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 โครงการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ของท่าเรืออิสระสีหนุวิลล์ซึ่งได้รับเงินกู้จาก  Japan International 
Cooperation Agency (JICA) มูลค่า 23,502,000,000 เยน (ประมาณ 218 ล้านดอลลาร์) เดิมมีแผนก าหนดจะ
เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2564 ถูกเลื่อนการก่อสร้างนั่นไปจนถึงต้นปี 2565 เนื่องจากการออกแบบที่วางแผนไว้ต้อง
ได้รับการแก้ไขหลายครั้ง 
 ท่าเรือใหม่แห่งนี้ มีความยาว 350 เมตรและลึก 14.5 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ระดับโลกที่
บรรทุกคอนเทนเนอร์ในปริมาณ 60,000 DWT หรือประมาณ 5,000 TEU ได้ ซึ่งในอนาคตคาดว่าท่าเรือสีหนุวิลล์
จะสามารถรองรับเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ประมาณร้อยละ 93 จากทั่วเอเชียใต้ 
 ผู้อ านวยการใหญ่ของท่าเรืออิสระสีหนุวิลล์ กล่าวว่า ท่ าเรือแห่งใหม่จะมีส่วนช่วยส าคัญในการ
เสริมสร้างภาคการขนส่งทางทะเลชองกัมพูชาทั้งในภูมิภาคและของโลก ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดเวลา 
รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการขนส่งทางทะเลให้กับกัมพูชา 

 หน่วยงานบริหารทั่วไปของศุลกากรจีน (The General Administration of Customs of China : 
GACC) อนุมัติโรงงานแปรรูปมะม่วง 5 แห่ง และสวนมะม่วง 37 ในกัมพูชาให้สามารถส่งออกไปยังจีนได้ ซึ่งคาดว่า
จะเป็นผลจากการที่กัมพูชากับจีนได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ช่วงเดือนตุลาคมปี 2563 ซึ่งก่อน
หน้านี้จีนได้ก าหนดให้โควตากับกัมพูชา ส าหรับการน าเข้ามะม่วง “คุณภาพ” มากถึง 500,000 ตัน 
 กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าการอนุมัติรางงานฯ ให้ส่งออกมะม่วงสดไปยังประเทศจีนใน
ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีส าหรับเกษตรกรกัมพูชา เนื่องจากมะม่วงถือเป็นสินค้าที่ส่งออกไปแล้วภายใต้ FTA อาเซียน-
จีน ที่ปลอดภาษีได้ร้อยละ 95 ในขณะที่ภาษีส าหรับอีกร้อยละ 5 ที่เหลือจะถูกลดลงในอนาคต ซึ่งคาดว่าการ
ส่งออกมะม่วงจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากภายใต้สนธิสัญญาการค้าฉบับใหม่นี้ 

 โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาแถลงว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย 225 แห่งจากทั้งหมด 557 
แห่งทั่วกัมพูชาจะเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากรัฐบาลได้ตัดสินใจยุติค าสั่ง “ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและปิด
ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ” ทั้งนี้ คาดว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะสามารถปรับตัวและฟ้ืน
ตัวกลับมาให้บริการอีกครั้ง 

การก่อสร้างท่าเรือสีหนุวิลล์แห่งใหม่อาจล่าช้า 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                 

มะม่วงของกัมพูชาได้รับการอนุมัติเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                 

สถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชากว่า 200 แห่งพร้อมตอนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 
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 อย่างไรก็ตาม ค าสั่งดังกล่าวจะอนุญาตให้ด าเนินการเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีมาตรการ Lockdown เท่านั้น 
ซึ่งพ้ืนที่ที่ถูกจัดอยู่ในมาตรการ Lockdown จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดให้บริการเป็นอันขาด เช่น เขตพ้ืนที่กรุง
พนมเปญ เมืองตาเขมา เมืองสีหนุวิลล์ และจังหวัดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอ่ืน ๆ  ดังนั้น นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปเยี่ยมหรือไปพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน
การแพ้ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาอย่างเคร่งครัด 
 นอกจากนี้ รายงานสถิติการท่องเที่ยวปี 2563 พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของกัมพูชา มีมูลค่าอยู่ที่ 
1.023 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 79.2 จาก 4.919 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 ขณะที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาเยือนกัมพูชามีจ านวน 1.21 ล้านคน ลดลงร้อยละ 80.2 จาก 6.61 ล้านในคนในปี 2562 

 กระทรวงเกษตร ปุาไม้และการประมงของกัมพูชาแจ้งว่าการน าเข้าผักของกัมพูชาลดลง ส่งผลให้
ปริมาณผักภายในประเทศต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนปริมาณการผลิตในประเทศรวมประมาณ 750,000 
ตัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ยังยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนผัก แต่การขนส่งไปในเขตเมือง เช่น 
กรุงพนมเปญช่วงนี้ยังเป็นเรื่องยากเนื่องจากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งผู้จัดการฝุาย
การตลาดของหมู่บ้านเกษตรกรรมธรรมชิตในกรุงพนมเปญกล่าวเพ่ิมเติมว่า ในขณะนี้ผลผลิตผักถูกล าเลียงมาจาก 
20 จังหวัด ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนมดุลคีรี โดยถูกขนส่งโดยรถแท็กซี่ ในขณะที่ผักจากจังหวัดกันดัล ผักจะถูก
จัดส่งโดยรถตุ๊กตุ๊กมายังกรุงพนมเปญ ท าให้ช่วงระหว่างการปิดเมือง การขนส่งผักไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย
ท าได้ยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าบางส่วนเข้าเมือง แม้ว่าคนขับรถจะมีบัตรประจ าตัว
และสิ่งนี้อาจเป็นอุปสรรคได้ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงฯ กล่าวว่าจะแก้ไขปัญหาการขนส่งนี้โดยการออก
ใบรับรองให้กับผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าอีกครั้ง ในส่วนของเกษตรกรหรือสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถขนส่งด้วย
ตัวเอง กระทรวงฯ จะจัดเตรียมใบรับรองหรือบัตรผ่านเพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งฯ แทน 

 การส่งออกกัมพูชาไปไทยลดลงร้อยละ 48.93 มาอยู่ที่ 329.54 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
ซึ่งผู้อ านวยการฝุายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทของ Royal Academy of Cambodia กล่าวว่าการส่งออกไปยัง
ไทยที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) ปริมาณการส่งออกที่ลดลงตามด่านพรมแดน
ไทย-กัมพูชา เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 2) การผลิตของกัมพูชามีการตกต่ ามากในช่วงล็อก
ดาวน์ อีกทั้งสินค้าเกษตรยังเป็นการส่งออกที่ส าคัญเพียงรายการเดียวไปยังไทยในขณะนี้ และผู้อ านวยการฯ ยัง
กล่าวเสริมว่ากัมพูชาต้องเพ่ิมก าลังการผลิตเพ่ือเจาะตลาดต่าง ๆ ในไทยต่อไป ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดพระ
ตะบองตั้งข้อกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ยอดการซื้อสินค้าเกษตรของกัมพูชาลดลงอย่างมากและ

กัมพูชายังคงต้องการผักอีกมากในช่วงโควิด 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                 

ยอดส่งออกของกัมพูชาไปยังไทยลดลงร้อยละ 49 ในไตรมาสแรกของปีนี้  

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                 
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ส่งผลให้ราคาตกต่ า ส่วนการน าเข้าและส่งออกข้ามพรมแดนผ่านจังหวัดพระตะบองน่าจะพลิกกลับแนวโน้มที่
สูงขึ้น เมื่อเริ่มต้นไตรมาสที่ 2 

 การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา (GDCE) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 มี
มูลค่า 614.8 ล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภายในเดือนมีนาคม 
2564 GDCE มีรายรับอยู่ที่ 211.3 ล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ 4.7 จากเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว โดยแหล่งที่มาของ
รายได้จากภาษีศุลกากรและสรรพสามิตที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ ยานพาหนะและเครื่องจักร (คิดเป็นร้อยละ 43.5) 
ปิโตรเลียมและพลังงาน (ร้อยละ 22.8) ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 6.3) และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ (ร้อยละ 27.4) 
 ทั้งนี้ ผู้อ านวยการของ GDCE เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรฝึกฝนทักษะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้กรมฯ จะมีมารการปูองกันและ
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี รวมทั้งท าให้ขั้นตอนการเสียภาษีท าได้ง่ายขึ้นโดยจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลของกัมพูชาได้ออกประกาศปรับลดอัตราอากรน าเข้ายานยนต์ถึงร้อยละ 
10-20 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ทั้งนี้ รายรับของ 
GDCE ในปี 2563 อยู่ที่ 2.4196 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่า 795.5 ล้านดอลลาร์ของรายได้ในปี 2562 หรือ
เท่ากับร้อยละ 24.8 
 ผู้อ านวยการฝุายเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Royal Academy of Cambodia กล่าวเสริมว่า 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การค้าระหว่างประเทศลดลง ส่งผลให้รายได้จากการเก็บภาษี
ศุลกากรชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การปิดเมือง ในพ้ืนที่กรุงพนมเปญและเมืองตาเขมาในเดือนนี้
คาดว่าจะมีผลต่อรายได้ของกรมศุลกากรอยู่เช่นกัน แต่จะไม่ส่งผลกระทบมาก หากการปิดเมืองนี้ไม่ยืดเยื้อ 

 จากรายงานของ CBRE หนึ่งในบริษัทจัดหาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าในกรุงพนมเปญพบว่า การเติบโต 
GDP ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาของกัมพูชายังเป็นที่สนใจของนักลงทุนรายใหญ่ทั้งในและต่างชาติที่ประสงค์จะ
ลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง หรือในภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยใน
การพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของกัมพูชาเอง ยกตัวอย่างเช่น เมืองสีหนุวิลล์ ที่สามารถ
พัฒนาจากหมู่บ้านชาวประมงให้กลายเป็นศูนย์กลางการเล่นคาสิโน และจะคาดว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็น
เมืองสมัยใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ ทางรัฐบาลยังได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาติดตั้งเพ่ือปรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบการจราจรและบันทึกข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งกล่าวได้ว่า 

ศุลกากรกัมพูชาเก็บภาษีได้ 615 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                 

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชายังคงมีทิศทางที่สดใส 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                 
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ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนอาจใช้หลักเกณฑ์และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพัฒนาเมืองใหม่นี้เป็นโมเดล
ในการพัฒนาเมืองอ่ืน ๆ ทั่วกัมพูชา 
 นักวิเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แม้ขณะนี้ กัมพูชายังได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 อย่าง
รุนแรง ส่งผลให้ธุรกิจบางส่วนถูกระงับหรือปิดด าเนินการเป็นเวลาชั่วคราว แต่กัมพูชาก็ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่
ในการฟ้ืนตัวหลังจากการระบาดนี้ลดลง อย่างไรก็ตาม ก่อนมีการระบาดของโควิด -19 สถานการณ์
อสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชามีการแข่งขันอย่างรุนแรงในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส านักงานต่าง ๆ จึงล้นเกินความต้องการ
ในตลาด ขณะที่คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล โรงเรียน และโลจิสติกส์ยังถือว่ามีการแข่งขันน้อย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมี 2 
Sectors ใหญ่ ๆ ให้เลือกส าหรับการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาได้แก่ 1) กลุ่มที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงใน
เขตชานเมือง หรือ 2) กลุ่มโรงแรมซึ่งเป็นห้องชุดหรูหราระดับสูงในเมืองหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
การกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า ส่วนในภาคการค้าปลีกนั้น ตลาดขณะนี้ยังไม่มีความต้องการมากนัก 

 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ไดคาดการณแนวโน้มว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวในระดับที่ไม
สม่ าเสมอเป็นอย่างมากซ่ึงจะแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาค ในส่วนของเศรษฐกิจกัมพูชาที่เรียกไดวาหยุดชะงักมาซัก
ระยะเนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งนับว่าเลวร้ายที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาด สวนทางกับหลาย
ประเทศท่ีเริ่มส่งสัญญาณทางบวกจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี้ IMF ไดคาดการณการเติบโตทั่วโลกในรายงานเดือนเมษายนว่า เศรษฐกิจของโลกจะเพ่ิมจาก
ร้อยละ 5.5 เป็นร้อยละ 6 ภายในปี 2564 และจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 4.4 ภายในปี 2565 ทั้งนี้ รายงานยัง
ระบุเพ่ิมด้วยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน (หนึ่งในตลาดที่ส าคัญของกัมพูชา) จะเติบโต
ร้อยละ 8.4 ในปีนี้ ขณะที่ GDP ของกัมพูชาที่หดตัวลงร้อยละ 3.53 ในปีที่แลว น่าจะกลับมาเติบโตร้อยละ 4.16 
ในปี 2564 และร้อยละ 5.98 ในปี 2565 ซึ่งน่าจะมาจากปัจจัยด้านการน าเข้าและส่งออกสินคาของกัมพูชาใน
อนาคตเป็นส าคัญ ทั้งนี้ตัวเลขคาดการณดังกล่าวยังไมรวมถึงผลกระทบในปัจจุบันของกัมพูชาที่ออกประกาศ 
Lockdown พ้ืนที่ในกรุงพนมเปญและเมืองตาเขมาในจังหวัดกันดาลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 นาง Gita Gopinath หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าการคาดการณตัวเลขทางเศรษฐกิจที่
ปรับปรุงใหม่ เกิดจากการที่หลายประเทศทั่วโลกไดรับการฉีดวัคซีนฯ เพ่ือฉีดให้กับประชาชนของตนเอง อย่างไรก็
ตาม นาง Gita Gopinath กล่าวเสริมการฟ้ืนตัวในระดับที่ไมสม่ าเสมอและไมสอดคลองกันทั่วโลกนี้อาจกอให้เกิด
ความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบที่ไมคาดคิด เนื่องจากขณะนี้ดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่สูง  ดังนั้น
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่าง ๆ อาจจะสูงตามไปด้วย รวมทั้งเงื่อนไขทางการปล่อยเงินเข มาในระบบจะก็
เข้มงวดขึ้นส่งผลให้แนวโน้มการฟื้นตัวจะแย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนา 
 
 

IMF คาดการณเศรษฐกิจกัมพูชาจะเติบโตร้อยละ 4.16 ในปีนี้ 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                 
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 เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกัมพูชาเพ่ิมความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรมออนไลน์
ต่าง ๆ หลังจากท่ีจ านวนผู้ใช้ e-commerce เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพ่ิงสูงขึ้นจนท า
ให้รัฐบาลกัมพูชาประกาศออกประกาศปิดเมือง (Lockdown) เต็มรูปแบบในกรุงพนมเปญและเมือง Takmao ที่
อยู่ใกล้เคียงในจังหวัดกันดาล (ใกล้กรุงพนมเปญ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 -28 เมษายน เพ่ือควบคุมการแพร
กระจายของไวรัสโควิด-19 การเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในการท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ของภาครัฐใน
ครั้งนี้สอดคลองกับการเคลื่อนไหวของภาคเอกชนเป็นอย่างมาก โดยนาย Jack Lee, co-founder and CEO ของ 
Smile shop หนึ่งให้ผู้บริการการซื้อของออนไลน์กล่าวว่า บริษัทไดออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกท า
ธุรกรรมออนไลน์และกระตุ้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น โดยประกาศว่าผู้ใช้ใหม่จะ
ไดรับ 10 USD ส าหรับการช าระค่าสินคาออนไลน์ในครั้งแรก โดยนาย Jack Lee คาดการณวาเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ 
จะเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยเศรษฐกิจภาพรวมของกัมพูชาให้ฟ้ืนตัวหลังจากเหตุการณแพรระบาดของโรคโควิด-
16 ทุเลาลง และ Smile Shop มุ่งม่ันที่จะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชาเพ่ือจัดหาและจัดจ าหน่าย
สินคากัมพูชา (Made in Cambodia) โดยเฉพาะสินคาเกษตรไปสูตลาดที่ใหญ่ขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

นาย Jack Lee กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมา Smile Shop ไดเปิดตัวโครงการ “buy local” เพ่ือเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่นกับฐานผู้บริโภคออนไลน์ที่มากข้ึนถึงแม้ว่าต้องใช้เวลา
ปรับตัวกับผู้ประกอบการรายย่อยอยู่บ้างก็ตาม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา Smile Shop ไดเปิดให้บริการจัดส่งฟรีตลอดเวลา
ในเมืองหลวงและลูกค้าในต่างจังหวัด พรอมรับประกันว่าจะไดรับสินค้าภายใน 72 ชั่วโมงอีกดวย 

แม้วาภาครัฐของกัมพูชาจะใช้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชนท าธุรกรรมทางออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น อย่าไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาไดออกกฤษฎีกาย่อยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ส าหรับธุรกรรมออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในกัมพูชาเพ่ือให้การด าเนินการ
เก็บภาษีของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 75 ของกฎหมายภาษีโดยกฤษฎีกาย่อยฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเงื่อนไขพิเศษส าหรับการน ากลไกในการด าเนินการภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) มาใช้กับสินค้า
ดิจิทัลและบริการอีคอมเมิร์ชของผู้ประกอบการที่ไมมีถ่ินพ านักถาวรและไมมีสถานประกอบการในประเทศกัมพูชา 
ดังนั้น ผู้ที่เสียภาษีจะต้องยื่นเอกสารและช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ให้กับฝุายบริหารภาษีไมเกินวันที่ 20 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่เคยช าระ ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม ผู้ที่เสียภาษีดังกล่าวข้างต้นอาจจะต้องโทษตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีอากรของกัมพูชา 

--------------------------------------- 
 

ส านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1  

การล็อกดาวน์เปิดโอกาสใหม่ส าหรับอีคอมเมิร์ซ 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                                                                                                 

รัฐบาลก าหนดภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ 

สคต.กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา                                                                                                                                                                                                                                                 
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