมูลคาหุน
ที่ตนชำระไมครบ
-นิติบุคคลถือหุนรายเดียว
เปนเจาของคนเดียว
-บริษัทเอกชน จำกัด
ผูถือหุนตั้งแต 2 – 30 คน
-บริษัทมหาชน จำกัด
ผูถือหุนตั้งแต 31 คนขึ้นไป

สำนักงานสาขา

-เปนสาขาของ
ตางประเทศ
ซึ่งมีที่ตั้งอยู
นอกประเทศ

-ใชกฎเกณฑ
ภายใตการกำกับ
ดานกฎระเบียบ
และบัญชี

-ไมสามารถขอรับ
การสงเสริมการลงทุน
- ยากตอการควบคุมของบริษัทแม
- เสียภาษีบริษัท และ
ตองเขาสูระบบภาษีของกัมพูชา

สำนักงานตัวแทน

- บริษัทแตงตั้งตัวแทน
ทองถิ่นรับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
แทนบริษัทแม

- กอตั้งงาย
- ไมมีภาระ
ภาษีในกัมพูชา

-ไมสามารถขอรับ
การสงเสริมการลงทุน
-ขาดสถานะที่แนนอนทาง กฎหมาย
-ไมสามารถขายสินคา หรือบริการ

ธุรกิจรวมคา
Business
Cooperation
Contract (BCC)

ความสัมพันธ
กับหนวยงาน
ภาครัฐผาน
สัญญาจาง

- ไมตองมีสถานะ
ทางกฎหมาย
- ไมมีการเรียก
เก็บภาษีบริษัท
- ลดภาระการ
บริหารจัดการ

- ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
- ขอบเขตการดำเนินกิจกรรมมีจำกัด
- ไมสามารถดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจไดชัดเจน
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5.2 การจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
การเขาเปนสมาชิก WTO ของกัมพูชา เปนการบังคับไปโดยปริยายวากัมพูชา
จะตองปรับปรุงแกไขกฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญาใหสอดคลองและเปนมาตรฐาน
เดียวกับทีก่ ำหนดไวในขอตกลงของ WTO ซึง่ ปจจุบนั กฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา
ของกัมพูชา อยูร ะหวางการแกไขและปรับปรุง
1. เครือ่ งหมายการคา
กฎหมายเครื่องหมายการคาประกาศใชในเดือนกุมภาพันธ 2002
ครอบคลุ ม ในการปกป อ งเครื่อ งหมายการค า และเครื่อ งหมายบริ ก าร ซึ่ง มี
บทบัญญัตสิ ำคัญ ประกอบดวย
(1) ขัน้ ตอนการลงทะเบียนและสิทธิตามกฎหมายเครือ่ งหมายการคา
เครื่องหมายการคาที่จะไดรับการปกปอง ตองจดทะเบียนกับ
กรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชยกมั พูชา หลังการตรวจสอบกระทรวงฯ
จะออกใบรับรองเครื่องหมายการคาและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
หากพบวาไมมีการโตแยงภายในเวลา 90 วัน หลังการประกาศ กระทรวงฯ
จะออกใบรับรองเครือ่ งหมายการคา ซึง่ มีอายุ 1 ป เจาของเครือ่ งหมายใด ทีไ่ มได
มีแหลงพำนักอยูใ นกัมพูชา จะตองมอบหมายตัวแทนในกัมพูชาเปนผูดำเนินการ
แทน
(2) การยกเลิกและเพิกถอน
เครือ่ งหมายการคาใดทีไ่ มไดนำไปใชงานเปนระยะเวลา 5 ป ติดตอกัน
จะถูกยกเลิกและเพิกถอน ยกเวนเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้ ๆ ยืน่ เอกสารชีแ้ จง
เหตุผลเปนลายลักษณอกั ษร
(3) การอนุญาตใหใชเครือ่ งหมายการคา
การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชเครื่องหมายการคาดังกลาว ตองทำ
ผานสัญญาใหใช ทีก่ ำหนดโดยกระทรวงพาณิชย
(4) การละเมิดสิทธิและแนวทางแกไข
การละเมิดไดแก การนำเครือ่ งหมายการคาไปใชโดยไมไดรบั อนุญาต
การลอกเลียนแบบเครื่องหมายการคา และการใชเครื่องหมายการคาโดยไมได
ลงทะเบียน เปนตน
(5) มาตรการปกปองตามเขตชายแดน
เจาของเครื่องหมายการคามีสิทธิในการเรียกตรวจสอบหรืออายัด
การนำเขาหรือสงออกสินคาตามดานชายแดนหากมีความสงสัยหรือเห็นวาสินคา
เหลานัน้ อาจละเมิดเครือ่ งหมายการคาของตน
เครื่ อ งหมายการค า ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย กั ม พู ช า
จะไดรบั ความคุม ครองเปนเวลา 10 ป นับจากวันจดทะเบียน โดยในปท่ี 5 เจาของ
เครือ่ งหมายการคาจะตองแจงใหกระทรวงทราบถึงการคงใช เครือ่ งหมายการคา
ดังกลาว เพือ่ เหตุผลในการใหความคุม ครองตอไป
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บทลงโทษผูท่ลี ะเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนไปตามขอตกลงที่กัมพูชาทำไวกับ
สหประชาชาติและสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับการปกปองทรัพยสนิ ทางปญญา
2. สิทธิบตั ร
สิทธิบตั ร ไดแก ใบประกาศปกปองการประดิษฐคดิ คนใหมๆ ทีเ่ ปนไป
เพือ่ ประโยชนในการแกไขปญหาใดปญหาหนึง่ ทีม่ นี ยั สำคัญทางเทคโนโลยี
3. การประดิษฐคดิ คนทีม่ สี ทิ ธิไดรบั ความคุม ครองไดแก
- การประดิษฐคดิ คนทีใ่ หม
- มีลำดับขั้นตอนการประดิษฐคิดคนที่ชัดเจน และสามารถนำไป
ใชประโยชนทางอุตสาหกรรมไดจริง
4. การประดิษฐคดิ คนทีไ่ มสามารถขอสิทธิบตั รคุม ครอง ไดแก
- ทฤษฎีและสูตรทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- แผนงาน กฎหรือรูปแบบทางธุรกิจ การแสดง หรือการละเลนเพือ่
ความบันเทิงตางๆ
- รูปแบบการรักษามนุษยหรือสัตว
- เคมีภณ
ั ฑบางชนิด
- สัตวและพืช
5. ใบรับรองแบบจำลองอรรถประโยชน
ใบรับรองดังกลาวใชในการคุมครองแบบจำลองอรรถประโยชนท่ใี หม
และถูกประดิษฐคดิ คนเพือ่ เหตุผลทางอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยใบรับรองมีอายุ
7 ป และไมสามารถตออายุไดอกี
6. การออกแบบอุตสาหกรรม
การออกแบบอุ ต สาหกรรมที่จ ะได รับ ความคุม ครองต อ งเป น การ
ออกแบบที่ใหม และตองไมมีการเปดเผยใหสาธารณชนทราบภายในเวลา 1 ป
กอนการยื่นขอจดทะเบียน โดยกฎหมายเครื่องหมายการคาจะไมคมุ ครองการ
ออกแบบทีเ่ ห็นวาอาจเปนภัยตอสังคม
7. ลิขสิทธิแ์ ละสิทธิอ์ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กฎหมายลิขสิทธิแ์ ละสิทธิอ์ น่ื ๆทีเ่ กีย่ วของ ประกาศใชในวันที่ 3 มีนาคม
2003 เพื่อปกปองลิขสิทธิ์และผลงานของนักประพันธ นักแสดง ผูกำกับ ผูผลิต
และองคกรทีเ่ กีย่ วของตางๆ ไดแก
(1) ผลงานของนักประพันธทเ่ี ปนชาวกัมพูชาหรือมีถน่ิ พำนักอยูใ นกัมพูชา
(2) ผลงานสิง่ ตีพมิ พทป่ี รากฏครัง้ แรกในกัมพูชา
(3) สือ่ วีดที ศั นทผ่ี ผู ลิตมีสำนักงานใหญหรือมีแหลงพำนักในกัมพูชา
(4) งานออกแบบสถาปตยกรรมที่มีโครงสรางการออกแบบมาจาก
สถาปตยกรรมของกัมพูชา
(5) ชิ้นงานอื่นๆ ที่กัมพูชาตองใหความคุมครองภายใตพันธกรณีกับ
นานาชาติ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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5.3 การยายถิน่ ฐานและขอโอนสัญชาติ
วีซา
วีซา ปกติสำหรับนักลงทุน อนุญาตใหพำนักอยูไ ดเปนเวลา 1 เดือน
และสามารถตออายุไดสงู สุด 1 ป คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดจดั ตัง้ สำนัก
งานเพื่อใหความชวยเหลือนักลงทุนตางชาติดานการขอตออายุวีซาโดยเฉพาะ
หากเอกสารครบถวน ผูย น่ื ขอจะไดรบั การตออายุวซี า ภายใน 2 สัปดาห
อัตราคาบริการในการขอตออายุวซี า
ระยะเวลาขอตออายุ
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ป

ประเภทวีซา
คาบริการ (ดอลลารสหรัฐฯ)
Single Entry
43
Single Entry
73
Multiple Entry
153
Multiple Entry
283

การยกเวนวีซา
ผูท ไ่ี ดรบั การยกเวนวีซา เขาประเทศกัมพูชา ไดแก ประชาชนของประเทศลาว
มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม และฟลปิ ปนส ซึง่ จะไดรบั อนุญาตใหพำนักอยูไ ดสงู สุด
คราวละ 21 หรือ 30 วัน
การโอนสัญชาติเปนพลเมืองกัมพูชา
การไดรับสัญชาติกัมพูชาจะตองผานการแตงงานกับคนกัมพูชาหรือผาน
ขัน้ ตอนการขอโอนสัญชาติอยางเปนทางการ ยังไมมกี ฎเกณฑการรับโอนสัญชาติ
ทีช่ ดั เจน แตจะพิจารณาเปนรายๆไป
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
การประกอบธุรกิจทุกประเภทในกัมพูชา อยูภายใตการกำกับดูแลของ
กฎหมายธุรกิจ (Commercial Enterprise หรือ CLE) โดยกรอบการจัดตัง้ บริษทั
และการดำเนินธุรกิจตางๆ มีเนือ้ หาสำคัญประกอบดวย
- ตัวแทน : หางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ จะตองมีบริษัทตัวแทนนิติบุคคล
ทีม่ ฐี านะทางกฎหมายในกัมพูชา
- สถานทีป่ ระกอบการ : จะตองมีสถานทีป่ ระกอบการเปนหลักแหลง และ
มีทอ่ี ยูท ส่ี ามารถอางอิงได
- จำนวนหุน : จะต องออกหุนบริ ษัทไม ต่ำ กว า 1,000 หุน ในราคา
พารทไ่ี มนอ ยกวา 4,000 เรียล
- ใบรับรองหุน : ผูถ อื หุน ทุกรายจะไดรบั ใบรับรองหุน
- การเก็บขอมูล : บริษทั จะตองจัดเก็บขอมูลทีบ่ ริษทั ดังนี้
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(1) บทบัญญัตแิ ละกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
(2) บันทึกการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
(3) สำเนาคำสัง่ ตางๆ
(4) ทะเบียนหลักทรัพย
(5) ขอตกลง/มติของผูถ อื หุน และรายงานของคณะกรรมการบริหาร
(6) เอกสารบัญชีตา งๆ
- การประชุมของคณะกรรมการบริหาร : จะตองจัดประชุมอยางนอยปละ
3 ครัง้
- การแจงสถานภาพบริษัทประจำป : บริษัทจะตองกรอกแบบฟอรมแจง
สถานภาพบริษทั สงใหกบั กระทรวงพาณิชยเพือ่ เก็บรักษา หากบริษทั ใด
ไมสงแบบฟอรมดังกลาวเปนเวลาตอเนื่อง 3 ป จะถือวาบริษัทนั้นๆ
ไมมีฐานะที่ถูกตองตามกฎหมาย และจะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษทั
- เอกสารการเงินประจำป : บริษทั จะตองสงงบการเงินและเอกสารการเงิน
ใหกบั ผูถ อื หุน อยางนอย 21 วันทำการกอนการประชุมผูถ อื หุน ประจำป
ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะตองไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท
และผูต รวจสอบบัญชี
- การเปดเผยผลประโยชน : บริษทั จะตองเปดเผยขอมูลผลประโยชนของ
บริษัท และความเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชนน้นั ๆ ของคณะกรรมการ/
ผูบ ริหารบริษทั
- ลำดับขัน้ ตอนการประชุมผูถ อื หุน และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การแตงตัง้ เลขานุการของบริษทั : เพือ่ การประสานงานกับ CLE
- การใชชอ่ื บริษทั เปนภาษากัมพูชา : ทุกบริษทั จะตองมีปา ยชือ่ เปนภาษา
กัมพูชา และตัวอักษรปายชือ่ จะตองใหญกวาและอยูด า นบนภาษาตาง
ประเทศอืน่ ๆ ขอบังคับนีใ้ ชกบั เอกสารทุกชนิดของบริษทั
- การแตงตัง้ ผูต รวจสอบบัญชี
- บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการตรวจสอบบัญชี/สภาพคลองของบริษทั
- บทลงโทษตางๆ

เจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ท่ี ไ ด รั บ
‘
การละเมิดสามารถยื่นเรื่องตอ
ศาลเพื่อ สั่ง ห า มหรื อ หยุ ด การ
ละเมิดนั้นๆ โดยศาลจะมีคำสั่งให
ผูล ะเมิ ด ชดใช ค า เสี ย หายให กั บ
เจาของลิขสิทธิ์

’

5.4 ขอพิพาทและบทลงโทษ
ขอพิพาททางแพง
เจาของลิขสิทธิ์ท่ีไดรับการละเมิดสามารถยื่นเรื่องตอศาลเพื่อสั่งหามหรือ
หยุดการละเมิดนัน้ ๆ โดยศาลจะมีคำสัง่ ใหผลู ะเมิดชดใชคา เสียหายใหกบั เจาของ
ลิขสิทธิ์
ขอพิพาททางอาญา
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์แ ละสิ ท ธิ์อ่ืน ๆ มี ค วามผิ ด ทางอาญาทั้ง จำและปรั บ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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โดยผูล ะเมิดอาจถูกจำคุก 2-3 ป และ/หรือถูกปรับเปนเงินจำนวน ระหวาง 1-10
ลานเรียล
การปฏิบตั ติ ามขอตกลงระหวางประเทศ
บทบัญญัติอ่ืนใดของขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์และ
สิทธิอ์ น่ื ๆ ทีก่ มั พูชาเปนสมาชิกใหอยูภ ายใตการบังคับใชตามกฎหมายนี้ ขอขัดแยง
กัมพูชามีนโยบายการคา อืน่ ใดทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกตางในบทบัญญัตขิ องกฎหมายนี้ ใหถอื เอาขอบัญญัติ
เสรี ไม มี ข อ กี ด กั นทางการค า ในขอตกลงระหวางประเทศเหลานัน้ เปนทีส่ ดุ

‘

หรือกำหนดโควตาในการนำเขา
สิ น ค า แต ก ำหนดให ผู น ำเข า
สิ นค า เข า ต อ งชำระภาษี น ำเข า
(รอยละ 0-35 ขึ้นอยูกับประเภท
สินคา) ภาษีมูลคาเพิ่ม (รอยละ
10) และภาษีพิเศษอื่นๆ ตาม
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

’

6. คำถามทีถ่ ามบอยเกีย่ วกับการคาการลงทุน
1. ถาม - กฎเกณฑการถือหุน ของนักธุรกิจตางชาติ ตางชาติสามารถถือหุน
สัดสวนเทาไร และสามารถถือครองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ไดหรือไม ?
ตอบ - ตางชาติสามารถถือหุน ไดรอ ยละ 100 ยกเวนการถือครองกรรม
สิทธิ์ในที่ดินที่ตางชาติไมสามารถถือครองได ผูท่ีมีสิทธิในการถือครองที่ดินใน
กัมพูชา ไดแก ผูท ม่ี สี ญ
ั ชาติกมั พูชาและนิตบิ คุ คลทีม่ สี ทิ ธิเสมือนเปนชาวกัมพูชา ซึง่
ไดแกนติ บิ คุ คลทีม่ ชี าวกัมพูชาถือหุน และมีสทิ ธิในการออกเสียงรอยละ 51 ขึน้ ไป
นักลงทุนตางชาติ สวนใหญนยิ มเชาทีด่ นิ เพือ่ การลงทุนในระยะยาว (15 ปขน้ึ ไป)
การโดยขอสัมปทานจากภาครัฐ หรือการเปนผูค รองสิทธิรายยอย (รอยละ 49) ใน
บริษทั ทีม่ ชี าวกัมพูชาเปนเจาของ
2. ถาม - กฎระเบี ย บการนำเข า สิ น ค า ของกั ม พู ช า มี ม าตรการและ
ขัน้ ตอนอยางไรบาง ?
ตอบ - กัมพูชามีนโยบายการคาเสรี ไมมีขอกีดกันทางการคา หรือ
กำหนดโควตาในการนำเขาสินคา แตกำหนดใหผนู ำเขาสินคาเขาตองชำระภาษี
นำเขา (รอยละ 0-35 ขึ้นอยูกับประเภทสินคา) ภาษีมูลคาเพิ่ม (รอยละ 10)
และภาษีพิเศษอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหามนำเขาสินคาที่มี
ผลกระทบตอความมัน่ คง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดลอม และอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ไดแก อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนตและ เครือ่ งจักรทีใ่ ชในการทหาร
ทอง เครือ่ งเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ
3. ถาม - สิง่ ทีค่ วรทำเมือ่ เขาไปทำธุรกิจในกัมพูชา ?
ตอบ - การนำสินคาเขาสูตลาดของประเทศกัมพูชาในระยะเริ่มตนควร
จดทะเบียนเครือ่ งหมายการคากอนทำการตลาด เนือ่ งจากอาจถูกลอกเลียนปลอม
เครือ่ งหมายการคาหากสินคาไดรบั ความนิยม และควรมีตวั แทนเพือ่ ดูแลธุรกิจใน
กัมพูชา นักธุรกิจที่สนใจเขามาประกอบธุรกิจในกัมพูชาควรเขามาศึกษาตลาด
ดวยตนเอง เพือ่ ใหทราบถึงรสนิยมของผูบ ริโภค โดยเฉพาะควรเขารวมงานแสดง
สินคาทีก่ รมสงเสริมการสงออกจัดขึน้ ทุกป นอกจากนีน้ กั ธุรกิจไทยควรมีการเรียน
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ภาษาเขมรเพือ่ ใหสามารถสือ่ สารเบือ้ งตนได เพราะปจจุบนั คนกัมพูชามีความตืน่ ตัว
และเรียนรูภ าษาตางประเทศคอนขางมาก ไมวา ภาษาอังกฤษ ไทย จีนแตจว๋ิ จีนกลาง
ญี่ปนุ หรือเกาหลี เนื่องจากตระหนักวาเปนการเพิ่มโอกาสที่จะไดงานกับบริษัท
ตางชาติและองคกรตางๆ ทีม่ าเปดทำการในประเทศ ดังนัน้ นักธุรกิจไทยควรให
ความสำคัญกับภาษาดังกลาวนีเ้ ชนกันเพือ่ ใชสอ่ื สาร หรือเจรจาติดตอธุรกิจ
4. ถาม – กลุม ธุรกิจทีม่ โี อกาสในตลาดกัมพูชา ?
ตอบ - 1) อาหารและเครือ่ งดืม่ กัมพูชามีจำนวนประชากรเพิม่ รอยละ
1.17 ตอป ขณะทีพ่ น้ื ทีแ่ ละอุตสาหกรรมภายในประเทศของกัมพูชายังมีขอ จำกัด
ทำใหตอ งอาศัยการนำเขาสินคาจากตางประเทศมาเพือ่ บริโภค และเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเทีย่ วจากทัว่ โลก ทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วในกัมพูชา ปละประมาณ
2 ลานคน
2) วัสดุกอ สราง มีแนวโนมการนำเขาสูงเพือ่ ใชในการกอสรางอ
าคารพาณิชยและสาธารณูปโภคตางๆ
3) ผลิตภัณฑยาง ซึ่งมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะยางรถยนต และจักรยานยนต
4) ผาผืน กัมพูชานำเขาเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ผลิต Garment เพือ่ สงออกซึง่ เปนอุตสาหกรรมทีส่ รางรายไดใหกมั พูชา
5) เชื้อเพลิง นำเขาเพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม เพือ่ ใชกบั ยานพาหนะและผลิตกระแสไฟฟา
6) เครื่องจักรกลการเกษตร ปุย และอุปกรณเครื่องมือการ
เกษตรตางๆ เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาประกาศนโยบายสงเสริมการเกษตรอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะการผลิตขาว ยางพารา ออย และอื่นๆ เพื่อใหสามารถผลิต
และสงออกไดเพิม่ ขึน้ จึงทำใหมกี ารลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพิม่ ขึน้
5.) ถาม – นโยบายการสงเสริมการลงทุนของกัมพูชา ?
ตอบ - กัมพูชาจูงใจใหนกั ลงทุนตางชาติเขามาลงทุน โดยออกกฎหมาย
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2517 ใหความมัน่ ใจแกนกั ลงทุนวาจะไดรบั การคุม ครอง
ทรัพยสินในทุกๆ ดานเทาเทียมกับบุคคลในชาติและไมใชนโยบายกำหนดราคา
สินคาหรือบริการกับโครงการลงทุนทีไ่ ดรบั การสงเสริม พรอมใหสทิ ธิประโยชนอน่ื ๆ
อาทิ การยกเวนภาษีเงินไดจากกำไร (Tax holiday) การยกเวนอากรนำเขาเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักร อุปกรณและวัสดุกอ สรางสำหรับโครงการทีผ่ ลิตเพือ่ ทดแทนการนำเขา
วัตถุดบิ สินคา กึง่ สำเร็จรูป และสวนประกอบสำหรับการผลิตเพือ่ สงออกและการ
ผลิตสินคาทีต่ อ เนือ่ งกัน (Supporting Industry) การรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดจาก
รอยละ 20 เหลือรอยละ 9 ภายหลังจากการยกเวนภาษีเงินไดสามารถจางและนำ
คนตางดาวเขามาอยูแ ละทำงานในหนาทีผ่ จู ดั การ ชางเทคนิค ชางฝมอื ผูช ำนาญการ
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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รวมทั้งบุตรและคูสมรสของบุคคลดังกลาว สามารถเขาทำประโยชนในที่ดินที่
ไดรบั สัมปทานจากภาครัฐ หรือทีเ่ ชาจากเอกชน รวมทัง้ สามารถนำทีด่ นิ ดังกลาวไป
เปนหลักประกันการกูเ งินในระยะเวลาทีไ่ ดรบั สัมปทานหรือเชา ยกเวนทีด่ นิ ทีไ่ ดรบั
สัมปทานแตยังไมไดรับการพัฒนา สามารถซื้อและสงออกเงินตราตางประเทศ
เพือ่ ชำระคาสินคา เงินตน ดอกเบีย้ คาใชสทิ ธิ์ คาจัดการ รวมทัง้ สงออกกำไรหรือ
เงินทุนกลับประเทศไดท้งั ระหวางและภายหลังเลิกโครงการ ทั้งนี้เครื่องจักรและ
อุปกรณทน่ี ำเขาโดยปลอดอากรไมถงึ 5 ป เมือ่ เลิกโครงการตองชำระอากรทีพ่ งึ มี

7. หนวยงานติดตอทีส่ ำคัญ
รายชื่อ ที่ติดตอหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจไทย และหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทางการคาของกัมพูชา

หนวยงานภาครัฐบาลกัมพูชา

ที่อยู ติดตอ

โทรศัพท / โทรสาร /e-mail

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

Royal Thai Embassy
No.196 Preah Norodom
Boulevard , Sangkat
Tonle Bassac,
Khan Chamcar Mon,
Phnom Penh

Tel. (855) 23 726 306 - 10 (Auto Line)
Tel. (66)0-23546191-3
Fax. (66) 0-23546190 (855) 23 726 303
Email: thaipnp@mfa.go.th,
thaipnp@mail.camshin.net

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
กรุงพนมเปญ

Ofﬁce of Commercial
Affairs,
Royal Thai Embassy

Tel : (855) 23-726 304
Tel : (662)-3546191-3 Ext 208-210
Fax : (855) 23-726 305
E-mail :thaicompnh@online.com.kh

Ofﬁce of Defence Attache, Royal Thai Royal Thai Embassy
Embassy

Satellite Tel,
Fax : (PABX) (66) 02-3546191-3 ext. 266

ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมเปญ

149 Road 215, Teipo
1Market Tuankok
District, Phnom Penh

Tel : (855) 23-366005
Fax : (855) 23-428737

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาพนมเปญ

26 Monivong Blvd,
Sangkat Phsar Thmei
II, Khan Daun Penh,
Phnom Penh,

www.ccb-cambodia.com
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หนวยงานภาครัฐบาลกัมพูชา

ที่อยู ติดตอ

โทรศัพท / โทรสาร /e-mail

The Council for the
Development of
Cambodia (CDC)

Government Palace
Quay Sisowath, Wat
Phanom Phanom Penh

Tel : (855) 23-981183 (855) 23-981156 ext 111
Fax : (885) 23-428953-4 or (885) 23-428426
E-mail : CDC.CIB@online.kh

Ofﬁce of The
Council Of Ministers

No.41 Russiann
Federation Blvd.,
Phnom Penh

Tel : (855) 12 804442 Fax : (855) 880624
E-Mail : ocm@cambodia.gov.kh
Website : www.ocm.gov.kh

Ministryof Agriculture
Forestry and Fisheries

No.200, Norodom Blvd. , Tel : (855)23 211351 Fax: (855)23 217320 / 215982
Phnom Penh
E-Mail : icomaff@camnet.com.kh
Website : www.maff.gov.kh

Ministry of Commerce

No. 20 A-B, Preah
Norodom Blvd.
Phanom Penh

Ministry of Culture
and Fine Arts

No.227 , Norodom Blvd., Tel : (855)23 217645 Fax : (855)23 725749
Phnom Penh
E- Mail :mcfa@cambodia.gov.kh
Website : www.mcfa.gov.kh

Ministry of Economy
and Finance

No.6 , Daun Penh Street
(Street 92) Phonm Penh

Ministry of Education
Youth and Sports

No. 80, Norodom Blvd.,
Phnom Penh

Ministry of Environment

No.48 Sihanouk Blvd. ,
Phnom Penh

Tel : (855) 23-427358 Fax : (855) 23-426396
E-Mail : kunkoet@moc.gov.kh
Website:www.moc.gov.kh

Tel : (855) 23-428960 / 428634 - 5
Fax : (855) 23-427798/ 430960
E-Mail : mefcg@hotmail.com
Website : www.mef.gov.kh
Tel : (855)23 210705 / 210211 Fax : (855)23 215096
E-Mail: crsmeys@camnet.com.kh
Website : www.moeys.gov.kh
Tel : (855)23 427894 Fax : (855)23 427844
E-Mail : moe-cabinet@camnet.com.kh
Website : www.moe.gov.kh

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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หนวยงาน / องคกรภาคเอกชนของกัมพูชา
(1)Cambodia Chamber of Commerce
Building 7D, Russia Rd., Sangkat Teak Laok 1,
Khan Toul Kok, Phnom Penh
Tel : 855-23-882576 / 880795
Fax : 855-23-881757
E-mail : ppcc@online.com / ppcc.infor@everyday.com.kh /
ppcc@camnet.com.kh
Website : www.ppcc.org
(2)CAMFEBA-Cambodia Federation of Employer & Business
Associations
No.175, Jawaharlal Nehru (St.215), Phnom Penh
Tel : 855-23-880 931
Fax : 855-23-880 931
E-mail : camfeba@online.com.kh
(3) PSMIA-Phnom Penh Small and Medium Industry Association
No.552-556, National Road 2, Sangkat Chak Angreleu,
Khan Meanchey, Phnom Penh
Tel : 855-23-993 618
Fax : 855-23-993 618 / 995 388
E-mail : psmia@camintel.com
(4) GMAC-The Garment Manufacturers Association in Cambodia
No.175, Jawaharlal Nehru (St.215), Phnom Penh
Tel : 855-23-723 796 / 301 180
Fax : 855-23-311 181
E-mail : info@gmac-cambodia.org
(5) National Cambodian Rice Millers Association No.06,
Street 288, Boeung Kengkang, Chamcarmon, Phnom Penh
Tel : 855-12-882 222 / 855-15-882 222
Fax : 855-23-218 652
E-mail : ncrma@sme.forum.org.kh / savuth@hellogsm.com.kh
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(6) Cambodia Hotel Association
No.Room G-14 Hotel Cambodiana
No.313, Sisowath Quay, Phnom Penh
Tel : 855-23-990 577
E-mail : info@phnompenh-hotels.org
Website : www.phnompenh-hotels.org
Cambodia Hotel Association-Siem Reap Chapter
No.24, Group 1, phum Salakanseng, Khum Svay Dangkum,
Siem Reap Province
Tel : 855-63-963 966
E-mail : info@angkorhotels.org
Website : www.angkorhotels.or
(7) The Association of Banks in Cambodia
No.1, Kramuon Sar (St. 114), Phnom Penh
Tel : 855-23-218 610
E-mail : bankers@online.com.kh
List of Business Associations
(1) ABIC-AGRI-Business Institute Cambodia
Tel : (855-12) 373 799 / 012 934 609 /023 723 206
Fax : (855-23) 723 206
E-mail : abic@forum.org.kh,
khannkanha@yahoo.com,
abicambodia@yahoo.com
(2) American Cambodia Business Association
N.56, St. Samdech Sothearos, Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855-23) 362 670 / 210 225
Fax : (855-23) 362 671
E-mail : zirconium@online.com.kh
(3) Australia Business Association
No.24, St.264 Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855-23) 362 672
Fax : (855-23) 217 943
E-mail : abac@online.com.kh
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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(4) Airlines Association (not ofﬁcial yet)
C/o : Bangkok airways: 61A, St.214, Phnom Penh
Tel : (855-23)722 545
E-mail : santi.loan@bangkokair.co.th
(5) Aviation Association
No.10, St.310, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855-16)814 254 / 213 706
E-mail : helicopter.cam@online.com.kh
(6) Apsara Arts Association
No.71, St.598, Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855-12)857 424 / 016 952 646
E-mail : 012857424@mobitel.com.kh
(7) ADFE-Association Des Francais De L’Etranger
No : 1BD, Preah Monivong , Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 43020 / 012 8530 930
E-mail : barsony@online.com.kh
(8) AMDA-Association of Medical Doctors of Asia
No.40F, St.426, Corner Street 167, Phnom penh cambodia
Tel : (855-23) 218 820 / 012 805 034
Fax : (855-23) 218 820
E-mail : amdac@camnet.com.kh
(9) Cambodia Optometry Association
No.6A, St57, Phnom Penh
Tel : (855-23)219 299/ 011-877 667
E-mail : ca@forum.org.kh
(10) Cambodia Freight Forwarders Association
Tonle hotel, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-12) 868 525
E-mail : indolinkpnh@online.com.kh
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(11) Cambodia German Association
No.72, St.608, Phnom penh cambodia
Tel : (855-23)990 214 / 023 990213
Fax : (855-23)990 213
E-mail : kdv@camintel.com
(12) Cambodia Hotel Association
No.313, Room G-14, Hotel Cambodian
Tel : (855-23) 990 577
E-mail : info@phnompenh-hotel.org
(13) Cambodia Medical Association
Preah Monivong, Corner st.278, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 214 773 / 012 443807
Fax : (855-23) 214773
E-mail : cma@online.com.kh
(14) Cambodia Tourism Association
No.23, Rue de France (47), Phnom penh Cambodia
Tel:(885-23) 991 015 / 023 360192 / 012 800 844 / 012 700 007 /
012 777 860
Fax : (855-23)360 192
E-mail : cta_kh@yahoo.com
(15) Cambodia Association of Professional Translators
No.43, St.134, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 880 680 / 011 836 493 / 012 836 493
Fax : (855-23)880 680
E-mail : capt_pnh@hotmail.com
(16) Cambodia Dental Association
Preah Monivong, Corner street Mohaksat Treiyani Kossamak
(St.106), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)220 355 / 016 811 205 / 012 657577
E-mail : apsaradent@yahoo.com

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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(17) Cambodia Optometry Association
No.6A St.57, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)219 199 / 011 877 667
Fax : (855-23)219 199
E-mail : cao@forum.org.kh
(18) Cambodia Women Development Agency
No19. Oknha Peich (St.242), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 210 449 /012 999 995
Fax : (855-23)210 858
E-mail : cwda@online.com.kh
(19) CAMFEBA-Cambodia Federation of Employers &
Business Association
No.90 st.274, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)218 858/012 590 219
E-mail : camfeba @ online.com.kh
(20) CAMFFA-Cambodia Freight Forwarders Association
St.274, Room227, Anana Computer Shop, Phnom penh
Cambodia
Tel : (855-23)211 811 / 023 221 710
Fax : (855-23)221 421
E-mail : wanna.keo@camffa.org.kh
(21) CATA-Cambodia Association of Travel Agents
No.220A, Trasak Paem (St. 63), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23) 212 421
E-mail : cata.pnh@online.com.kh
(22) CLUB of Cambodia Journalists
No.26A , St.336, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)884 094 / 012 865 553 / 012 938 333
Fax : (855-23) 884094
E-mail : ccj@online.org.com.kh
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(23) CRMA-Cambodia Rice Miller Association
No.6, St. 288, Phnom penh Cambodia
Tel : (855-12)882 222 / 012 907 434
Fax : (855-23)218 652
E-mail : seyha@forum.org.kh
(24) Disabled Handicrafts Promotion Association
No.317, Trasak Paem (St. 63), Phnom penh Cambodia
Tel : (855-23)987 684 /012 650 521/011 972 339
Fax : (855-23)987 684
E-mail : dhpa650521 @hotmail.com
(25) Cambodia Optometry Association
No.6A, St.57, Phnom Penh
Tel : (855-23)219 299 / 011 877667
E-mail : ca@forum.org.kh
(26) Fine Arts Association
No.23PEo, St. 94, Phnom Penh
Tel : (855-23)426 939 / 012 959 563
Fax : (855-23)426 939
E-mail : puthea@forum.org.kh
(27) FLO-Khmer Silk Processing Association
No.277B, Sisowath Quay, Phnom Penh
Tel : (855-23) 873 223 / 023 220 232
E-mail : nphaly@hotmail.com,
nphaly@forum.org.kh
(28) Federation of Cambodian Rice Millers Association
No.106 National Road 5, Sangkat Toul Sangke, Phnom Penh
Tel : (855-12)934 050

คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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(29) Garment Manufacture Association in Cambodia
No.175, St. Nehru, Phnom Penh
Tel : (855-23)301 180 / 023 723 796 / 012 888 222
Fax : (855-23)311 181
E-mail : GMAC@online.com.kh
(30) German Business Group of Cambodia
No.15 H, Samdech Sothearos, Phnom Penh
Tel : (855-12) 889 399/012 829 978/023 882 201
Fax : (855-23) 882 147
E-mail : lothar.lauszat@ﬂow-cambodia.com,
ﬂowpnhpt@online.com.kh,
maklinna@online.com.kh
(31) International Business Club of Cambodia (IBC)
#56, St. Samdech sothearos, Phnom Penh
Tel : (855-23)362 671
Fax : (855-23)362 671
E-mail : zirconium@online.com.kh
(32) Indonesia Business Association
#1,sisowath, Corner Street 88, Phnom Penh
Tel : (855-23)981 234/ 981 122
Fax : (855-23)981 277
E-mail : ido@camintel.com
(33) Japanese Business Association
C/O ltochu Corporation, No.37 Street 240, Phnom Penh
Tel : (855-23)802 535/023 217 158
Fax : (855-23)212 971
E-mail : hirose.itochu@online.com.kh, jbac@online.com.kh,
(34) Japanese Association of Cambodia
No.3 St .390, Phnom Penh
Tel : (855-11)711 111
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(35) Korea Trade Centre
71, Rue 240, Phnom Penh
Tel : (855-23) 982 911
Fax : (855-23) 211 598
E-mail : ktcpnh@online.com.kh
(36) Malaysia Business Council C/O NAGA Resorts & Casino LTD
No. 252, Monivong, Phnom Penh
Tel : (855-12) 933 900 / 023-723 886
Fax : (855-23) 426 627
E-mail : theamloo@nagaresorts.com
(37) Macao-Hong Kong Chinese Association
No.61,street 130, sangkat Phsar Chas, khan Daun Penh,
Phnom Penh
Tel : (855-12) 822 228, 012 666 688
Fax : (855-23) 427 997
(38) Overseas Korean Traders Association
#71, St.240, Phnom Penh
Tel : (855-23) 982 911 / 214 465
Fax : (855-23) 211 598
E-mail : ma_norith@hotmail.com
(39) Protom Committee (Federation of Business Association
for the Employees)
C/O Sunway Hotel, Phnom Penh
#1, Street 92 , Phnom Penh
Tel : (855-23) 430 333
Fax : (855-23) 430 339
E-mail : asunway@online.com.kh
(40) Phamacist Association of Cambodia
No.8, Street 109, Phnom Penh
Tel : (855-23)883 025 / 012 846 292 / 011 911 440
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ขอมูลรานอาหารไทยในประเทศกัมพูชา
ชือ่ ราน
Amanijaya Pacam Hotel

ทีอ่ ยู/ ติดตอ
#1,St. 154,Sisowath Quay, Phnom Phen
Tel : (855-12) 811 455, (855-23)214 747
E-mail : ampiip@online.com.kh
Contact : Amornrat Hacharoen Mrs.
Juliana Hotel& Restaurant
#16 Juliana Rd., 152,Sk. Veal Vong,
Kh. 7 Makara
Tel : (855-11) 726334, (855-12)580670
Fax : (855- 23) 880530-1
E-mail : Julianahotelpp@online.com.kh
Contact : Kriengkrai Khuasai Mr.
La Parranda Residence&Hotel #207,Mao Ste Toung St,
S.Toul Svay Prey II,
Tel : (855-23) 424106, 424560-4
Fax : (855- 23) 424107
E-mail : Info@ Laparrandahotels.com
Contact : Prakong Saksombat Mr.
Regent Park Serviced Apartment #58,Samdech Sothearos(St.3)
Tel : (855-11) 698992
Fax : (855- 23) 361999
E-mail : regentpark@online.com.kh
Contact : Nalinrat Thongboonluea Ms.
Sla Malon Residence
Mekong Street, 103e,Kien Kheang,
Phnom Phen
Tel : (855-11) 982786 (855- 23) 430440
E-mail : Slamalou@ everyday.com.kh
Contact : Lalita Meesawas Mrs.
Amok Cafe’ Restaurant
#2 , St. 278,Sk.Beoung Keng Kang,Kh.
Chamkar Morn
Tel : (855-12) 912319
E-mail : tokmohl@cam.wpro.who.int
Contact : Laorng Tukmoh Mrs.
Banyan Restaurant
#247Street 51 (Pastuer)
Tel : (855-11) 850079 (855-12) 850065
Contact : Nuttinee Daungdee Ms.
Boat Noodle Restaurant
#14Eo,St. 51 (Paster),Sk. Chak Tomuk,
Daun Phen
Tel : (855-12) 200426
Contact : Suttan Sakulanan Mr.
Hua Nam Restaurant
#753 St.Monivong Phnom Phen
Tel : (855-16) 998888,
(855-23) 364005
Fax : (855- 23) 364454
E-mail : arnusorn@email.com
Contact : Anusorn Chieu Mr.
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ชือ่ ราน
Inthanoon Restaurant

Khmer Surin Restaurant

Rhaun Thai Restaurant
River House Restaurant

The Best Restaurant

The Greenhouse Restaurant
Baan Yai Restaurant

Tom Yum Kung Restaurant

Jamchan Kitchen

Topaz&Malis Restaurant

ทีอ่ ยู/ ติดตอ
#82, St. Monireth,S.Teal Svay Prey II,
K.Chamkamorn,
Tel: (855-12) 898314 ,
(855-11) 214949
Contact : Busakorn Phothimart Mrs.
#9,St. 57,Sk. Beoung Keng Kang,
Chamkamorn.PHN
Tel: (855-12) 925647, (855-23) 363050
E-mail : tokmohl@cam.wpro.who.int
Contact : Laorng Tukmoh Mrs.
#14,St. 130 Sisowath Phnom Phen
Tel : (855-12) 996707
Contact : Kwanlar Tumchandee Mrs.
#6E, St.110 Sangkat Phsar Kandal
Phnom Phen
Tel : (855-12)821259
E-mail:snyirady@online.com.kh
Contact: Kwanlar Tumchandee Mrs.
#5 National Road 4 Opposite
international Airport
Tel : (855-16) 86858
E-mail : bestprice@online.com.kh
Contact : Tanawat Wong Paladisai Mr.
#57,St. 204 Phnom Phen
Tel : (855-12) 455239
Contact : Oraphan Caciot Mrs.
#13 Street 99 Boeung Trabek
Tel: (855-11)854479
E-mail : naewboonlerd@yahoo.uk.
Contact: Arun Loythong Ms.
#10,St. 278, Beung Keng Kong I,
Kh. Chamkamorn
Tel : (855-11) 932048
Contact : Sunchai Monchathong Mr.
#28,St. 242,Behind Thorn Viyou
Guesthouse
Tel : (855-11) 874229
Contact : Ampai Sonsi Ms.
Sothearost Blvd., Phnom Phen
Tel : (855-12)811455,
(855-23) 211054
Fax : (855- 23) 219545
E-mail : ampiip@online.com.kh
Contact : Amornrat Jaturapat Ms.
คูมือ การคาและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ชือ่ ราน
Bule Pumpkin
Tonle Sap

Tonle Mekong Chao Praya
Chieng Mai Restaurant
Sawasdee Food Garden

ชือ่ ราน
Chevitthai Shop
Café Indochine
Heng Ly Ly Restaurant
Dead Fish Pub& Restaurant

Q&B Bekery Shop
Bayon 2
Sareerat Angkor
Kings BBQ
Phaguypruk Shop
Lotus Village Restaurant
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ทีอ่ ยู/ ติดตอ
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 677640
Contact : Sudarat Phatkin Ms.
Siem Reap Province
Tel : (855-12)893459
E-mail : angkotk@everyday.com.kh
Contact : Chaiyapruk Phommeang Mr.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 902298
Contact : Chaiyapruk Phommeang Mr.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 630799
Contact : Kittiphan Thangsiri Mr.
Siem Reap Province
Tel : (855-11)725881
E-mail : yaklom@camnitel.com.
Contact : Orapin Sritatara Ms.
ทีอ่ ยู/ ติดตอ
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 830761/830761
Contact : Nongyouw Ms.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 921423
Contact : Nipaporn Inpoo Ms.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 789433
Contact : Ardhtapol Tholburi Mr.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 630377
E-mail : deadﬁshtower@hotmail.com.
Contact : Maboon Khongkultanakij Mr.
Siem Reap Province
Contact : Phisan Mr.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 729210
Contact : Sakchai Chaiaungsuwan Mr.
Siem Reap Province
Tel: (855-12) 285258
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 426791
Contact : Kittiphan Thangsiri Mr.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 943091
Contact : Srida Disan Ms.
Siem Reap Province
Tel : (855-12) 933134
Contact : Kantima Phomsuk Ms.

Web Site ทีน่ า สนใจ
- Export Department, Ministry of Commerce :
http://www.epd.gov.kh
- Cambodia National e- Trade Bridge :
http://www.moc.gov.kh/etradebridge/
- Website for helping the developing countries
to export their products to the Europe
market : http://export-help.cec.eu.int
- Cambodia Yellow Pages Website :
http://www.yellowpages.com.kh
Also look:
- The US Government export portal :http://www.export.gov/
- The World Chamber network :http://www.worldchambers.com/
ITO/index.htm
- The Australian government trade commission :
http://www.austrade.gov.au/
- The French Ambassy-Economic Mission Site :
http://www.missioneco.org/cambodge/
- Canadian website that provides information about exporting :
http://exportsource.ca/gol/exportsource/interface.nsf/
- Comprehensive site of UK trade and investment :
http://www.tradepartners.gov.uk/
- Search engine for exporters :
http://dti.hyperco.net/cgi-bin/Search2.pl
- Import Export Business to business help Center :
http://www.importexporthelp.com
- Thailand's Department of Export Promotion
http://www.thaitrade.com
- Australia export online:
http://www.export61.com
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- Government of India, Ministry of Commerce&Industry :
http://commerce.nic.in
- Japanese business information search engine :
http://www.export-japan.com
- Asean top export sites : http://www.asean-export.com
- European market opportunities for international suppliers :
http://www.eurotradeconcept.nl
- World fact and ﬁgures: http://www.worldfactsandﬁgures.com
- Global database Im-Export http://www.aaaoe.com/main.php

บรรณานุกรม
สำนักงานการคาระหวางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมการคาตางประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สำนักคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
http://www.moohin.com/combodiainfo/KohKong/index.shtml
www.mukweb.com
www.thaitextile.org
maps.google.co.th
http://th.wikipedia.org/wiki
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