
                                                                                                                                                
                    ประเทศกัมพูชา                                               

 (1) ข้อมูลทั่วไป                 (2) เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจกัมพูชา  
เมืองหลวง :  กรุงพนมเปญ 
เมืองเศรษฐกิจส าคัญ : เสียมเรียบ (ท่องเที่ยว) / สีหนวุิลล์ (ท่าเรือน้้าลึก)/ 
พระตะบอง (ข้าว) / เกาะกง (ประมง) กัมปงจาม (ผลไม้ พืชไร่) 
พ้ืนที่ :  181,035 ตารางกิโลเมตร 
จ านวนประชากร : 15.95 ล้านคน   
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุน ี 
นายกรัฐมนตรี : สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน 
ศาสนา : พุทธ      
ภาษา : แขมร์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา : 1 USD เท่ากับ 4,000 เรียล  
ทรัพยากรธรรมชาติ : ทอง ทองแดง แร่เหล็ก แมงกานสิ ถ่านหิน พลอย  

  
GDP (US$bn) Current Prices 

ปี 2017 
22.25 

ปี 2018 
24.30 

ปี 2019  
26.56 

GDP Per Capita (US$) 1,389 1,495 1,610 
GDP growth (%) 6.94 6.76 6.79 
Goods & services exports  
(% change) 

10.73 10.62 10.19 
Inflation (%) 3.69 3.48 3.28 
    
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของกัมพูชา : สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน สิงคโปร์  
ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของกัมพูชา : ไทย เวียดนาม จีน 
สินค้าส่งออกส าคัญ กัมพูชา-โลก :  เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า ข้าว 
ยางพารา พริกไทย และสินค้าประมง  
สินค้าน าเข้าส าคัญ กัมพูชา-โลก : วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบส้าหรับผลิตเสื้อผ้า
และสิ่งทอ น้้ามันเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่ม  

 
              (3)  ยุทธศาสตร์/กิจกรรม                                                (4) สถานการณ์เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ CLMV 
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
(strategic partnership) โดยให้ความส้าคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อกระชับความเช่ือมโยงมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
(ASEAN connectivity) สู่การพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน  
-เร่งรัดการขยายการส่งออกเชิงรุก ด้วยกลยุทธ์เจาะลึกตลาดอาเซียน 
(deepening ASEAN) เจาะตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ยกระดับตลาดในเมืองหลวง โดยผลักดันสินค้าที่มีมูลค่า
สูง/สินค้านวัตกรรม/มีแบรนด์/มีการออกแบบ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด (demand driven)  
-ขยายช่องทางจ้าหน่ายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่และการ
บริโภคยุคสังคมเมือง โดยเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเจรจาการค้า 
กับผู้ประกอบการประเทศอาเซียน เพื่อขยายตลาดส่งออก   
-ส าหรับตลาดกัมพูชา แผนการด้าเนินงานของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างปรเทศ เน้นเจาะตลาดระดับบน (มหาเศรษฐีกัมพูชา นัก
ธุรกิจรุ่นใหม่) เจาะตลาดเมืองรอง ส่งเสริมการให้บริการในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการเข้ามารับบริการในประเทศไทย การออกไปด้าเนิน
ธุรกิจของไทยในกัมพูชา (โดยเฉพาะการขายแฟรนไชส์ การร่วม
ลงทุน) การออกไปให้บริการของบุคคลธรรมดา และการให้บริการ
ข้ามพรมแดน ในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อาทิ สุขภาพและความ
งาม บริการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (แอพพลิเคช่ัน
ต่างๆ ซอฟท์แวร์การวางระบบ การบริหารจัดการส้าหรับภาคธุรกิจ) 
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง (ออกแบบ วิศวกร การบริหาร
จัดการอาคารหรือสถานที่แบบครบวงจร) การค้าออนไลน์ โดยเน้น
กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางการค้า   
กิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ 
2561 
 จัดงานแสดงสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) วันท่ี 
1-4 ก.พ. 61 ณ กรุงพนมเปญ 
 จัดงานแสดงสินค้าไทย ณ จ.เสียมเรียบ 14-17 มิถุนายน 61  
 จัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยในกัมพูชา ก.ค.61 
 คณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องมือแพทย์ไปเวียดนามและกัมพูชา 
(21-25 พ.ค. 61) 

 เศรษฐกิจกมัพูชา 
- เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัว ปี 2560 สูงกว่าร้อยละ 9.9 ต่อปี โดย
ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเสื้อผา้และสิง่ทอ และอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว 
เป็นหลัก และได้รับประโยชน์จากสถานการณ์เป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
(LDCs) ที่ท้าให้กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีในการส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้ว  
-รายได้ที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของจ้านวนประชากรชนช้ันกลางในกัมพูชา ท้า
ให้ความต้องการสินค้าคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสส้าหรับการส่งออกสินค้า
ประเภทอ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีวิต อาทิ เครื่องปรับอากาศ เตาอบ
ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ นอกจากนี้   
ยังเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนในกัมพูชาเพื่อป้อนตลาดผู้บริโภคในกัมพูชา 
อย่างไรก็ดี แม้จะหลุดจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่้าตามเกณฑ์ของธนาคารโลก
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 แต่กัมพูชายังจัดเป็น LDCs ตามเกณฑ์ของ
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งท้าให้ กัมพูชายังคงได้รับสิทธิ Everything But Arms 
(EBA) ในการส่งออกไปสหภาพยุโรป การลงทุนในกัมพูชาเพื่อใช้เป็นฐานการผลิต
เพื่อส่งออกจึงเป็นโอกาส  
- IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาในปี 2562 จะมีอัตราการขยายตัวที่ 6.79% 
(IMF World Economic Outlook – October 2017) สูงขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาเนื่องจากค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น (รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศปรับขึ้น
ค่าแรงขั้นต่้าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
จากเดิม 153 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 170 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน) และมูลค่า
การส่งออกสินค้าประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอในกัมพูชาลดลง รวมถึงการเลือกตั้ง
ทั่วไปในกัมพูชา ซึง่ก้าหนดจัดขึ้นในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2561  
สถานการณ์การค้ากับไทย 
-การค้าไทย-กัมพูชา มีการเติบโตเช่ือมโยงกันในอัตราสูง เฉลี่ยที่ร้อยละ 15 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องต่อไป ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายการค้าที่ทั้ง 2 ประเทศได้ตั้งร่วมกันไว้ที่ 15 ,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2563 โดยรัฐบาลของ 2 ประเทศได้ด้าเนินการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการอ้านวยความสะดวก
ด้านการค้า ด้วยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ การยกระดับจุดผ่านแดน 4 
แห่งเป็นด่านสากล การน้าระบบพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียวมาใช้ การด้าเนินการเช่ือมต่อระบบทางรถไฟอรัญประเทศ-ศรีโสภณ-พระ
ตะบอง-พนมเปญให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 การลงนามความตกลงการเว้นการ
เก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา และการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนของทั้ง 2 ประเทศสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกันและกันได้  
-ทั้งนี้ ความตกลงการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา มีผลบังคับใช้แล้ว 
ซึ่งจะมีผลต่อการค้านวณภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป จึงเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนของไทยและการ
ให้บริการเข้ามายังประเทศกัมพูชา 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?biw=1135&bih=449&tbm=isch&q=cambodia+flag+2013&revid=958231637


 

(5) สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา 
เป้าหมายสง่ออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 

ปี 2018 
(%) 

ปี 2017 
ปี 2018 

ปี 2017 
ปี 2018 

ปี 2016 
ปี 2018 

ม.ค. +/- (%) ม.ค. +/- (%) ม.ค. +/- (%) 

+5% 
6,164.86 

 (9.9) 
548.90 2.12 

5,269.98 
(12.8) 

437.85 -5.30 
894.88 
(4.56) 

111.05 47.73 

 

 (6) สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดกัมพูชา ป ี2016 – ป ี2017  หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2017 
ปี 2017 
(ม.ค.) 

ปี 2018 
(ม.ค.) 

+/- (%) 

1. น้ ามันส าเร็จรปู 891.1 46.98 93.87 99.81 

2. เครื่องดื่ม 343.27 23.99 34.59 44.19 

3. รถจักรยานยนตแ์ละส่วนประกอบ 187.64 13.37 21.65 61.93 

4. อัญมณแีละเครื่องประดับ 854.94 149.77 20.81 -86.11 

5. น้ าตาลทราย 291.39 15.21 18.74 23.21 

6. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสบูและส่วนประกอบ 142.77 16.41 17.97 9.51 

7. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 149.31 10.78 15.74 46.01 

8. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 164.03 11.89 13.78 15.90 

9. เคมีภัณฑ ์ 155.73 11.89 12.4 4.29 

10.เหล็ก เหล็กกลา้และผลติภัณฑ ์ 92.33 6.45 11.8 82.95 

การส่งออกรวม 5,269.98 462.35 437.85 -5.30 

 

(7) สินค้าหลักที่ไทยน าเขา้จากตลาดกมัพูชา  ป ี2017 – ป ี2018 หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2017 
ปี 2017 
(ม.ค.) 

ปี 2018  
(ม.ค.) 

+/- (%) 

1. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ 285.56 46.13 59.73 29.48 

2. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ ์ 110.84 6.38 13.44 110.66 

3. ลวดและสายเคเบิล 103.21 7.45 10.12 35.84 

4. เสื้อผ้าส าเร็จรปู 66.34 5.86 6.81 16.21 

5. เครื่องเพชรพลอย อัญมณ ีเงินแท่งและทองค า 165.07 N/A 5.64 -52.11 

6. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 34.03 1.84 3.47 88.59 

7. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 14.26 1.55 2.31 49.03 

8. เนื้อสัตว์ส าหรบัการบริโภค 12.55 0.57 1.85 224.56 

9. เครื่องใช้เบด็เตล็ด 7.09 0.56 1.55 176.79 

10. ส่วนประกอบและอุปกรณย์านยนต์ 9.29 0.63 1.06 68.25 

การน าเขา้รวม 894.88 75.17 111.05 47.73 

 
ส้านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1  
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