หนังสือชื่อ

: คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา

ชื่อผู้แต่ง

: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปีที่แต่ง

: ตุลาคม 2558

พิมพ์ครั้งที่ 1

: พฤษภาคม 2559

จ�ำนวนที่พิมพ์

: 500 เล่ม

จ�ำนวนหน้า

: 208 หน้า

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   
563 ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (662) 507 8218-20  โทรสาร (662) 547 4212-4   
เว็บไซต์ : http://www.ditp.go.th

คำ�นำ�
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559 เป็นจุดเริม่ ต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายในภูมภิ าคอาเซียน ทัง้ เชิงกว้างและ
เชิงลึกที่ส�ำคัญในระยะยาว และเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระดับภูมภิ าคส�ำหรับผูป้ ระกอบ
การไทยในทุกแวดวงธุรกิจ จึงได้จัดท�ำคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศ
อาเซียนอื่นๆ ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักต่อการผนึกก�ำลังร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ท�ำความรูจ้ กั ประเทศต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึงในทุกแง่มมุ เพือ่ เตรียมพร้อมต่อโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็พร้อมตัง้ รับ
กับความท้าทายในการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นจากคู่แข่งต่างชาติได้อย่างเหมาะสม
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาฉบับนี้ ด�ำเนินการจัดท�ำเรียบเรียงและ
ตรวจทานโดยส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับส�ำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเอเชีย ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา สิ่งที่
ควรรู้ในราชอาณาจักรกัมพูชา การจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการท�ำธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ
การลงทุน (Outward Investment) ตลอดจนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ท้ายทีส่ ดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใคร่ขอขอบพระคุณ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญีป่ นุ่
(Japan External Trade Organization : JETRO) ซึ่งเป็นต้นแบบในการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนเป็น
อย่างสูง โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้น�ำรูปแบบการให้บริการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลการค้าการลงทุนในอาเซียน เพื่อใช้ส�ำหรับให้บริการผู้ประกอบการไทย รวมทั้งเพื่อจัดท�ำเป็น
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชาฉบับนี้ กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับ
ประโยชน์จากเนือ้ หาไม่มากก็นอ้ ย สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด�ำเนินธุรกิจในตลาดกัมพูชา และเป็น
ส่วนหนึง่ ในการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ธรุ กิจในองค์กรด้วยมุมมองทีม่ ตี อ่ ตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุมและครบครัน ทันต่อ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีจ่ ะเป็นไปในระยะข้างหน้า ตลอดจนใช้เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการศึกษาเพิม่ เติมในอนาคตต่อไป
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เมษายน 2558
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ข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ชื่อประเทศ :  
ภาษาเขมรอ่านว่า :
เมืองหลวง :
ค�ำขวัญ :
ชื่อเพลงชาติ :

ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือ Kingdom of Cambodia
เปรียะเรียเจียนาจักร กัมปุเจีย
ราชธานีพนมเปญ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นครราช

1

สภาพทางภูมิประเทศ
กัมพูชามีพื้นที่ขนาด กว้าง 500 กิโลเมตร ยาว
450 กิโลเมตร รวม 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาด
ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบ
ประเทศยาวรวม 2,615 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดน
ติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และ
ตราด
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และประเทศลาว (แขวงอัตตะปือ และ
จ�ำปาศักดิ์)
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม (จังหวัด
กอนทูม เปลกู ซาลาย ดัก๊ ลัก๊ ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน
ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)
พรมแดน กั ม พู ช ามี พ รมแดนทางบกติ ด ต่ อ
กั บ ประเทศไทย จากสั น ปั น น�้ ำ ทิ ว เขาพนมดงรั ก ถึ ง
หลักเขตแดนที่ 1 (จังหวัดอุบลราชธานี) ต่อเนื่องลงมา
ทางใต้ จ รดสั น ปั น น�้ำ ทิ ว เขาบรรทั ด ถึ ง หลั ก เขตแดน
ที่ 73 (จังหวัดตราด) รวมประมาณ 805 กิโลเมตร
มีชายแดนติดกับประเทศลาว 540 กิโลเมตร และประเทศ
เวียดนาม 1,270 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 443
กิโลเมตร

แม่น�้ำ/ทะเลสาบส�ำคัญ
แม่น�้ำโขง (Mekong) ไหลจากลาวเข้าสู่ภาค
เหนื อ ของกั ม พู ช าแล้ ว ไหลผ่ า นเข้ า เขตเวี ย ดนาม
มีความยาวในเขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร
แม่นำ�้ โตนเลสาบ (Tonle Sap) เชือ่ มระหว่าง
แม่น�้ำโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร
แม่ น�้ ำ บาสั ก (Bassac) เชื่ อ มต่ อ กั บ แม่ น�้ ำ
โตนเลสาบที่หน้าพระบรมมหาราชวัง กรุงพนมเปญ  
ความยาว 80 กิโลเมตร
ทะเลสาบโตนเลสาบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ
ประมาณ 100 กิ โ ลเมตร ฤดู น�้ ำ หลากน�้ ำ ท่ ว มถึ ง
7,500 ตารางกิโลเมตร ลึก 10 เมตร ครอบคลุมพื้นที่
5 จังหวัด ได้แก่ ก�ำปงธม ก�ำปงชนัง โพธิสตั ว์ พระตะบอง
และเสียมเรียบ มีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด
ภูเขา ยอดเขาสูงทีส่ ดุ ของกัมพูชาคือ พนมออรัล
สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง 1,813 เมตร

ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศคล้ า ยชามหรื อ อ่ า ง คื อ
ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุม่ แม่นำ�้ โขงอันกว้างขวาง
มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านตะวันออก มีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็น
พรมแดนกับประเทศเวียดนาม
2. ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ มีแนว
เทือกเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนกับประเทศไทย
3. ด้านใต้และตะวันตกเฉียงใต้ มีแนวเทือกเขา
บรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทยเฉพาะด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ำโขง
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ในเขตแดนของกัมพูชาประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร
และในพืน้ ทีท่ บั ซ้อนกับประเทศไทย ประมาณ 8 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึง่ จะสามารถขุดน�ำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
นอกจากนี้การส�ำรวจในเขตโตนเลสาบคาดว่าจะพบ
แหล่งก๊าซจ�ำนวนหนึ่ง  
อัญมณี แหล่งอัญมณีทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีคอื ทีก่ รุงไพลิน
จังหวัดไพลิน ซึ่งเป็นแร่พลอย สายเดียวกับจังหวัดตราด
และจั น ทบุ รี พลอยมี มากบริ เ วณเทื อ กเขาเพชรหรื อ
เขาสามพันล้าน และเทือกเขาบรรทัด นอกจากนี้ยังมี
เหมืองทองในจังหวัดรัตนคีรี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
เหลืออยู่ไม่มากนัก
สินแร่ มีเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ เหล็ก ฟอสเฟต
บ๊อกไซด์ ซิลิคอน ถ่านหิน และแมงกานีส

สภาพภูมิอากาศ

ป่ า ไม้ มี พื้ น ที่ร้อยละ 60 ของพื้น ที่ป ระเทศ
บริเวณทีป่ า่ ไม้หนาแน่นคือ เทือกเขาบรรทัดทางตอนใต้
และตะวั น ตกเฉี ย งใต้ของประเทศ แต่ป ัจจุบัน ป่าไม้
ลดลงอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลเปิดสัมปทานป่าให้
กับบริษัทเอกชน แม้ว่าต่อมาจะมีการปิดป่า แต่ก็ยังคง
มี ก ารตั ด โค่ น โดยอาศั ย ช่ อ งว่ า งจากป่ า สั ม ปทานเพื่ อ
ท�ำการเกษตร เช่น อ้อย ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง
ยางพารา และไม้สนหอม  
สัตว์นำ�้ มีชกุ ชุมด้านชายฝัง่ ทะเลทางตอนใต้ และ
ที่ โ ตนเลสาบ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง จั บ ปลาน�้ ำ จื ด ขนาดใหญ่
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 10,000 ตารางกิโลเมตรในฤดูน�้ำ
หลากและลดเหลือ 3,000 ตารางกิโลเมตรในฤดูแล้ง
ปลาที่จับจากแม่น�้ำโขงแต่ละปีประมาณ 1 ล้านตัน
นอกจากนี้ยังมีปลาที่เลี้ยงประมาณ 200,000 ตัน ปลามี
ส่วนส�ำคัญต่อวิถคี วามเป็นอยูข่ องประชาชน นอกจากจะ
ใช้บริโภคโดยตรงแล้ว ยังสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้
แก่ประเทศด้วย
น�้ ำ มั น และก๊ าซธรรมชาติ รัฐ บาลกัม พูช าได้
ให้สัมปทานส�ำรวจน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนชายฝั่ง
และนอกชายฝั่ง ผลการส�ำรวจพบว่ามีปริมาณมากพอ
สามารถท�ำเชิงพาณิชย์ได้ มีการประมาณว่ามีกา๊ ซส�ำรอง

กัมพูชา มีสภาพอากาศมรสุมเขตร้อน แบบร้อนชืน้
แถบมรสุมมี 2 ฤดูคือ
- ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
- ฤดูแล้ง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน
- เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุด
- เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต�่ำสุด
- เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด

เมืองหลวง/เมืองสำ�คัญ/เมืองท่า
เมืองหลวง คือ ราชธานีพนมเปญ มีประชากร
ประมาณ 2 ล้านคน มีเนื้อที่ 1,963.2 ตารางกิโลเมตร
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเป็น
ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ไปทั่ ว ประเทศ มี โ ครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยาน
นานาชาติ พ นมเปญ 8 กิ โ ลเมตร นอกจากนี้ ยั ง เป็ น
ศูนย์กลางของการเมือง วัฒนธรรม และศูนย์ราชการของ
ประเทศ มีมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียว ถือว่าเป็น
สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960
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เมืองส�ำคัญ
- จังหวัดเสียมเรียบ (เสียมราฐ) เป็นที่ตั้งของ
นครวัด นครธม สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ทีน่ กั ท่องเทีย่ วจาก
ทั่วโลกไปเยือน ท�ำให้มีธุรกิจบริการที่ส�ำคัญ คือ ที่พัก
โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- จังหวัดพระตะบอง แหล่งผลิตข้าวส้ม และ
พืชไร่ ได้แก่ มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง
และงา
- จังหวัดเกาะกง แหล่งผลิตปาล์มน�้ำมัน อ้อย
โรงงานน�้ำตาลทราย สินค้าสัตว์น�้ำ  การท่องเที่ยวทาง
ทะเล
-  จังหวัดก�ำปงจาม เป็นแหล่งผลิตยางพารา เงาะ
มังคุด ทุเรียน  มะม่วงหิมพานต์  และพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ มันส�ำปะหลัง ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว และงา

การปกครองออกเป็นอ�ำเภอ (สะรก) และต�ำบล (สังกัด)
ขณะทีก่ รุงจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขต (คัน) และ
แขวง (สังกัด)

ระบบการปกครอง
กั ม พู ช า  เป็ น อดี ต ประเทศอาณานิ ค มของ
ฝรั่ ง เศสในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ พี ย ง
ประเทศเดียวที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ มี พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมนาถ
นโรดม สีหมุนี เป็นพระมหากษัตริย์
โดยมี ส มเด็ จ อั ค รมหาเสนาบดี บุ ญ ญจั ก รี
เฮง สัมริน เป็นประธานรัฐสภา สมเด็จวิบล เสนา ภักดี
สาย ชุม เป็นประธานวุฒิสภา (แทน สมเด็จ เจีย ซิม
ที่พึ่งถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2558) และ
สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรี
(เรียงล�ำดับจากซ้ายไปขวา)

เมืองท่า ได้แก่ จังหวัดพระสีหนุ (เดิมชื่อจังหวัด
ก� ำ ปงโสม หรื อ กรุ ง พระสี ห นุ วิ ล ล์ ) เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ด้ า นคมนาคมขนส่ ง ในพื้ น ที่ ท างตอนใต้ ข องประเทศ
เป็นทีต่ งั้ ของท่าเรือน�ำ้ ลึก ส�ำหรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
ใช้ในการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า มีชายหาดที่สวยงาม
เหมาะแก่การท่องเทีย่ ว เป็นแหล่งทีส่ ำ� รวจพบว่ามีนำ�้ มัน
และก๊าซธรรมชาติ และมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง
จึ ง ท� ำ ให้ รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ยกระดับสนามบินในจังหวัดให้เป็นสนามบินนานาชาติ
แห่งที่ 3 ของประเทศเพือ่ รองรับปริมาณการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว

การแบ่งเขตการปกครอง
กัมพูชา แบ่งเขตการปกครองเป็น 24 จังหวัด
(เรียกว่า เขต) กับ 1 เมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ
ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ โดยแต่ละจังหวัดจะมีอ�ำเภอ
ที่ตั้งของตัวจังหวัดเรียกว่ากรุง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
กับรองผู้ว่าฯ อีก 7-9 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวาระ
ของรัฐบาล (5 ปี) เป็นผู้ปกครอง ทั้งนี้จังหวัดจะแบ่งเขต
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ประชากร/ศาสนา/สังคม/วัฒนธรรม
ประชากร กัมพูชามีจำ� นวนประชากรประมาณ 15.17 ล้านคน (ประมาณการปี 2558 ) อัตราการเจริญเติบโต
ปีละ 1.46% อาศัยอยูใ่ นเมืองร้อยละ 21.4 ความหนาแน่นของประชากรเฉลีย่ 82 คนต่อตารางกิโลเมตร ประมาณการ
ของประชากรแต่ละกลุ่ม ได้แก่
- เด็ก (0-14 ปี) ร้อยละ 29.2
- วัยท�ำงาน (15-64 ปี) ร้อยละ 66.2
- วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 4.6
ประชากร แยกเป็นเชื้อชาติ กัมพูชา 96% มุสลิม 2.2% เวียดนาม 0.4% จีน 0.2 % และชนกลุ่มน้อย
17 เผ่า
ศาสนา คื อ พุทธ ลัทธิเถรวาทเป็น ศาสนาประจ� ำ ชาติ ปั จ จุ บัน เป็ น ที่ นั บถื อ ของประชาชนประมาณ
ร้อยละ 90 ของประเทศ ประกอบด้วย 2 นิกาย คือ ฝ่ายมหานิกาย มีสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (เทพ วงศ์)
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช วั ด อุ ณ าโลม เป็ น ประมุ ข และฝ่ า ยนิ ก ายธรรมยุ ติ มี ส มเด็ จ พระสุ ค นธาธิ บ ดี (บั ว คลี่ )
สมเด็จพระสังฆราช วัดบัวตูม เป็นประมุข ประชาชนประมาณร้อยละ 10 นับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และอื่นๆ
ภาษา ภาษาราชการ คือ ภาษาขแมร์ (เขมร) และมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองส�ำหรับการติดต่อ
กั บ ชาวต่ า งชาติ ส่ ว นภาษาต่ า งชาติ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารใช้ ได้ แ ก่ (1) ภาษาจี น ใช้ ใ นหมู ่ ค นกั ม พู ช าเชื้ อ สายจี น
ร้านค้าและร้านอาหาร (2) ภาษาฝรั่งเศส ใช้ในหมู่ราชวงศ์และชนชั้นสูง และใช้เป็นศัพท์เทคนิคซึ่งเป็นผลจาก
ต�ำราเรียนที่เป็นภาษาฝรั่งเศส (3) ภาษาไทย คนกัมพูชาในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เช่น เกาะกง
ไพลิน พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย
สกุลเงิน กัมพูชามีสกุลเงินท้องถิ่น คือ สกุลเรียล (Riel) มีอัตราแลกเปลี่ยน 4,000 เรียล เท่ากับ 1
เหรียญสหรัฐฯ ประมาณ 116 เรียล เท่ากับ 1 บาท ทั้งนี้ในกัมพูชาใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลักส�ำหรับ
การใช้จ่ายและท�ำธุรกรรมต่างๆ ส่วนเงินเรียลใช้ในการช�ำระค่าธรรมเนียมราชการและใช้ส�ำหรับเงินที่มีมูลค่า
ต�่ำกว่า 1 เหรียญสหรัฐฯ
เวลา กัมพูชาอยู่ในเขตเวลาเดียวกับประเทศไทย คือ ก่อน GMT + 7 ชั่วโมง

วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดราชการทีส่ ำ� คัญส่วนใหญ่ ได้แก่ วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา งานบุญหรือประเพณีประจ�ำชาติ วันส�ำคัญ
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ วันส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และวันหยุดสากล
วันหยุดราชการประจ�ำปี 2558
วันที่ 1 มกราคม
วันปีใหม่สากล
วันที่ 7 มกราคม
วันชัยชนะต่อเขมรแดง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
วันที่ 8 มีนาคม
วันสตรีสากล
วันที่ 14-16 เมษายน
เทศกาลวันขึ้นปีใหม่กัมพูชา
วันที่ 1 พฤษภาคม
วันแรงงานสากล
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วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 6 พฤษภาคม
วันที่ 13-15 พฤษภาคม
วันที่ 1 มิถุนายน
วันที่ 18 มิถุนายน
วันที่ 24 กันยายน  
วันที่ 11-13 ตุลาคม

วันวิสาขบูชา
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จนโรดม สีหมุนี
วันเด็กสากล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ แม่
วันรัฐธรรมนูญ
เทศกาลวันสาร์ท (ปรอจุมบิณ)
(แรม 14 ค�่ำ เดือน 10 ถึง ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11)
วันที่ 15 ตุลาคม
วันระลึกถึง สมเด็จนโรดม สีหนุ
วันที่ 23 ตุลาคม
วันสันติภาพปารีส
วันที่ 29 ตุลาคม
วันขึ้นครองราชย์ฯ กษัตริย์ นโรดม สีหมุนี
วันที่ 9 พฤศจิกายน
วันเอกราชจากฝรั่งเศส
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน   เทศกาลแข่งเรือ ลอยประทีป ไหว้พระจันทร์ฯ
(ขึ้น 14 ค�่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 12)
วันที่ 10 ธันวาคม
วันสิทธิมนุษย์สากล
* กรณีที่วันหยุดใดตรงกับวันหยุดประจ�ำสัปดาห์ให้ท�ำการหยุดชดเชยในวันถัดไปจ�ำนวน 1 วัน
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บทที่

เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

บทที่ 2
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

ก่อนปี 2534 ประเทศกัมพูชาประสบกับภาวะ
สงครามภายในประเทศอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ส่งผล
ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศตกต�่ ำ ลงอย่ า งมาก และ
ท� ำ ให้ ป ระเทศกั ม พู ช าถู ก จั ด เป็ น ประเทศที่ มี ร ะดั บ
การพั ฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด ประเทศหนึ่ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองจากระบอบสั ง คมนิ ย มเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตย และหลังจากสงครามภายในประเทศเริ่ม
สงบลง ประเทศเริ่มได้รับการฟื้นฟูบูรณะ มีการเปิด
ประเทศท�ำการค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ท�ำให้
มี ค วามต้ อ งการบริ โภคอุป โภคสิน ค้าและบริก ารเพิ่ม
สู งขึ้ น โดยรั ฐบาลกัม พูช าได้มีก ารก�ำหนดนโยบายที่
มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร และการท่องเที่ยว
ของประเทศ ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลงทุ น จาก
ต่ า งประเทศด้ ว ยการออกมาตรการต่ า งๆ มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจ การ
เพิม่ สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุนต่างชาติ การปฏิรปู ระบบ
การจัดเก็บภาษีเงินได้ และการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ เช่ น ถนน ไฟฟ้ า น�้ ำ ประปา
สนามบิน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
กัมพูชาในปัจจุบัน เป็นผลพวงของความส�ำเร็จจากการ
เปลี่ ย นผ่ า นจากระบบเศรษฐกิ จ รวมศู น ย์ ไ ปสู ่ ร ะบบ
เศรษฐกิจแบบตลาด ประกอบกับการปฏิรูปนโยบาย
ด้านการค้าและการลงทุน การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของภาคอุ ต สาหกรรมและการบริ ก าร ตลอดจน
เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจกัมพูชามี
อัตราการเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 7.0 โดยเฉลี่ยตั้งแต่
ปี 2537 ถึงปี 2557 ท�ำให้รายได้เฉลี่ยของประชากร
ต่อคนเพิ่มจากประมาณ 650 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2550
เป็น 1,130 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิม่ เป็น
1,225 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 ซึ่งจะท�ำให้กัมพูชา
เปลี่ยนสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต�่ำ 
สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจ
แบบผสมผสานมากขึ้นเป็นการเกษตร การอุตสาหกรรม
และการบริการ

สรุปเหตุการณ์สำ�คัญในกัมพูชา
ปี 2557 ได้แก่
(1) ตัง้ แต่เดือนมกราคม มีการเดินขบวนประท้วง
ของกลุม่ ลูกจ้างของโรงงานการ์เม้นท์ ซึง่ เกิดการปะทะกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วง มีผู้เสียชีวิต 5 ราย
และบาดเจ็บอีกประมาณ 40 ราย การประท้วงท�ำให้
หลายโรงงานต้ อ งหยุ ด กิ จ การ หรื อ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต
ลดลง อุตสาหกรรมการ์เม้นท์สูญเสียรายได้ประมาณ
200 ล้านเหรียญฯ รวมถึงการลงทุนใหม่ประมาณ 70
ล้านเหรียญฯ ต้องหยุดชะงัก
(2) หลั ง จากที่ BMW, Audi, Mercedes,
Land Rover และ Jaguar เข้ามาเปิดตลาดกัมพูชาแล้ว
ตลาดรถหรูในกัมพูชายังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยในเดือน
มีนาคม Porche เปิดตัวโชว์รูมตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุง
พนมเปญ จากนั้นในเดือนมิถุนายน Rolls-Royce ก็ตาม
เข้ามาเปิดตัวแทนจ�ำหน่ายเช่นกัน
(3) ADB ได้ปรับลดตัวเลขประเมินอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชาปี 2557 จากเดิม 7.3%
เหลือ 7.0% เพราะปัญหาการเมืองและการประท้วง
ของแรงงานกัมพูชาที่ยืดเยื้อ ด้านรัฐบาลกัมพูชา โดย
กระทรวงพาณิชย์เร่งปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความ
โปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น พร้ อ มกั บ เร่ ง หา
ตลาดใหม่สำ� หรับส่งออกสินค้าเกษตร ทดแทนการพึง่ พา
การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
(4) เดือนมิถนุ ายน สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี Grand Opening ห้างสรรพสินค้า
AEON Mall ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งได้รับความนิยมจาก
ประชาชนชาวกัมพูชาอย่างสูง AEON Mall แสดงถึงการ
เข้ามามีบทบาทของนักลงทุนญีป่ นุ่ อย่างเด่นชัด
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(5) เดือนกรกฎาคม พรรค CNRP ยอมเข้าร่วม
ประชุ ม สภาสมั ช ชาแห่ ง ชาติ ท� ำ ให้ กั ม พู ช าสามารถ
ปลดล็ อ คปั ญ หาการเมื อ งซึ่ ง มี ม ายาวนานถึ ง 1 ปี
สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น แสดงถึง
ภาพลักษณ์ที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
(6) จีนยังคงเป็นนักลงทุนรายใหญ่ทสี่ ดุ ในกัมพูชา
โดยในเดื อ นสิ ง หาคม หน่ ว ยงาน COFCO ของจี น
และ Green Trade ของกัมพูชา ได้ลงนามในข้อตกลง
น�ำเข้าข้าวสาร 1 แสนตัน จากกัมพูชาภายใน 1 ปี
ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ  Stung Tatay ของจีนขนาด
246 เมกะวั ต ต์ ได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
แล้วในเดือนนี้เช่นกัน
(7) KrisEnergy บริษัทน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
สัญชาติสิงคโปร์ ได้แถลงการณ์ตกลงซื้อหุ้นจากบริษัท
เชฟรอน ในส่ ว นของพื้ น ที่ ส� ำ รวจและขุ ด เจาะน�้ ำ มั น
Block A ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4.709 ตารางกิโลเมตร
บริเวณพืน้ ทีท่ บั ซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา คิดเป็น
มูลค่า 65 ล้านเหรียญฯ ซึ่งหากเริ่มด�ำเนินการผลิตได้
คาดว่าจะได้ผลผลิตน�้ำมันวันละ 10,000 บาเรล
(8) กรรมกรกัมพูชานับหมื่นคนออกมาเรียกร้อง
ขอขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำอีกครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน โดยหัน
ไปกดดันบริษทั ต่างชาติทผี่ ลิตแบรนด์ชนั้ น�ำของโลก เช่น
GAP H&M และ Adidas เป็นต้น
(9) กั ม พู ช าเฉลิ ม ฉลองความส� ำ เร็ จ ของ
Ms. Seavmey นักเทควอนโดสาววัย 19 ปี ที่สามารถ
คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นคนแรกในรอบ 44 ปี
ที่เกาะเพชร โดยสมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าวว่า “ไม่ใช่ความ
ส�ำเร็จที่ได้มาง่ายๆ การที่จะชนะผู้เข้าแข่งขันจาก 45
ประเทศ” พร้อมมอบของรางวัลจ�ำนวนมากและยกย่อง
ให้เป็นวีรสตรี
(10) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย เดินทางมาเยือนราชอาณาจักร
กัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม
2557 ตามค�ำเชิญของสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
โดยได้ร่วมลงนาม MOU จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) MOU

ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (2) MOU
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อขจัดการค้ามนุษย์และช่วยเหลือ
เหยือ่ จากการค้ามนุษย์ และ (3) MOU ว่าด้วยการเชือ่ มต่อ
ทางรถไฟระหว่างกัมพูชา-ไทย การมาเยือนครั้งนี้ท�ำให้
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชามีความแน่นแฟ้นมากขึ้น
(11) รัฐบาลกัมพูชาประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ
ส� ำ หรั บ แรงงานในโรงงานการ์ เ ม้ น ท์ ทั่ ว ประเทศเป็ น
128 เหรี ย ญ/เดื อ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป นอกจากนี้ ผลการประกวด World's Best
Rice for 2014 ปรากฏว่าข้าวกัมพูชาได้ครองแชมป์
ร่วมกับข้าวไทย ท�ำให้ขา้ วกัมพูชาได้รบั รางวัลข้าวทีด่ ที สี่ ดุ
ของโลก 3 ปีซ้อน

ประเด็นสำ�คัญในการปฏิรปู และ
พัฒนาประเทศกัมพูชา
รัฐบาลกัมพูชาให้ความส�ำคัญอย่างมากในการ
ปฏิรปู ประเทศ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในภูมิภาคและในเวทีโลก โดยก�ำหนดประเด็น
หลักในการปฏิรูปซึ่งมีความเชื่อมโยงกันไว้ 5 ประเด็น
ได้แก่
ประเด็นแรก คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และสาธารณสุข การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ รวมถึง
ระบบการให้บริการการศึกษา
ประเด็ น ที่ ส อง คื อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ได้ แก่ เส้ น ทางการขนส่ ง แหล่ ง
พลังงาน ระบบการสื่อสาร รวมถึงการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการท�ำธุรกิจ
ประเด็นที่สาม คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้
ให้กับประเทศและเกษตรกร
ประเด็ น ที่ สี่ คื อ การพั ฒ นาระบบกฎหมาย
ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปรับปรุงกฎหมาย
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ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มประสิทธิภาพของ
บริการสาธารณะ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ลงทุน
ประเด็นที่ห้า  คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การลงทุนในทรัพยากรบุคคล การให้บริการ
สาธารณะ และผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี วามหลากหลาย
นอกเหนือจากภาคการ์เม้นท์และการท่องเทีย่ ว เพือ่ พัฒนา
เศรษฐกิ จ และยกระดั บ ศั ก ยภาพทางอุ ต สาหกรรม
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งการก� ำ หนดนโยบาย
ค่ า จ้ า งแรงงานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น และสามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมธุรกิจ SME ให้มีส่วนร่วม
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการบริหาร
จั ด การที่ ดิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการให้
สั ม ปทานที่ ดิ น เพื่ อ ให้ กั ม พู ช าได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด
จากทรั พ ยากรที่ ดิ น ที่ มี อ ยู ่ ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สั ง คม ลดการท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
อุ ป สรรคที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
กั ม พู ช า ได้ แ ก่ ปั ญ หาเรื่ อ งของทั ก ษะแรงงานและ
ระบบการศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้า
ปัญหาการทุจริตและระบบการบริหารราชการที่ไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ งบประมาณที่ มี อ ยู ่ จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น
อุปสรรคต่อการลงทุนของรัฐ และการที่กัมพูชาขาด
ความหลากหลายทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ทางด้ า นสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมและด้านการบริการ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมี ค วามเสี่ ย งท่ า มกลางสภาพความ
ต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ในภาคการเกษตร สินค้า เช่น มันส�ำปะหลัง
ผั ก น�้ ำ ตาล น�้ ำ มั น ปาล์ ม และไม้ อั ด เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี
ศักยภาพ โดยปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าแปรรูปซึ่งมี
มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากผลผลิ ต เหล่ า นี้ แต่ ยั ง มี จ� ำ นวน
ไม่มาก ซึ่งยังเป็นโอกาสในการขยายปริมาณการผลิต
สินค้าเหล่านี้

ในระยะยาวรัฐบาลจ�ำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุง
การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า การขนส่ ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ขณะที่
การลงทุนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วและร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของโลก
นอกจากนี้ ธุรกิจท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องได้รับการ
สนั บ สนุ น เพื่ อ ยกระดั บ เทคโนโลยี และเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โอกาสในตลาดใหม่ ๆ ที่ มี
ศักยภาพ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจภายนอก
และผลกระทบต่อกัมพูชา
อัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศยุโรป
และญี่ปุ่น ถูกปรับลดลง จากผลประกอบการที่ย�่ำแย่
ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐฯ มีการคาดการณ์อัตรา
การเจริญเติบโตของกลุ่มประเทศเหล่านี้ในปี 2557
เท่ากับ 1.4% ลดลงจาก 1.5% ที่คาดการณ์ไว้ครั้งก่อน
แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.1% ในปี 2558 โดยประเทศเหล่านี้
ล้ ว นเป็ น ประเทศคู ่ ค ้ า ที่ ส� ำ คั ญ ของกั ม พู ช า ดั ง นั้ น
ผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา
การลดลงของราคาน�้ำมันในตลาดโลกจะเป็น
โอกาสที่ ดี ส� ำ หรั บ ประเทศผู ้ น� ำ เข้ า ในการปฏิ รู ป
โครงการอุดหนุนราคาน�้ำมันที่มีต้นทุนสูง และในทาง
กลับกันประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันก็มโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมของพวกเขา เนือ่ งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ที่ ล ดลงจะส่ ง ผลให้ ค ่ า เงิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของพวกเขา
เพิ่มสูงขึ้น การที่กัมพูชาไม่สามารถผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิง
ได้ เ องและไม่ มี น โยบายอุ ด หนุ น ราคาน�้ ำ มั น ส่ ง ผล
ให้ ต ้ อ งพึ่ ง พาผู ้ น� ำ เข้ า น�้ ำ มั น อย่ า งมากในการปรั บ ตั ว
ให้เข้ากับตลาด และการปรับลดราคาให้เป็นไปตามราคา
น�้ำมันดิบและราคาน�้ำมันในตลาดโลก
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ต้ น ทุ น และความด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า น
การขนส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน�้ำมัน เป็นอุปสรรค
ที่ส�ำคัญของกัมพูชาในการพัฒนาศักยภาพทางการค้า
โดยกั ม พู ชามี ต ้ น ทุ นในการขนส่งสูงกว่าประเทศไทย
33% และสูงกว่าประเทศเวียดนาม 30% ส่งผลให้
เกษตรกรและผู ้ ผ ลิ ต ชาวกั ม พู ช า ประสบปั ญ หา
ความยากล�ำบากในการน�ำสินค้าเข้าสู่ตลาด ในขณะที่
ผู้ส่งออกยังประสบปัญหาในการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับ
ลูกค้าในต่างประเทศ และการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
เครือข่ายการผลิตในระดับภูมิภาค

การพัฒนาปรับปรุงสภาพถนน พร้อมเชื่อมโยง
เส้นทางต่างๆ ระหว่างตัวเมืองกับชนบท ระหว่างภาค
เอกชนกับชุมชนต่างๆ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายจากนครวัด ไปสู่เมือง
ชายทะเล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การอ�ำนวยความสะดวกให้กับภาคอุตสาหกรรม
การผลิ ต ยั ง คงเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คง โดยจากรายงาน
การประเมินบรรยากาศในการลงทุนล่าสุด พบว่า อัตรา
ค่าไฟฟ้าและการเข้าถึงแหล่งพลังงาน ค่าธรรมเนียม
ที่ไม่เป็นทางการ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ยังคงเป็น
อุปสรรคส�ำคัญของการลงทุนในกัมพูชา ขณะทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
ในการลงทุน ก็ยังไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับ
นักลงทุนได้เท่าที่ควร
เศรษฐกิ จ ที่ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น โอกาส
ที่ ดี ส� ำ หรั บ กั ม พู ช าในการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม
ทางธุ ร กิ จ โดยการลดต้ น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ า อย่ า งโปร่ ง ใส
ปรับปรุงการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า เพิ่มแรง
จู ง ใจในการลงทุ น ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พั ฒ นา
กฎหมายการลงทุ น และการแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรมเพื่ อ
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และปรับปรุงระบบ
การจดทะเบียนธุรกิจให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากประเทศที่
พั ฒ นาแล้ ว ให้ ย ้ า ยฐานการผลิ ต เข้ า มาในกั ม พู ช า
กั ม พู ช าจะต้ อ งรั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเมื อ ง และ
ต้องมีกระบวนการการเจรจาแบบไตรภาคีในเรื่องของ
ค่าจ้างส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมการ์เม้นท์อย่างโปร่งใส
และมีการปฏิรูปโครงสร้างการท�ำงานในภาคส่วนต่างๆ
รวมถึงการพัฒนาการศึกษาและอาชีวศึกษา
กัมพูชาลดการพึ่งพาเฉพาะยุโรปและอเมริกา
ที่ มี ป ั ญ หาวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โดยหั น มาผลิ ต สิ น ค้ า ที่
หลากหลายนอกจากการ์เม้นท์เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆ
เช่น อะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
มองหาตลาดใหม่ๆ ทดแทนตลาดเดิม

อนาคตเศรษฐกิจกัมพูชา
ความท้าทายและแนวทางใน
การพัฒนา
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากความมั่ น คงทางการเมื อ งและการฟื ้ น ตั ว ทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึงความมั่นคงทางการเมือง
ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตรา
การเจริญเติบโต 7.5% ในปี 2558 เท่ากับในปี 2557
อย่ า งไรก็ ต าม เศรษฐกิ จ กั ม พู ช ายั ง มี ค วามเสี่ ย งจาก
ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นจากการประท้วงของแรงงาน
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ราคาข้ า วในตลาดโลกที่ ป รั บ ลดลง
รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในภูมิภาค
กัมพูชาจ�ำเป็นต้องกระตุน้ การเจริญเติบโตในภาค
การเกษตรและการท่องเที่ยว ในภาคการเกษตรกัมพูชา
มีอัตราการผลิตข้าวที่ชะลอตัวลง และประสบปัญหา
ข้อจ�ำกัดทางด้านที่ดิน ดังนั้นกัมพูชาจ�ำเป็นต้องมุ่งเน้น
ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว
มากกว่าการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก นอกจากนี้
กั ม พู ช าต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาโรงสี ข ้ า วและลดต้ น ทุ น ใน
การขนส่ง เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการส่งออกข้าวปีละ
1 ล้านตัน
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นายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมวิสัยทัศน์ประเทศกัมพูชา 2558 ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุน
จากต่างชาติ ในสาขาอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการพึ่งพาธุรกิจการ์เม้นท์ การท่องเที่ยวและการเกษตร
ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร งานฝีมือและโรงงานอุตสาหกรรมเบา เป็นต้น สมเด็จฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดส่วนในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาน้อยกว่าภาคการเกษตร ซึ่งต่อไปภาคการเกษตร
ควรมีสัดส่วนน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (CDC) จะเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลกรอบยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมนโยบาย ได้แก่ (1) การดึงดูดการลงทุนต่างชาติเพื่อพัฒนาระบบอุตสาหกรรมในประเทศ
(2) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ SME ให้พร้อมเข้าสูต่ ลาดสากล (3) พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
และ (4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคและการบริการจากภาครัฐ

สถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรมที่สำ�คัญของกัมพูชา
สัดส่วน GDP ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2557
Taxes on  
Products 5%

Industry
25%
Agriculture
Fisheries &
Forestry
30%

Services
40%

เศรษฐกิจกัมพูชา ขึ้นอยู่กับ 3 เสาหลัก ได้แก่ การส่งออกเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป สิ่งทอและรองเท้า การเกษตร
และ การบริการ
โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่า ภาคอุตสาหกรรมจะโตขึ้น 9.7% ภาคบริการจะโตขึ้น 6.6% และภาคการเกษตร
จะโตขึ้น 4.3% ในปี 2558
(1) สถานการณ์ ใ นภาคอุ ต สาหกรรม การผลิ ต และส่ ง ออก เสื้ อ ผ้ า ส� ำ เร็ จ รู ป สิ่ ง ทอและรองเท้ า
เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศกัมพูชาที่สร้างรายได้รวมกว่า 80% ของมูลค่าการส่งออกรวมในแต่ละปี
โดยในปี 2557 กัมพูชาส่งออก เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป สิ่งทอและรองเท้า รวมมูลค่า 5.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่ม 7.6% จากปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 4.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา มูลค่า 1.86 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 8% ส่วนการส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 2.22 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม 26.7%
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การส่งออกการ์เม้นท์และรองเท้าของกัมพูชา (ล้านเหรียญฯ)
ตลาดสหรัฐฯ
ตลาด EU
ตลาด Canada
ตลาด Japan
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

        ปี 2556             ปี 2557
2,025.94
1,756.68
467.04
207.20
509.66
4,966.52

1,862.39
2,225.62
491.31
261.78
502.14
5,343.24

แม้ว่าจะมีปัญหาเสถียรภาพการเมืองภายในประเทศและการประท้วงของแรงงาน รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ
ในตลาดส่งออกที่ส�ำคัญอย่างสหรัฐอเมริกา แต่การส่งออกการ์เม้นท์และรองเท้าของกัมพูชา ก็ยังสามารถขยายตัวได้
เป็นผลจากการส่งออกไปยังตลาด EU ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ถือว่าเป็น
แหล่งรายได้จากต่างชาติแหล่งใหญ่ท่ีสุดของกัมพูชา ภาคส่วนนี้ประกอบด้วยโรงงานประมาณ 1,000 แห่ง และมี
แรงงานประมาณ 800,000 คน
นอกเหนือจากการผลิตและส่งออก เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป สิง่ ทอและรองเท้าแล้ว ปัจจุบนั กัมพูชาเริม่ มีการผลิตและ
ส่งออก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่และส่วนประกอบยานยนต์ ซึ่งเป็นการขยายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติ
เข้ามายังประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะญี่ปุ่นเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ในการผลิตสินค้า
ขัน้ กลางบางอย่างแล้วส่งกลับไปฐานการผลิตใหญ่เพือ่ ผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปต่อไป หรืออาศัยสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพือ่ ส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้ว โดยในปี 2557 กัมพูชาส่งออกสินค้าประเภท ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่และ
ส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่าประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(2) สถานการณ์ภาคการเกษตร ประชากรกัมพูชาร้อยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศ
คิดเป็น GDP ร้อยละ 30 ในปี 2557 ซึ่งกัมพูชามีการส่งออกสินค้าเกษตรจ�ำนวน 3.44 ล้านตัน โดยสินค้าเกษตร
ที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง ยางพารา ถั่ว พริกไทย เป็นต้น
(2.1) ข้าว ถือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้ประเทศร้อยละ 15 ของ GDP รัฐบาลกัมพูชา โดยสมเด็จฯ
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศตั้งเป้าส่งออกข้าวสารให้ได้ 1 ล้านตันในปี 2015 เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
และรายได้ของประชาชนกัมพูชามากกว่าร้อยละ 85 ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับวงจรข้าวตั้งแต่การปลูก การสีแปรรูปข้าว
และการส่งออกข้าว
ในปี 2557 กัมพูชาผลิตข้าวได้ 9.32 ล้านตัน เก็บไว้ท�ำพันธุ์และสูญเสีย (ร้อยละ 13) คิดเป็นปริมาณ
1.2 ล้านตัน เหลือข้าวเปลือก 8.1 ล้านตัน หากน�ำไปแปรรูปจะได้ข้าวสาร (อัตราร้อยละ 64) ประมาณ 5.2 ล้านตัน
ใช้บริโภคภายในประเทศปีละ 2.1 ล้านตัน จะมีข้าวสารเหลือเพื่อส่งออก 3 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม กัมพูชาส่งออก
ข้าวสารไปทั่วโลกได้เพียง 387,061 ตัน เพิ่ม 2% จากปริมาณ 378,858 ตันในปี 2556 ไปยัง 59 ประเทศทั่วโลก
โดยประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของกัมพูชา คือ ฝรั่งเศส โปแลนด์ มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ จีน และเบลเยี่ยม
ปริมาณการส่งออกข้าวสารของกัมพูชายังห่างไกลจากเป้าหมายที่ก�ำหนด 1 ล้านตัน อยู่มาก สมเด็จฯ
ฮุน เซน ผู้น�ำกัมพูชาได้กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย
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การส่งออกข้าวสารของกัมพูชารายเดือนตั้งแต่ปี 2554-2557 (หน่วย:ตัน)
เดือน

2554

2555

2556

2557

1. มกราคม

6,798

9,703

25,726

21,536

2. กุมภาพันธ์

5,089

14,417

24,089

27,037

3. มีนาคม

12,534

12,310

45,413

35,757

4. เมษายน

17,946

15,036

23,276

35,961

5. พฤษภาคม

20,520

13,115

28,350

27,971

6. มิถุนายน

4,274

13,426

29,105

29,666

7. กรกฎาคม

12,703

20,527

31,411

26,060

8. สิงหาคม

20,404

15,530

29,358

29,871

9. กันยายน

14,384

15,169

29,395

35,511

10. ตุลาคม

19,067

16,967

28,031

35,418

9,559

25,189

37,855

31,137

44,905

34,328

46,847

51,136

201,899

205,717

378,856

387,061

11. พฤศจิกายน
12. ธันวาคม
รวมทั้งปี

ตลาดส่งออกข้าวสารของกัมพูชาในปี 2557 (หน่วย:ตัน)
ปี 2557

FRA

POL

MAL

NET

CHINA

BEL

1. มกราคม

5,897

1,951

1,633

2,053

892

837

2. กุมภาพันธ์

6,501

3,657

3,588

3,277

2,184

1,332

3. มีนาคม

5,781

6,994

2,967

3,150

2,544

2,348

4. เมษายน

5,769

9,426

2,022

3,284

651

1,114

5. พฤษภาคม

4,616

5,980

1,837

3,931

654

2,201

6. มิถุนายน

4,953

5,597

4,646

1,686

806

1,762

7. กรกฎาคม

4,527

6,178

1,515

1,809

1,809

712

8. สิงหาคม

5,833

4,046

3,565

2,237

2,255

1,900

9. กันยายน

5,795

2,016

4,137

3,013

9,127

1,831

10. ตุลาคม

6,453

5,861

3,267

3,367

5,385

2,181

11. พฤศจิกายน

5,842

1,446

10,045

2,237

4,339

962

12. ธันวาคม

8,110

2,786

8,898

1,980

18,334

1,335

70,077

55,938

48,120

32,024

48,980

18,515

รวมทั้งปี
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ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตและการตลาด
ข้าวในกัมพูชา คือ เรื่อง Logistic ได้แก่ การขนส่ง
ซึ่งต้องใช้ถนน ขณะที่รางรถไฟยังไม่ได้รับการพัฒนา
ท�ำให้ต้นทุนการขนส่งข้าวในกัมพูชาระยะทาง 100 กม.
เฉลี่ ย 15 USD/ตั น ขณะที่ ใ นประเทศไทยมี ต ้ น ทุ น
เฉลี่ย 4 USD/ตัน และในประเทศเวียดนามมีต้นทุน
เฉลีย่ 7.5 USD/ตัน ด้านค่าไฟฟ้าในชนบทมีอตั รา 30-90
Cents ต่อหน่วย ขณะที่ในเมืองมีอัตรา 20 Cents
ต่ อ หน่ ว ย เปรี ย บเทียบกับ ประเทศเวียดนามมีอัต รา
10 Cents ต่อหน่วย
นอกจากนี้ กัมพูชายังขาดแคลนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นท่าเรือน�้ำลึก
แห่งเดียวของประเทศที่ใช้ส�ำหรับการส่งออก จ�ำนวน
คลังสินค้าส�ำหรับเก็บรักษาข้าวและก�ำลังการผลิตของ
โรงสีที่ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้
ในแต่ละปี รวมถึงเงินทุนและสินเชื่อที่ใช้ส�ำหรับซื้อและ
แปรรู ป ข้ า วเปลื อ กยั ง มี ป ริ ม าณน้ อ ยและมี ต ้ น ทุ น สู ง
นอกจากนั้นเกษตรกรแถบลุ่มแม่น�้ำโขงยังมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้นำ�้ มันซึง่ มีราคาสูงเพือ่ น�ำมาสูบน�ำ้ เข้านา ส่งผลให้
เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง รวมถึงมีช่องทางในการ
น�ำสินค้าสู่ตลาดจ�ำกัด ต้องขายข้าวเปลือกผ่านพ่อค้า
คนกลางเพื่อส่งโรงสี
สมเด็ จ ฯ ฮุ น เซน นายกรั ฐ มนตรี กั ม พู ช า
ให้ความส�ำคัญอย่างมากเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเรื่อง
ข้าว โดยกล่าวว่า “ในทางปฏิบัติการส่งเสริมการลงทุน
ในภาคการเกษตรไม่ ไ ด้ มุ ่ ง หวั ง เพี ย งความมั่ น คงทาง
อาหาร แต่รวมถึงการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสู่ชนบท เราจึงให้ความส�ำคัญเรื่องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกร
ได้แก่ การจัดระบบชลประทานอย่างทั่วถึง การจัดระบบ
การขนส่ ง ที่ มี ป ระสิทธิภ าพ การให้ก รรมสิทธิ์ในการ
ถือครองที่ดิน การเข้าถึงแหล่งพลังงาน เทคโนโลยีที่
ทันสมัย การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดและ
บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ”
รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศนโยบายว่าด้วยการ
ผลิ ต และส่ ง ออกข้ า วฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ

ส่งเสริมการผลิตและส่งออกข้าวให้มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว เช่ น เดี ย วกั บภาคการ์ เ ม้ น ท์ และภาคบริ ก าร
โดยได้เสนอมาตรการจูงใจแก่ธนาคารพาณิชย์ในการ
ปล่อยสินเชื่อเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยลดปัญหาการ
ขาดแคลนเงิ น ทุ น ส� ำ หรั บ ซื้ อ และแปรรู ป ข้ า วเปลื อ ก
แก่ผู้ค้าข้าวและโรงสี
ปัจจุบันมีการลงทุนสร้างโรงสีขนาดใหญ่หลาย
แห่ง เช่น Taiwa Seiki Corporation จากประเทศ
ญี่ ปุ ่ น มู ล ค่ า กว่ า 10 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ตั้ ง อยู ่ ใ น
จังหวัดตาแก้ว ก�ำลังการผลิต 60,000-100,000 ตัน
ข้าวสารต่อปี โรงสีข้าวของกลุ่มบริษัท C.P. ที่จังหวัด
ก� ำ ปงสปื อ ก� ำ ลั ง การผลิ ต 100,000-300,000 ตั น
ข้าวสารต่อปี และโรงสีข้าวของบริษัท Crystal Rice
(บริษัทในเครือของ Asia Golden Rice) ที่จังหวัด
ก�ำปอด ก�ำลังการผลิต 300,000-400,000 ตันข้าวสาร
ต่อปี
ด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธนาคาร Canadia
มีสัดส่วนการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร
7% ของปริมาณสินเชื่อรวม และมีเป้าหมายจะขยาย
สัดส่วนเป็น 12% ในปี 2557 โดยธนาคารได้เตรียม
เงินส�ำหรับซื้อข้าวเปลือกในจังหวัด บันเตียเมียนเจย
พระตะบอง เสียมเรียบ และก�ำปงธม เพื่อป้องกันไม่
ให้ ข ้ า วเปลื อ กเหล่ า นั้ น ถู ก ส่ ง ออกไปยั ง ประเทศไทย
และเวียดนาม นอกจากนั้นธนาคาร ACLEDA ก็เป็น
อี ก ธนาคารหนึ่ ง ที่ ใ ห้ สิ น เชื่ อ ด้ า นการเกษตร โดยมี
สัดส่วนการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร 58% ของปริมาณ
สินเชื่อรวม
กัมพูชาต้องมีการปฏิรูปนโยบายและแนวทาง
ในการพั ฒ นาการผลิ ต และส่ ง ออกข้ า วอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ โดยรั ฐ บาล
กัมพูชาต้องพิจารณาแก้ไขปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้กัมพูชา
ไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น ได้ อาทิ ต้ น ทุ น
ในการขนส่ ง อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า อั ต ราภาษี และ
ค่าธรรมเนียมส่งออก รวมถึงปัจจัยทางเทคนิคที่เป็น
อุปสรรคกับการส่งออก เช่น เรื่องค่าธรรมเนียมในการ
ส่งออก (ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ประมาณ
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11 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เมือ่ เทียบกับประเทศไทย 0.12 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และประเทศเวียดนาม 0.05 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
การเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของการขนส่งผ่านแดนเพื่อให้มีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง เช่น การขนส่งข้าว
โดยเรือไปยังโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หรือการขนส่งทางบกไปยังท่าเรือประเทศไทย เพื่อด�ำเนินการส่งออกต่อไป
ยังประเทศที่สาม เป็นต้น
โอกาสของไทย โรงสีข้าวเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีโอกาสสูงในกัมพูชา เนื่องจากโรงสีข้าวในกัมพูชายังขาด
ความรู ้ เ รื่ อ งการท� ำข้าวคุณภาพดี รวมถึงความรู้เรื่องเทคโนโลยี และการพั ฒ นาด้ า นองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ เ กษตรกร
นอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงสีขนาดเล็กก็ไม่สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่ได้ รัฐบาลจึงมี
นโยบายสนับสนุนให้นกั ลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนท�ำโรงสีขนาดใหญ่ เพือ่ ให้ชว่ ยพัฒนาศักยภาพโรงสีในประเทศ
พร้อมกับองค์ความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา
(2.2) ข้าวโพด กัมพูชาปลูกข้าวโพด 2 รุ่น คือ ข้าวโพดฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยมีผลผลิตออกตลอดปี
ในแหล่งเพาะปลูกที่แตกต่างกัน ซึ่งข้าวโพดฤดูฝนจะมีผลผลิตออกในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ส่วนข้าวโพด
ฤดูแล้งจะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และในบางพื้นที่จะมีผลผลิตออกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
ด้านการตลาดอาศัยการส่งออกไปไทยและเวียดนามเป็นหลัก แยกเป็นการส่งออกไปไทยปีละประมาณ
200,000 ตันต่อปี (ประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิต) โดยพ่อค้าไทยและเวียดนามจะเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงไร่
ของเกษตรกรในช่วงที่ข้าวโพดออกสู่ตลาดมาก ทั้งนี้ การขายข้าวโพดให้เวียดนามง่ายเพราะเป็นการซื้อคละเกรด
ไม่เลือกคุณภาพมากเหมือนไทยและจ่ายเงินสด นอกจากนี้ พบว่าปัจจุบนั เวียดนามเริม่ เข้ามาลงทุนสร้างไซโลในกัมพูชา
เพื่อรับซื้อข้าวโพดในหลายจังหวัด
ในปีการผลิต 2557/2558 กัมพูชามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งสิ้น 143,517 เฮกตาร์ ผลผลิต
549,607 ตัน ลดลงจากปี 2556/2557ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 239,748 เฮกตาร์ ผลผลิต 926,846 ตัน เนื่องจาก
เกษตรกรหั น ไปปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง เพิ่ ม ขึ้ น พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พระตะบอง ไพลิ น อุ ด รเมี ย นเจย
บันเตียเมียนเจย กันดาล และก�ำปงจาม
(2.3) ยางพารา กัมพูชามีพื้นที่ปลูกยางพาราในปี 2557 รวม 357,808 เฮกตาร์ ผลผลิต 97,054 ตัน
เพิ่มจากปี 2556 ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 328,771 เฮกตาร์ ผลผลิต 85,244 ตัน มีมูลค่าการส่งออก 154.16 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากปี 2556 ซึ่งส่งออกมูลค่า 189.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากราคายางพาราในปี 2557 ลดลง
เหลือเพียงตันละ 1,539 เหรียญสหรัฐฯ จากตันละ 2,201 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2556
(2.4) มันส�ำปะหลัง ในปี 2557/2558 กัมพูชามีพื้นที่เพาะปลูกมันส�ำปะหลัง 521,459 เฮกตาร์
เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อน คาดว่าได้ผลผลิตหัวมันสดประมาณ 11.9 ล้านตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 22.90 ตันต่อเฮกตาร์)
พื้นที่เพาะปลูกที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระตะบอง รองลงมาคือ บันเตียเมียนเจย กระแจะ ตบูงขมุม และก�ำปงธม
ทั้งนี้ ปริมาณการเพาะปลูกมันส�ำปะหลังในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาตลาดของปีก่อนหน้าการเพาะปลูก
โดยผลัดเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมาณการว่าผลผลิตมันส�ำปะหลังร้อยละ 20-30 ถูกน�ำไปใช้ในประเทศ โดยส่วนมากน�ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบส�ำหรับผลิตอาหารสัตว์ ส่วนที่เหลือจะถูกส่งออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม และจีน ในรูปแบบของ
มันสดร้อยละ 50 มันแห้งร้อยละ 40 และแป้งมันร้อยละ 10 เพื่อไปท�ำการแปรรูปและส่งออกสู่ตลาดโลก หรือ
ใช้ประโยชน์ในประเทศเหล่านั้น
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สถิติการส่งออกมันส�ำปะหลังของกัมพูชา (ปี 2554-2558)
ปริมาณ (ตัน)

เพิ่ม/ลด

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2554

277,296

111%

13

225%

2555

722,250

160%

38

192%

2556

300,000

-58%

16

-58%

2557

226,000

-25%

18

13%

2558 (3 เดือนแรก)

233,242

13%

25

58%

ปี

เพิ่ม/ลด

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา

เนือ่ งจากประเทศกัมพูชามีการส่งออกมันสดและมันแห้ง อย่างไม่เป็นทางการไปยังประเทศไทยและเวียดนาม
เป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะทราบถึงปริมาณการส่งออกที่แท้จริง จากข้อมูลอย่างเป็นทางการของ
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา แสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีปริมาณการส่งออกมันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องระหว่างปี
2554-2555 หลังจากนั้นเมื่อประเทศไทยมีนโยบายห้ามน�ำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศในฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ของไทย ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกมันส�ำปะหลังของกัมพูชาไปไทยลดลงต่อเนื่องระหว่างปี 2556-2557 ขณะที่
มีการลงนามใน MOU ว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยพืช ส�ำหรับการส่งออกมันส�ำปะหลังจากกัมพูชาไปยังจีน ท�ำให้กัมพูชา
ส่งออกมันส�ำปะหลังไปจีนเพิ่มขึ้นในปี 2558
ราคามันส�ำปะหลังของกัมพูชาในปี 2558 สูงกว่าปีทผี่ า่ นมา โดยมันส�ำปะหลังแห้งราคา 175 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
และมันส�ำปะหลังสด ราคา 57 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
(3) การบริการ ธุรกิจบริการของกัมพูชามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
การเติบโตของภาคธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ การคมนาคมและโทรคมนาคม โดยคาดว่าในปี 2558
ภาคธุรกิจบริการจะเติบโตร้อยละ 7.5
    (3.1) การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบด้านการเมืองภายใน
กัมพูชา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านมาจากประเทศไทยน้อยลง ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกัมพูชา
4.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นี้คาดว่าการท่องเที่ยวกัมพูชาจะกลับมาขยายตัว
สูงอีกครั้ง เนื่องจากประเทศไทยและกัมพูชามีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น
รายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการ คิดเป็นเกือบ
ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่
ภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 30 และภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 25
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็น 1 ใน 6 ภาคธุรกิจ
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชา และก่อให้เกิดการ
จ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ต�ำแหน่ง นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของสิง่ มหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)-นครธม
(Angkor Thom)” ประมาณร้อยละ 70 ที่เหลือเดินทางไปกรุงพนมเปญและจังหวัดอื่นๆ
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ฤดูท่องเที่ยวคึกคักมาก (High Season) คือช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม และช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเบาบาง
(Low Season) คือช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน
รัฐบาลกัมพูชาให้ความส�ำคัญกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยได้จัดท�ำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2544 ต่อมารัฐบาลได้ก�ำหนด
แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Action Plan) โดยสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น การขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร การสื่อสารโทรคมนาคม พลังงาน และน�้ำประปา
รวมถึงได้มีการเจรจากับรัฐบาลจีนและญี่ปุ่น เพื่อให้ไปลงทุนในภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ท�ำบันทึก
ความตกลง (MOU) กับสายการบินต่างๆ ให้เพิ่มเที่ยวบิน และเปิดเที่ยวบินตรง (Direct Flights) ภายใต้นโยบาย
เปิดน่านฟ้าเสรี (Open Sky Policy) นอกจากนี้มีแผนการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพ
ของการบริการ การฝึกอบรมบุคลากรที่ท�ำงานในภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาโรงแรมให้ได้มาตรฐาน และ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศ รวมถึงการสร้างและพัฒนาจุดขายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ปั จ จุ บั น มี ส ายการบิ น นานาชาติ บิ น มาลงที่ ก รุ ง พนมเปญและจั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บมากกว่ า 20 สาย
วันละ 58 เทีย่ วบิน (ทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้น บรูไนและอินโดนีเซีย) โดยร้อยละ 75 เป็นนักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิค เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย และร้อยละ 16 เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป
กัมพูชามีชายทะเลเป็นแนวยาว 450 กิโลเมตร ใน 4 จังหวัด คือ เกาะกง พระสีหนุ ก�ำปอด และแกบ
(4 K =  Koh Kong, Kamponsom (Preah Sihanouk), Kampot and Kep) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นชายหาด
ที่สวยระดับโลก (The Coastline Was Officially Recognized as One of the World's Most Beautiful Bays
in May, 2011)
    (3.2) โรงแรมและร้านอาหารในปี 2557 ภาคธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเติบโตจากการเพิ่มของ
นักท่องเที่ยว จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยว พบว่าการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 62 ขณะที่
จ�ำนวนห้องพักโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์เพิ่มร้อยละ 12 ส่วนการให้สินเชื่อเกี่ยวกับโรงแรมและร้านอาหารมีการ
เพิ่มเช่นกัน

เนื่องจากสัดส่วนประชากรช่วงวัยรุ่น-วัยท�ำงานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กัมพูชามีรายได้มากขึ้น ประกอบกับ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ท�ำให้เกิดร้านอาหารขึ้นในประเทศนี้มากมาย ซึ่งหมายถึงการแข่งขันในตลาด
ที่มากขึ้นตามล�ำดับ
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ผ่านการจดทะเบียนสูงถึง 900 กว่าแห่ง
ซึ่งยังไม่รวมร้านอาหารที่จัดตั้งโดยไม่ได้จดทะเบียนอีกเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่สามารถระบุจ�ำนวนร้านอาหาร
ในกรุงพนมเปญที่แท้จริงได้ โดยข้อมูลจาก Tripadvisor.com แนะน�ำร้านอาหารในกรุงพนมเปญจ�ำนวน 566 แห่ง
โดยเป็นอาหารเอเชีย 209 แห่ง อาหารอเมริกัน 39 แห่ง เบเกอรี่ 14 แห่ง ในขณะที่ Yellow Pages มีรายชื่อ
ร้านอาหารอยู่ถึง 1,762 แห่ง ในกรุงพนมเปญ และ 2,990 แห่ง ทั่วประเทศ
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จากรายงาน ได้แบ่งประเภทร้านอาหารในพนมเปญไว้ 6 ประเภท ได้แก่ (1) ร้านอาหารชั้นเลิศ (Fine
Dining) ซึ่งมักจะแยกเปิดเป็นภัตตาคารเดี่ยว (2) ร้านอาหารเน้นบรรยากาศ (Casual Dining) ระดับราคา
ปานกลางถึงสูง มักจะพบเปิดเป็นทั้งร้านเดี่ยวหรือรวมอยู่กับศูนย์อาหารระดับดี หรือเป็นร้านอยู่ในโรงแรม
(3) ร้านอาหารประเภท Fast Food มักพบเห็นในรูปของธุรกิจแฟรนไชส์ (4) ร้านอาหารทั่วไปที่บริการเสิร์ฟ
อาหารเช้าและกลางวัน (5) คาเฟ่และร้านเบเกอรี่ และ (6) ร้านอาหารตาม Night Club ที่มีบริการเสิร์ฟเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และร้านข้าวต้มกลางคืน

การขยายตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารในพนมเปญ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากรทีม่ รี ายได้ระดับกลาง
(Middle Class Population) ได้แก่ พนักงานบริษทั โดยประมาณร้อยละ 13 มีรายได้ระหว่าง 601-1,000 เหรียญสหรัฐฯ/
เดือน และร้ อ ยละ 6 มี ร ายได้ ร ะหว่ า ง 1,001-2,000 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน ซึ่ ง หมายถึ ง ก� ำ ลั ง ซื้ อ ที่ ม ากขึ้ น
ตามล�ำดับ จะเห็นหลักฐานได้จากอัตราการใช้พื้นที่อาคารและอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ที่เพิ่มขึ้น
ในปี 2557 ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-54 คิดเป็นร้อยละ 59 ของประชากรทั้งหมด คนกลุ่มนี้
ไม่เพียงเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัจจัยเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมร้านอาหารใน
พนมเปญ เนื่องจากคนกลุ่มนี้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกและวิถีชีวิตสมัยใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน พบว่าร้อยละ 64 ของชาวพนมเปญจ่ายค่าอาหารเช้าอยู่ที่ 1.25-2.00 เหรียญสหรัฐฯ ร้อยละ 20
จ่ายที่ 2.25-3.00 เหรียญสหรัฐฯ และร้อยละ 8 จ่ายอยู่ที่ 3.25-4.00 เหรียญสหรัฐฯ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในกั ม พู ช า เป็ น อี ก ปั จ จั ย หลั ก อั น หนึ่ ง ที่ ส ่ ง เสริ ม การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร นอกจากนี้ เทรนด์ธุรกิจแบบแฟรนไชส์ F&B เป็นที่นิยมในกัมพูชาเช่นกัน โดยปัจจุบันบริษัท
Express Food Group จ�ำกัด (EFG) เป็นผู้น�ำทางด้านธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร โดยน�ำ  Brand ชั้นน�ำจาก
ต่างประเทศเข้ามา เช่น Pizza Company ของไทย Swensen's และ Dairy Queen ของอเมริกา BBQ
Chicken และ Costa Coffee ของเกาหลีใต้ รวมทั้งสิ้น 39 แห่งทั่วพนมเปญ ด้านผู้น�ำธุรกิจแฟรนไชส์ท้องถิ่น
คือ Park Café มีแผนจะขายแฟรนไชส์ในปีหน้าเช่นกัน ซึ่งจะมีแบรนด์ต่างชาติอื่นๆ ตามเข้ามาอีก
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ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากโดยเฉพาะร้านอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมของ
คนกั ม พู ช ามี จ� ำ นวนน้ อ ยมาก โดยตั้ ง อยู ่ ที่ ก รุ ง พนมเปญและที่ จั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บรวมกั น ประมาณ 20 แห่ ง
ซึ่งนับว่ามีจ�ำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับร้านอาหารจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม ที่มีตั้งอยู่ในกัมพูชา ดังนั้นจึง
เป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะเข้ามาท�ำธุรกิจด้านนี้ โดยลงทุนเอง 100% หรือร่วมทุนกับนักลงทุน
ท้องถิ่นหรือการท�ำธุรกิจในลักษณะ Franchise
นอกจากนั้น กัมพูชาต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการให้บริการ เพราะประชาชนกัมพูชายังขาด
ทักษะด้านนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาท�ำธุรกิจให้ความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อให้สามารถหางาน
ที่ เ หมาะสมต่ อ ไป รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น การจ� ำ หน่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการประกอบอาหารและ
การประกอบการร้านอาหาร สินค้าไทยประเภทของขบเคี้ยว อาหารทานเล่นและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่สามารถ
แทรกเข้าไปตามธุรกิจเหล่านี้ได้เช่นกัน

สถานการณ์ด้านการค้า
ในปี 2557 การค้ากัมพูชาและประเทศคูค่ า้ ทัว่ โลกมีมลู ค่า 18.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ 13.8% จากปี 2556
ซึ่งมีมูลค่า 15.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา EU จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา
ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย แยกเป็น
การส่งออก มูลค่า 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม 11.5% จาก 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของปี 2556
โดยสินค้าส่งออกหลักคือ Garment คิดเป็น 80% ของมูลค่าการส่งออกรวม ส่วนสินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว
ผลิตภัณฑ์ปลา ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใบยาสูบ และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

การน�ำเข้า  มูลค่า 10.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม 15.5% จาก 9.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของปี 2556
เนื่ อ งจากกั ม พู ช าไม่ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการได้ ทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ จึ ง ต้ อ งน� ำ เข้ า
จากต่างประเทศโดยเป็นการเพิ่มตามก�ำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น สินค้าน�ำเข้าหลักคือ วัตถุดิบส�ำหรับ
ผลิต Garment น�้ำมันเชื้อเพลิง และยานยนต์ เป็นต้น ตลาดน�ำเข้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และจีน เป็นต้น
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กัมพูชาได้วางยุทธศาสตร์ที่จะผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการน�ำเข้า การแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติม ได้แก่
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน และส่งออกสินค้าให้หลากหลาย
รายการ
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

GDP (US$bn)

12

14.54

15.67

16.79

GDP Per Capita (US$)

845

1,000

1,017.2

1,030

Real GDP Growth (%)

7.1

7.3

7.7

7.2

Inflation (%)

5.5

3.6

4.6

3.9

Export (%)

34.4

11.4

10.7

11.5

Import (%)

22.8

17.1

10.8

15.5

Trade Balance (MUS$)

-1,490

-2,412

-1,548

-2,700

ที่มา : World Economic Outlook,IMF/ADB

นโยบายด้านการค้า
รัฐบาลพยายามลดอุปสรรคทางการค้าทัง้ ด้านภาษีศลุ กากรและอุปสรรคทีม่ ใิ ช่ภาษีศลุ กากร เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบการค้าตามที่ผูกพันไว้กับ WTO
สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายและประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (จตุโกณ) เพื่อ
การเจริญเติบโต การจ้างงาน ความเสมอภาค และประสิทธิภาพในกัมพูชา (“Rectangular Strategy” for Growth,
Employment, Equity and Efficiency in Cambodia) สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
หลักการภายใต้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเป็นวาระแห่งชาติ
โดยมีวตั ถุประสงค์  เพือ่ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมทีก่ ำ� ลังเผชิญอยูแ่ ละการพัฒนาศักยภาพ
ของกัมพูชา ได้แก่
(1)  การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(2)  ส่งเสริมการสร้างงาน
(3)  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อประกันความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมในสังคม
(4)   การเพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถของรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการปฏิรปู ในทุกสาขาเพือ่ ลดความ
   ยากจนและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงสร้างของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม ประกอบด้วย
- ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป 4 ประการ ได้แก่
(1)  การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง
(2)  การปฏิรูปกฎหมายและการศาล
(3)  การบริหารสาธารณะ
(4) การปฏิรูปกองทัพ โดยเฉพาะการลดจ�ำนวนก�ำลังพลหันไปเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและอาวุธ
  ยุทโธปกรณ์
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- สร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาประเทศ
(1) ความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพทางการเมือง และระเบียบทางสังคม
(2) การสร้างหุ้นส่วนด้านการพัฒนา ซึ่งรวมถึง ภาคเอกชน ประเทศผู้บริจาค และประชาชน
(3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคลัง
(4) การบูรณาการกัมพูชาเข้าสู่ภูมิภาคและโลก
- ความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 4 สาขาหลัก
(1) ด้านการเกษตร
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(3) การพัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนการสร้างงาน
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสาธารณสุข

ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ
ภาพรวมในปี 2557 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board : CIB)
ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 2,989
โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 10,717.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก CIB ปี 2553-ธันวาคม 2557
รายการ

หน่วย

2554

2555

2556

2557

มูลค่าเงินลงทุน

ล้าน USD

507.3

334.1

649.8

408.8

2556/2557
อัตราการเพิ่ม(ลด) %
(241.0 ล้าน USD) (37.08)

จ�ำนวน

โครงการ

148

157

160

148

(12 โครงการ) (7.50)

ที่มา : Cambodian Investment Board

ในปี 2557 CIB อนุมัติโครงการลงทุนรวม 148 โครงการ เงินลงทุน 408.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 พบว่า อนุมัติลดลง 12 โครงการ หรือลดลงร้อยละ 7.50 เงินลงทุนลดลง 241.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือลดลงร้อยละ 37.08 โครงการที่ CIB อนุมัติ ได้แก่
๗๐๐
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
มูลค่าเงินลงทุน ล้านเหรียญสหรัฐฯ
จ�ำนวนโครงการ

๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
    ๐

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖
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๒๕๕๗

- อุตสาหกรรม Garment 74 โครงการ เงินลงทุน 104.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมี
การอนุมัติ 73 โครงการ จ�ำนวนเงินลงทุน 116.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พบว่าจ�ำนวนโครงการเพิ่ม
ร้อยละ 1.4 ส่วนเงินทุนลดลงร้อยละ 10.30 โดยเป็นการลงทุนจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง อังกฤษ
อิตาลี ญี่ปุ่น ซามัว เวียดนาม เยอรมัน กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย เบลเยี่ยม กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา
- อุตสาหกรรมการเกษตร 6 โครงการ เงินลงทุน 15.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน เกาหลีใต้
และกัมพูชา
- โรงงานบรรจุภัณฑ์ 6 โครงการ เงินลงทุน 6.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน ออสเตรเลีย กัมพูชา
และไทย
- โรงแรม 7 โครงการ เงินลงทุน 96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน เกาหลีใต้ ไทย ลักเซมเบิร์ก และ
กัมพูชา
- โรงงานผลิตรองเท้า 5 โครงการ เงินลงทุน 10.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา ไต้หวัน อังกฤษ
เยอรมัน และซามัว
- เหมืองแร่ 3 โครงการ เงินลงทุน 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน และกัมพูชา
- โรงงานแปรรูปอาหาร 3 โครงการ เงินลงทุน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน ออสเตรเลีย
และกัมพูชา
- โรงงานผลิตกระเป๋า 3 โครงการ เงินลงทุน 3.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน อังกฤษ และกัมพูชา
- โครงสร้างพื้นฐาน 2 โครงการ เงินลงทุน 4.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา และสิงคโปร์
- โรงสี 2 โครงการ เงินลงทุน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา ฮ่องกง และมาเลเซีย
- โรงงานแปรรูปยางพารา 2 โครงการ เงินลงทุน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนอินเดีย และจีน
- โรงงานยาสูบ 2 โครงการ เงินลงทุน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน เวียดนาม และกัมพูชา
- โทรคมนาคม 1 โครงการ เงินลงทุน 100.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา และอังกฤษ
- การก่อสร้าง 1 โครงการ เงินลงทุน 10.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ เงินลงทุน 5.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน
- ห้างสรรพสินค้า 1 โครงการ เงินลงทุน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา
- โรงงานปูนซีเมนต์ 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน และกัมพูชา
- โรงงานแปรรูปไม้ 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน และกัมพูชา
- โรงงานผลิตน�้ำ 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา
- อุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน
- การประมง 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนสหรัฐอเมริกา
- การบริการ 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา
- โรงงานเหล็ก 1 โครงการ เงินลงทุน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา
- อื่นๆ 22 โครงการ เงินลงทุน 29.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักลงทุนจีน เกาหลีใต้ กัมพูชา ไต้หวัน ฮ่องกง
เวียดนาม สิงคโปร์ ซามัว ออสเตรเลีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา และไทย
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การลงทุนแยกตามประเภท (จ�ำนวนโครงการ)
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

Garment

40

78

82

73

74

Shoes

8

8

13

14

5

Rice Mill

-

3

9

3

2

Rubber

9

20

4

4

2

Tourism

2

-

3

-

-

Textile

-

6

4

2

-

Agro-Industry

13

1

5

8

6

อื่นๆ

30

32

43

56

59

รวม

102

148

157

160

148

๕๐

๗๘

๘๒

๗๓

๗๔

Garment

๔๐

Shoes

๓๐

Rice Mill
Rubber

๒๐

Tourism Center
Textile

๑๐
๐

Agro-Industry
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

วิเคราะห์สถานะ การลงทุน
(1) มูลค่าเงินลงทุน ในปี 2557 มีมูลค่ารวม 408.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 241 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
จากปี 2556 ซึ่งมีมูลค่ารวม 649.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 37.08 โดยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ
263.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่เป็นการลงทุนของคนกัมพูชา 144.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม Garment โรงแรม อุตสาหกรรมการเกษตร บรรจุภัณฑ์ และรองเท้า
(2) การลงทุ น จากนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ นั ก ลงทุ น จี น เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการมากที่ สุ ด จ� ำ นวน 73
โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.32 ของจ�ำนวนโครงการรวม รองลงมาคือ ฮ่องกง 15 โครงการ เกาหลีใต้
8 โครงการ ไต้หวัน 7 โครงการ สิงคโปร์ อังกฤษ และซามัว ประเทศละ 5 โครงการ สหรัฐอเมริกา 4 โครงการ ไทย
และเวียดนาม ประเทศละ 3 โครงการ เยอรมัน มาเลเซีย อินเดีย และออสเตรเลีย ประเทศละ 2 โครงการ
ส่วนที่เหลือลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม และญี่ปุ่น ประเทศละ 1 โครงการ ด้านจ�ำนวนเงินลงทุนมากที่สุด
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คือ จีน 94.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.05 ของมูลค่าเงินลงทุนรวม รองลงไป ได้แก่ อังกฤษ
ฮ่องกง ซามัว และไต้หวัน ในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม Garment โรงแรม อุตสาหกรรมการเกษตร บรรจุภัณฑ์
รองเท้า เหมืองแร่ โรงงานแปรรูปอาหาร กระเป๋า โครงสร้างพื้นฐาน โรงสี โรงงานแปรรูปยางพารา โรงงานยาสูบ
โทรคมนาคม การก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้างสรรพสินค้า ปูนซีเมนต์ โรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตน�้ำ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การประมง โรงงานเหล็ก และภาคบริการ เป็นต้น
(3) มีโครงการลงทุนของนักลงทุนไทย 3 ราย ในปี 2557 นี้ คือ
3.1 บริษัท Stallion Steel จ�ำกัด เป็นโรงงานท�ำท่อสแตนเลส
3.2 บริษัท C.C.S Sereynokor จ�ำกัด เป็นโรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก
3.3 บริษัท SMPP Riverside จ�ำกัด เป็นโรงแรม 4 ดาว จ�ำนวน 108 ห้อง
การลงทุนแยกตามประเทศ (จ�ำนวนโครงการ)
ประเทศ

2553

2554

2555

2556

2557

China

18

23

41

61

73

S. Korea

11

28

29

18

8

Taiwan

21

22

23

16

7

Hong Kong

9

19

15

17

15

Singapore

-

1

9

4

5

Thailand

-

-

8

7

3

Japan

-

3

5

5

1

UK

3

2

5

8

5

Vietnam

8

17

5

5

3

Malaysia

5

7

1

2

2

USA

5

4

1

3

4

อื่นๆ

41

43

15

14

22

25

๘๐

China

๗๐

S. Korea
Taiwan
Hong Kong

๖๐
๕๐

Singapore

๔๐

Thailand
Japan
UK

๓๐

Vietnam
Malaysia
USA

๒๐
๑๐
  ๐
๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

สรุป นักลงทุนไทยลงทุนในกัมพูชาเป็นล�ำดับที่ 9 โดยมีการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ปี 2537
ถึง 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ล�ำดับที่

ประเทศ

เงินทุนจดทะเบียน (เหรียญสหรัฐฯ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Malaysia
China
Taiwan
United States
Korea
Vietnam
Hong Kong
Singapore
Thailand

1,964,825,265
1,113,846,067
681,590,366
474,896,231
440,842,083
402,311,369
383,334,455
323,327,728
318,011,912

สถานะความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างกัมพูชาและต่างประเทศ (รายประเทศ)
จีน

ด้านการลงทุนของต่างชาติในกัมพูชา มีนกั ลงทุนจีนเป็นอันดับหนึง่ โดยปัจจุบนั การลงทุนของจีนเป็นการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่เป็นการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก-กลางเท่านั้น ทั้งนี้ ล่าสุด
ในพิธีเปิดงาน 9th Cambodia Import-Export & One Province One Product ช่วงเดือนธันวาคม ปี 2557 มีการ
ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างบริษัทจีนและกัมพูชาจ�ำนวน 4 คู่ โดยเป็นความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้าน
เหมืองแร่ การก่อสร้าง และการเกษตร มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.56 พันล้านเหรียญฯ
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนการลงทุนของจีนเมื่อเทียบกับการลงทุนของต่างชาติทั้งหมด
มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ ที่ให้ความสนใจในกัมพูชามากขึ้น ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบแอฟริกา เป็นต้น
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เมื่ อ เที ย บกั บ นั ก ลงทุ น จากประเทศตะวั น ตก เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก าและสหภาพยุ โ รปแล้ ว นั ก ลงทุ น จี น
ไม่ค่อยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน รัฐบาลกัมพูชาจึง
เร่งก�ำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งโดยทั่วไปจีนมีหลักการ
ไม่แทรกแซงนโยบายของประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว
การลงทุนหลักๆ ของจีน ได้แก่ การผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปเพือ่ ส่งออก และการสร้างสิง่ สาธารณูปโภคขนาดใหญ่
ซึ่งโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำในประเทศรวมจ�ำนวน 10 แห่ง เป็นการลงทุนโดยนักธุรกิจจีน จ�ำนวน 6 แห่ง  
ในลักษณะด�ำเนินการก่อสร้างแล้วถ่ายโอน (BOT) ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการให้สัมปทาน 27 ปี โดย 2 ปีแรก
ส�ำหรับด�ำเนินการก่อสร้าง และอีก 25 ปี ส�ำหรับการประกอบการ โดยเริ่มมีการด�ำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี
2553 เป็นต้นมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งจะท�ำให้กัมพูชาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2,045 เมกะวัตต์
เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

พื้นที่การลงทุนหลักคือ จังหวัดโพธิสัตว์ เกาะกง และก�ำปงสปือ ได้แก่
(1) เขื่อน Kamchay Hydroelectricity ก�ำลังการผลิต 193.2 เมกะวัตต์ ในอุทยานแห่งชาติพนมโบกโก
จังหวัดก�ำปอด โดยบริษัท Sinohydro Corporation มูลค่าเงินลงทุน 280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(2) โรงไฟฟ้าพลังน�้ำสตึงอาไต ก�ำลังการผลิต 246 เมกะวัตต์
(3) โรงไฟฟ้าพลังน�้ำสตึงรึเซ็ยจรม-กรอม ก�ำลังการผลิต 235 เมกะวัตต์ ของบริษัท Michelle Corporation
มูลค่าเงินลงทุน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(4) โรงไฟฟ้าพลังน�้ำแชงอาแรง ก�ำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์
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(5) โรงไฟฟ้าพลังน�้ำสตึงตาไต ตั้งอยู่ในต�ำบลโอโซม อ�ำเภอ
เวี ย ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มจั ง หวั ด โพธิ สั ต ว์
เกาะกง และก�ำปงสปือ) มูลค่าเงินลงทุน 500 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ก�ำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 465 ล้าน
กิโลวัตต์ต่อปี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำนี้ เมื่อท�ำการผลิตแล้วจะต้อง
ส่งกระแสไฟฟ้ามายังจังหวัดโพธิสัตว์ก่อน ต่อจากนั้นจึงจะส่งไป
ยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้ มีโครงการที่เกี่ยวเนื่องคือ โครงการพัฒนาสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง 230 โวลต์ เชื่อมจาก
กรุ ง พนมเปญไปยั ง จั ง หวั ด พระตะบอง รวมทั้ ง การก่ อ สร้ า งสถานี ย ่ อ ยในตั ว เมื อ งก� ำ ปงชนั ง โพธิ สั ต ว์ และ
พระตะบอง  เงินลงทุน 313.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการนีน้ บั ว่ามีความส�ำคัญส�ำหรับเชือ่ มเครือข่ายและส่งกระแส
ไฟฟ้าไปยังภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศ เป็นการร่วมลงทุนโดย บริษทั China National Heavy Machinery
Corporation บริษทั ซีเฮซเคแคมโบเดียพาวเวอร์ดเี วลอบเมนต์จากจีน และบริษทั แคมโบเดียพาวเวอร์กรีด ของกัมพูชา
ตามรูปแบบ BOT
เวียดนาม
กัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเวียดนาม โดยเฉพาะการที่เวียดนามให้ความช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อ
ปลดแอกการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองกัมพูชาระหว่างปี 2518-2522 โดยทหารเวียดนามได้พลีชีพ
หลายหมื่ น คน ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากอนุ ส าวรี ย ์ เ พื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง วี ร กรรมของทหารเวี ย ดนามในเกื อ บทุ ก จั ง หวั ด ของ
ประเทศกัมพูชา  ต่อมาเวียดนามได้เข้าปกครองกัมพูชาเป็นระยะเวลา 13 ปี ก่อนทีก่ มั พูชาจะเปลีย่ นแปลงการปกครอง
จากระบอบคอมมิวนิสต์ จากรัฐกัมพูชา เป็น ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยประวัติการต่อสู้ที่ยาวนานท�ำให้กัมพูชาและเวียดนามมีความร่วมมือกันภายใต้
สนธิสญ
ั ญามิตรประเทศทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบพิเศษต่อกัน กล่าวคือรัฐบาลกัมพูชาจะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
แก่เวียดนามในทุกๆ ด้านเป็นกรณีพิเศษ ประกอบกับกรณีข้อพิพาทพรมแดนกับไทยในเรื่องดินแดนรอบๆ ปราสาท
พระวิหาร เป็นปัจจัยเร่งให้กัมพูชาทดแทนความสัมพันธ์ทุกทาง ด้วยการไปเพิ่มพูนสายสัมพันธ์อันเข้มแข็งที่มี
อยู่กับเวียดนามให้แนบแน่นยิ่งขึ้น รวมถึงมีแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนทั้งสองประเทศให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
สินค้าเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชาเป็นอันดับสองรองจากไทย มีนักธุรกิจเวียดนามลงทุนในกัมพูชา
ทั้งในด้านการค้า การเงิน และการผลิต จ�ำนวน 400 ราย
ในปี 2557 การค้าระหว่างกัมพูชา-เวียดนามมีมูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.7% จากปี 2556
ซึ่งมีมูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าที่น�ำเข้า  ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม พลาสติก ยาสูบ ขนม เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย สินค้า
ใช้ในครัวเรือน ผัก ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์
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สินค้าที่ส่งออก ได้แก่ วัตถุดิบส�ำหรับสิ่งทอและเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ชิ้นส่วนยานยนต์  ไม้  และยางพารา  

ปัจจุบันสินค้าเวียดนามได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากราคาถูกกว่าสินค้าไทยและจีน ด้านคุณภาพเป็นที่
ยอมรับได้ โดยเวียดนามใช้ยุทธศาสตร์โฆษณาสินค้าเน้นว่า “คุณภาพสูง”
การลงทุน เวียดนามยังคงลงทุนในกัมพูชาแบบต่อเนื่อง  มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ญี่ปุ่น

ประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากนโยบาย
ที่ให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในการท�ำธุรกิจได้ 100% บวกกับค่าแรงที่ต�่ำนักลงทุนญี่ปุ่นจึงหลั่งไหลเข้ามา
ประเทศนี้มาก ซึ่ง FDI จากญี่ปุ่นมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ทั้งนี้ บริษัทญี่ปุ่น
จ�ำนวนมากก�ำลังมองหาประเทศทีจ่ ะเข้ามาลงทุนต่อจากจีน ไทย และเวียดนาม ซึง่ กัมพูชาอาจเป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ
ที่สามารถตอบสนองนักลงทุนญี่ปุ่นได้
ปัจจุบนั นอกจากโรงงานการ์เม้นท์แล้วญีป่ นุ่ ได้เข้ามาลงทุนสร้างโรงงาน Minebea ผลิตอะไหล่ลกู ปืนรถยนต์,
Yazaki โรงงานท�ำสายไฟเครื่องยนต์ และ Sumi โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งโรงงานอื่นๆ เพื่อผลิตในประเทศ
กัมพูชาแล้วส่งออกกลับไปประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การลงทุนของญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของนักลงทุนญี่ปุ่น
ต่อความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจในกัมพูชา
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โครงการลงทุนของญี่ปุ่น มีดังนี้       
(1) นิคมอุตสาหกรรมพนมเปญ มีนักลงทุนญี่ปุ่น 40 กว่าบริษัทเข้ามาตั้งโรงงาน
(2) นิคมอุตสาหกรรมสีหนุวิลล์ที่ตั้งติดกับท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์
(3) โครงการศูนย์การค้า AEON
(4) โรงงานประกอบสายไฟรถยนต์ยาซากิ ใน จังหวัดเกาะกง
(5) โครงการก่อสร้างโรงแรมโตโยโกอินน์ (Toyoko Inn) กรุงพนมเปญ ขนาด 22 ชัน้ จ�ำนวน 305 ห้อง
นอกจากนีป้ ระเทศญีป่ นุ่ โดย JICA ยังได้ให้ความช่วยเหลือเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) กับประเทศ
กัมพูชาเฉลี่ยปีละ 120-150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นเงินบริจาคและความร่วมมือในโครงการต่างๆ 70-80%
ส่วนอีก 20% เป็นเงินกู้ยืม โดยโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชา  ได้แก่
(1) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง NeakLoeung บนถนนหมายเลข 1
(2) การพัฒนาปรับปรุงถนนหมายเลข 1 และหมายเลข 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายเอเชีย
(3) การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นท่าเรือน�้ำลึกแห่งเดียวของกัมพูชา
(4) การพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันน�้ำท่วมและระบบระบายน�้ำในกรุงพนมเปญ
(5) การพัฒนาปรับปรุงระบบจ�ำหน่าย และจัดการน�้ำในต่างจังหวัด
การลงทุนจากญี่ปุ่นช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศกัมพูชาอย่างมาก ขณะที่จีนยังเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่ง
ในกัมพูชา ท�ำให้กัมพูชาต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีน ขณะเดียวกันก็มองหานักลงทุนจากประเทศอื่นๆ
ด้วย เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส�ำคัญของนักลงทุนจากประเทศ
ตะวันตกคือ ประเทศเหล่านีม้ คี วามเคร่งครัดเข้มงวด และให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจอย่างโปร่งใส ขณะทีน่ กั ลงทุน
จากกลุ่มประเทศตะวันออกมีการปรับตัวได้ดีกว่า จะเห็นว่าการลงทุนในกัมพูชาของประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะมี
ขนาดเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับการลงทุนจากประเทศตะวันออก
เกาหลีใต้
ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศกัมพูชาเช่นกัน ด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่า เงินกู้
และการลงทุนในทุกๆ ด้าน ที่ส�ำคัญคือ ด้านการเงิน สาธารณูปโภค และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลากหลาย
สถานการณ์ และการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวเกาหลีใต้
สินค้าทีเ่ กาหลีใต้สง่ ออกมากัมพูชา ได้แก่ Textiles, Car Machinery, Textiles Goods ส่วนสินค้าทีเ่ กาหลีใต้
น�ำเข้าจากกัมพูชา ได้แก่ Textiles Goods, Non-Ferrous Metals, Agriculture Goods
สิงคโปร์
ประกาศยกเว้นภาษีนำ� เข้าและเปิดรับการน�ำเข้าสินค้าเกษตรจากทุกประเทศ (ยกเว้น ยาสูบ และแอลกอฮอล์)
เนื่องจากขาดแคลนผลิตผลทางการเกษตร ท�ำให้ต้องน�ำเข้านับล้านตันในแต่ละปี
สหภาพยุโรป
ถือว่าเป็นตลาดที่ส�ำคัญของกัมพูชา   เพราะยกเว้นการเก็บภาษีน�ำเข้าสินค้าทุกชนิดทั้งเครื่องนุ่งห่มและ
สินค้าเกษตรจากกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2544 (Everythingbut Arms) กัมพูชาจึงมุ่งมั่นที่จะส่งข้าวไปตลาดนี้ให้ได้
เพราะได้เปรียบประเทศผู้ส่งข้าวอื่นๆ เรื่องภาษีน�ำเข้า
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สหรัฐอเมริกา
ยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ส�ำคัญของกัมพูชา แม้การสั่งซื้อสินค้าจะลดลงจากผลของวิกฤติทางเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ไม้บางชนิด เครือ่ งนุง่ ห่ม เช่น เสือ้ แจ็คเก็ต สามารถส่งไป
สหรัฐอเมริกาภายใต้เงื่อนไขยกเว้นภาษีน�ำเข้า
ไทย

สินค้าไทยยังคงเป็นที่นิยมและไว้วางใจจากชาวกัมพูชา สามารถครองส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชาได้ประมาณ
ร้อยละ 46 ทัง้ นี้ การค้าระหว่างไทย-กัมพูชาในปี 2557 มีมลู ค่า 5,115.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ 10.92% เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2556 ซึ่งมีมูลค่า 4,611.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแยกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,525.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การน�ำเข้ามูลค่า 589.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2554

2555

2556

2557

% เปลี่ยนแปลง

มูลค่าการค้า

2,869.14

4,027.73

4,611.55

5,115.19

10.92

การส่งออก

2,693.17

3,778.21

4,256.28

4,525.48

6.32

การน�ำเข้า

175.97

249.52

355.27

589.71

65.99

ดุลการค้า

2,517.20

3,528.68

3,901.01

3,935.77

-

ไทย-กัมพูชา
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สินค้าไทยส่งออกไปกัมพูชา 5 อันดับแรกในปี 2557
ที่

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ชื่อสินค้า

2556 (ม.ค.-ธ.ค.)

2557 (ม.ค.-ธ.ค.)

% ขยายตัว
2557/56 (ม.ค.-ธ.ค.)

1

น�้ำมันส�ำเร็จรูป

801.6

728.4

-9.13

2

น�้ำตาลทราย

308.5

463.6

64.21

3

อัญมณีและเครื่องประดับ

282.3

218.0

-29.35

4

เครื่องดื่ม

233.4

216.0

-7.44

5

เครื่องส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

169.6

192.3

20.62

รวม 5 รายการ

1,458.0

1,795.4

1,818.3

อื่นๆ

2,320.2

2,460.9

2,707.2

รวมทั้งสิ้น

3,778.2

4,256.3

4,525.5

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

การลงทุนที่ส�ำคัญของไทยในกัมพูชา 
(1) กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด หรือ CP ลงทุนสร้างโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดก�ำปงสปือ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และผลิตลูกไก่
ลูกสุกร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่และสุกร น�ำเข้าและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารยี่ห้อ ซีพี จ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซีพี ไซโล รับซื้อผลิตผล
การเกษตรในจังหวัดไพลิน สร้างโรงสีข้าวเพื่อส่งออก
(2) บริษัท ไทยเบรฟ จ�ำกัด โดยนายเจริญ วัฒนภักดี

ลงทุนสร้างโรงแรมในจังหวัดเสียมเรียบ ในนาม Le Meridien Angkor
สร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินขนาด 10 เมกะวัตต์ ในนามบริษัท สุวรรณภูมิ
อินเวสเม้นต์ (Suvannaphum Investment) ในจังหวัดกันดาล สวนปาล์มน�้ำมัน
พื้นที่ 26,000 เฮกตาร์ และโรงงานกลั่นน�้ำมันปาล์ม ในจังหวัดเกาะกง ในนาม
บริษัท Cambodian Palm Oil Industry จ�ำกัด บริษัท Cambodian Oil Palm
Oil Valley จ�ำกัด และบริษัท Cambodian Oil Palm Green Park จ�ำกัด
ท่าเรือ ออกญา มอง ในจังหวัดเกาะกง ในนามบริษัท Okhna Mong Port จ�ำกัด
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายสินค้าในเครือของบริษัท เบอร์รี่ยุคเกอร์ ในนามบริษัท Burli
Jucker (Cambodia) Division
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(3) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ( SCG Group) ลงทุนสร้างโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์ ยีห่ อ้ K Cement ในจังหวัดก�ำปอด ก�ำลังการผลิตปีละ 2 ล้านตัน
จ�ำหน่ายปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement)
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในเครือ เช่น เครือ่ งจักรกลการเกษตร คูโบต้า กระดาษ
ยางรถยนต์ (Siam Tyre) บริษัท CPAC Monier จ�ำกัด  ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา/
ผลิตอิฐบล็อก บริษัท CPAC Concrete จ�ำกัด โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ
CPAC บริษัท SCG Logistics จ�ำกัด ธุรกิจขนส่งบริษัท SCG Trading น�ำเข้า
และจัดจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(4) บริษัท ไทยนครพัฒนา จ�ำกัด โดยนายสุภชัย วีระภุชงค์ ลงทุนสร้าง
โรงแรม ในจังหวัดเสียมเรียบ ในนาม Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa
Resort และในกรุงพนมเปญ ในนาม Sofitel Phokeethra Resort & Spa
(Cambodia) สนามกอล์ฟในจังหวัดเสียมเรียบ โรงงานผลิตน�้ำดื่มยี่ห้อ Lyon
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายยารักษาโรค ยี่ห้อ ทิฟฟี่ ซาร่า และ น�้ำเกลือของโรงงาน
ไทยนครพัฒนา ร่วมทุนกับบริษทั กันตนา กรุป๊ จ�ำกัด บริหาร สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 5
กัมพูชา และวิทยุ
(5) บริษัท Betagro ลงทุนฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสัตว์ น�ำเข้าและ
จ�ำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
(6) บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำหน่ายน�ำ้ มันให้กบั สนามบิน ร้านขายปลีก
น�้ำมัน และธุรกิจขายปลีก เช่น Café Amazon และ Jiffy Shop
(7) บริษทั TK Garment จ�ำกัด โดยนายทวีกจิ จตุรเจริญคุณ  ลงทุนสร้าง
โรงแรมในจังหวัดเสียมเรียบ ในนาม Tara Angkor Hotel ร้านอาหาร Tonle
Mekong Tonle Sap ในจังหวัดเสียมเรียบ ร้านอาหาร Tonle Bassac (2 สาขา)
ร้านอาหาร โออิชิ เทปันยากิ ในกรุงพนมเปญ นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ
ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ
เพื่อส่งไทยและต่างประเทศ บริษัททัวร์ Angkor TK ในจังหวัดเสียมเรียบ
(8) บริษัท Crystal Investment จ�ำกัด โดยบริษัท Asia Golden Rice
จ�ำกัด ลงทุนนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดก�ำปอด และสร้างโรงสีและแปรรูปข้าว
ครบวงจร
(9) บริษัท KCS จ�ำกัด โดยนายสมมาตร สถิตย์เสถียร และนางสาว
สายเพชร สถิตย์เสถียร ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 กัมพูชา และวิทยุ
(10) บริษัท Cambodia Air Traffic Service จ�ำกัด โดย นายวิชัย
วิ ไ ลลั ก ษณ์ บริ ษั ท วิ ไ ลลั ก ษณ์ ก รุ ๊ ป จ� ำ กั ด ได้ รั บ สั ม ปทานวิ ท ยุ ก ารบิ น
Cambodia Air Traffic Service ในกรุงพนมเปญ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
อังกอร์ (Angkor Museum) ในจังหวัดเสียมเรียบ โรงงานไฟฟ้าเพื่อจ�ำหน่าย
ให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์ก�ำปอด ของเครือปูนซีเมนต์ไทย
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(11) บริษัท Bangkok Airways จ�ำกัด โดยนายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ สายการบิน
บางกอกแอร์ เ วย์ จ� ำ กั ด บิ น ตรงกรุ ง เทพฯ-พนมเปญ และกรุ ง เทพฯ-เสี ย มเรี ย บ โรงพยาบาลในเครื อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ในจังหวัดเสียมเรียบชื่อ Royal Angkor International Hospital และในกรุงพนมเปญ
ชื่อ Royal Phnom Penh Hospital
(12) ธนาคารไทย จ�ำนวน 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ (หรือไทยพาณิชย์ใน
ประเทศไทย) ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย
(13) สายการบิน มี 3 บริษัท คือ การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และ ไทยแอร์เอเชีย  
(14) สหพัฒน์ กรุ๊ป จ�ำหน่ายสินค้ากลุ่มเสื้อผ้า และเครื่องส�ำอาง   
(15) สถานเสริมความงาม และเครื่องส�ำอางวุฒิศักดิ์ AMED Maccalin Pan รพ.บางปะกอก 9
(16) ร้านอาหาร ได้แก่ S&P และ Black Canyon
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บทที่

ตลาดและการลงทุนที่น่าสนใจ

บทที่ 3
ตลาดและการลงทุนที่น่าสนใจ

กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ท�ำให้
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลีย่ ร้อยละ 7 ในช่วง 5 ปี
ทีผ่ า่ นมา และคาดว่าจะขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ในอีก
5 ปี นับตัง้ แต่ ปี 2558 ซึง่ ก่อให้เกิดกระแสการเปลีย่ นแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการด�ำเนินชีวิต
ของชาวกัมพูชาที่มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น
ขณะทีก่ ารลงทุนจากต่างประเทศทีห่ ลัง่ ไหลเข้าสู่
กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กัมพูชาเป็นฐานการผลิต
และส่งออกของอุตสาหกรรมส�ำคัญ โดยเฉพาะสิ่งทอ
และเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป ซึง่ ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ล้วนส่งผลให้
ความต้องการบริโภคสินค้าของชาวกัมพูชามีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเริ่มมีความต้องการสินค้า
ฟุ่มเฟือย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ
เพิ่มขึ้นมาก นอกเหนือจากความต้องการสินค้าอุปโภค
บริโภคทีจ่ ำ� เป็น ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรติดตามแนวโน้ม
ตลาดกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ขยายตลาดสินค้าไปกัมพูชาเพิ่มขึ้น

ขณะทีไ่ ทยมีศกั ยภาพในการผลิตผ้าผืน เนือ่ งจาก
มีอตุ สาหกรรมต้นน�ำ้ ทีเ่ ข้มแข็งทัง้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมผลิตด้ายและเส้นใย อีกทั้งผ้าผืนของไทยมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และมีท�ำเลที่ตั้งอยู่
ใกล้กัมพูชา ส่งผลให้ไทยได้เปรียบประเทศผู้ส่งออก
รายอืน่ ในด้านต้นทุนค่าขนส่ง และการส่งมอบสินค้าทีร่ วดเร็ว

สินค้าทีค่ าดว่าจะได้รบั ความนิยม
มากขึ้นตามแนวโน้มตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไปในกัมพูชา

เครื่องจักรกลการเกษตร
การย้ า ยฐานการผลิ ต ของธุ ร กิ จ เกษตรและ
เกษตรแปรรู ป เข้ า มาในกั ม พู ช าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตาม
นโยบายรัฐบาลกัมพูชาที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่าว ขณะที่กัมพูชาเริ่มประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม
เนื่องจากแรงงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่จ�ำนวนมาก
นิยมเข้าท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยรายได้ดีและ
งานเบากว่าภาคเกษตรกรรม ความต้องการเครือ่ งจักรกล
และอุปกรณ์การเกษตรเพือ่ ใช้ทดแทนแรงงานจึงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อาทิ รถไถนาเดินตามรถเกี่ยวข้าว เครื่องสีข้าว
ขนาดเล็ก เครื่องสูบน�้ำ และเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง

ผ้าผืนและด้าย
กระแสการลงทุนย้ายฐานการผลิตของโรงงาน
ผลิตเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมถึงไทยที่เข้าสู่
กัมพูชาอย่างต่อเนือ่ ง ผลักดันให้ความต้องการผ้าผืน อาทิ
ผ้าถัก ผ้าทอท�ำจากฝ้าย และผ้าทอท�ำจากใยสังเคราะห์
รวมทัง้ ด้าย ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการตัดเย็บเสือ้ ผ้า
มีแนวโน้มเติบโตดี อีกทัง้ กัมพูชาต้องพึง่ พาการน�ำเข้าผ้าผืน
จากต่างประเทศกว่าร้อยละ 90 ของความต้องการใช้ทงั้ หมด
เนือ่ งจากยังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอต้นน�ำ้ และ
กลางน�ำ้
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นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทผี่ ดุ ขึน้ จ�ำนวนมาก ทัง้ อาคารส�ำนักงาน
และอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และ
โรงแรม โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ กระตุน้ ความต้องการ
เฟอร์นเิ จอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิง่ ทอ เพือ่ ตกแต่ง
อาคารสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นจ�ำนวนมาก สินค้านี้
จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ขยายตัวอย่างร้อนแรง
ขณะทีส่ นิ ค้าไทยมีการออกแบบทีท่ นั สมัย อีกทัง้
ชาวกั ม พู ช ามี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ สิ น ค้ า ไทย โดยเฉพาะ
ในด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจาก
ประเทศคู่แข่งอย่างจีนและเวียดนาม

สินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น
ตามฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของชาวกัมพูชา
รถยนต์ใหม่และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีกลุ่ม
ชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ
ที่ ดิ น และธุ ร กิ จ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง กลุ ่ มเศรษฐี ใ หม่
ที่ ร�่ ำ รวยขึ้ น จากการขายที่ ดิ น ให้ กั บ โครงการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ที่ก�ำลังขยายตัวอย่างร้อนแรง
ชาวกั ม พู ช าที่ มี ฐ านะดี ขึ้ น มั ก นิ ย มซื้ อ รถยนต์
ใหม่แทนรถยนต์มือสองที่ชาวกัมพูชานิยมใช้โดยทั่วไป
โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อหรู ราคาแพง ส่งผลให้ปัจจุบัน
ค่ายรถยนต์อย่าง Audi Porsche และ BMW เปิดโชว์รูม
รถยนต์ แ ละให้ บ ริ ก ารหลั ง การขายในกรุ ง พนมเปญ
แม้กระทัง่ โชว์รมู รถยีห่ อ้ โรลรอยซ์ ก็กำ� ลังก่อสร้างเช่นกัน
นอกจากนี้ กลุ่มชาวกัมพูชาฐานะดียังนิยมซื้อ
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ สวมใส่อัญมณีและเครื่องประดับ
ทีม่ ดี ไี ซน์ทนั สมัยและหรูหรา รวมทัง้ เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
ที่ดูดีมีรสนิยมและน�ำแฟชั่นเพื่อบ่งบอกถึงฐานะ

วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและเคหะ
สิ่งทอ
การด� ำ เนิ น มาตรการเร่ ง รั ด พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของรัฐบาลและการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ความเป็นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนกระตุ้นการ
ลงทุ น จ�ำนวนมากในโครงการก่อสร้างและการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งรัฐบาลยังเร่งลงทุนในโครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งโครงข่ายถนน ท่าเรือ
และสนามบิน ท�ำให้มีความต้องการวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง อาทิ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
แร่ยิปซัม สายไฟและสายเคเบิลเพิ่มขึ้น
ขณะที่การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจาก
ไทยไปกัมพูชาสะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่งต�่ำกว่าคู่แข่ง
บางประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จึงเป็นโอกาส
ที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างในกัมพูชา
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ประเทศ หรือราว 7.5 ล้านคน เป็นประชากรวัยหนุม่ สาว
ที่ มี อ ายุ ต�่ ำ กว่ า 25 ปี ซึ่ ง เป็ น วั ย ที่ รั ก สวยรั ก งาม
เริ่ ม สร้ า งฐานะและมี ส ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น
รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทยค่อนข้างมาก ท�ำให้
เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการใช้สินค้าไทย
นอกจากนี้ ยั ง เริ่ ม หั น มาดู แ ลสุ ข ภาพและ
เสริมความงามมากขึน้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
อาทิ แป้งแต่งหน้า รองพื้น ลิปสติก และเครื่องส�ำอาง
ต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์รักษาผิว โดยเฉพาะครีมบ�ำรุงผิว
เป็ น สิ น ค้ า ดาวรุ ่ ง พุ ่ ง แรงที่ มี แ นวโน้ ม เติ บ โตสู ง โดย
ชาวกัมพูชานิยมบริโภคสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลเร็วหรือ
เห็นผลทันที เนื่องจากมีค่านิยม “ยิ่งขาว ยิ่งสวย” ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันแดด สารที่ช่วยท�ำให้ผิวขาวขึ้น
เป็นกระแสที่ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า สินค้าทีจ่ ำ� หน่ายในกัมพูชาควร
มีลกั ษณะเช่นเดียวกับทีจ่ ำ� หน่ายในไทย ทัง้ ขนาด สี กลิน่
น�้ำหนัก และลักษณะบรรจุภัณฑ์ เพื่อง่ายต่อการจดจ�ำ 
เนื่องจากชาวกัมพูชาได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากจากสื่อ
โทรทัศน์ของไทย ทัง้ นี้ การท�ำการค้าในกัมพูชา ผูส้ ง่ ออก
ควรเลื อ กช่ อ งทางการค้ า ผ่ า นตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยหรื อ
ผู้น�ำเข้าสินค้าประเภทนั้นๆ เพื่อลดต้นทุนและลดความ
เสี่ยงในการท�ำตลาดเองในระยะเริ่มแรก

นอกจากนี้ ยั ง นิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะบุ ว ่ า เพิ่ ง มา
ใหม่ล่าสุด (New Arrival) จึงมักชอบเดินศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสินค้า
ท� ำ ให้ ศู น ย์ ก ารค้ า เป็ น ช่ อ งทางจั ด จ� ำ หน่ า ยที่ ส� ำ คั ญ
ในการเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชาวกัมพูชาที่มีฐานะดีมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ท�ำให้
ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีต้ อ้ งการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินชีวติ
ให้สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเครื่องใช้
ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด อาทิ เครื่อง
ปรับอากาศ โทรทัศน์รนุ่ ใหม่ เตาอบไมโครเวฟ เครือ่ งซักผ้า
และตู้เย็น ขณะที่ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้า
เหล่านีข้ องผูผ้ ลิตรายส�ำคัญของโลก จึงเป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดสินค้าดังกล่าวของไทยในกัมพูชา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การก่ อ สร้ า งเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของกัมพูชา ในปี 2557 มีเงินลงทุนก่อสร้าง
รวมมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 1,960 โครงการ
เพิ่ ม ขึ้ น 19% จากปี ก ่ อ น โดยในช่ ว ง 3 ปี ล ่ า สุ ด นี้
ต่างชาติทเี่ ข้ามาลงทุนด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
มากที่ สุ ด คื อ ประเทศเกาหลี ใ ต้ รองลงมา คื อ จี น
และอังกฤษ ท�ำให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 กัมพูชา
น� ำ เข้ า วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง 1.22 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น 185%
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แหล่งน�ำเข้า ได้แก่ จีน
ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศในยุโรป

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ชาวกัมพูชากว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้ง
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง นับเป็น
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการของไทยมีความได้เปรียบ เพราะ
มี ค วามช� ำ นาญและประสบการณ์ ม ากกว่ า ประเทศ
เพื่อนบ้านอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ยิ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีการ
เติบโตที่ดีจากความต้องการที่สูงขึ้น เช่น สาธารณูปโภค
ขั้ น พื้ น ฐาน อาทิ ถนน สะพาน ทางรถไฟ ท่ า เรื อ
นิคมอุตสาหกรรม จึงเริม่ มีผปู้ ระกอบการไทยเข้าไปลงทุน
ยังกัมพูชามากขึ้น
โอกาสส�ำหรับ SME ที่จะเข้าไปในตลาดกัมพูชา
นั้น อยู่ที่ตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบรับเหมาช่วง
หรือ (Subcontract) เนือ่ งจากฝีมอื และมาตรฐานในการ
ท�ำงานเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม การรับงานรับเหมา
แบบเช่าช่วงในต่างประเทศจ�ำเป็นต้องพิจารณาปัจจัย
ด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม กฎหมาย สาธารณูปโภค
วิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และความเสี่ ย งอย่ า งรอบด้ า น
โดยเฉพาะมายาภาพของต้นทุนทีแ่ ท้จริง ซึง่ หมายรวมถึง
“ต้นทุนทางตรง” และ “ต้นทุนแฝง”

ปัญหาผลิตภาพแรงงานของกัมพูชาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น ผู้รับเหมา
ก่อสร้างจึงควรตระหนักถึงภาระต้นทุนโดยรวมทีอ่ าจสูงขึน้
และอาจไม่ได้รบั ผลผลิตแบบทีต่ อ้ งการในเวลาอันเหมาะสม
อีกทั้ง ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องหาวิธีในการสื่อสารกับ
แรงงานซึง่ ใช้ภาษาท้องถิน่ เพือ่ ลดการผิดพลาดในขัน้ ตอน
การท�ำงานลง
ต้นทุนแฝงจากปัจจัยแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีตน้ ทุนแฝงด้านอืน่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่ อ การท� ำ งานและอาจส่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น รวมของการ
ก่อสร้างบ้านเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น
1. ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อปัจจัยการผลิต ได้แก่
ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค และระบบขนส่งของ
กัมพูชา ส่งผลให้ราคาขายวัสดุก่อสร้างซึ่งโดยส่วนใหญ่
น�ำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทัง้ ไทยมีราคาทีส่ งู เพราะมี
ต้นทุนค่าขนส่ง อีกทั้งระบบภาษีมูลค่าเพิ่มขาเข้าก็ยัง
ไม่ได้แบ่งแยกประเภทสินค้าโดยวัสดุก่อสร้างที่น�ำเข้าจะ
ต้องเสียภาษีรอ้ ยละ 10 ในทันทีโดยไม่สามารถขอชดเชย
ในภายหลังได้
2. ต้นทุนแฝงที่กระทบต่อกระบวนการท�ำงาน
ขั้นตอนและกระบวนการที่ยุ่งยาก และซับซ้อนในการ
ขออนุ มั ติ ก ารก่ อ สร้ า งของกั ม พู ช าเองก็ เ ป็ น อุ ป สรรค
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการ
ก่อสร้าง ยกตัวอย่าง จากรายงาน Doing Business (2012)
ของธนาคารโลกพบว่า ขั้นตอนการขออนุมัติก่อสร้าง
ในกัมพูชามีถึง 21 ขั้นตอน และใช้เวลากว่า 652 วัน
เมือ่ เทียบกับไทยทีม่ เี พียง 8 ขัน้ ตอน ใช้เวลาทัง้ สิน้ 152 วัน
ซึ่งกระบวนการที่ยุ่งยากและยาวนานนี้เป็นแรงจูงใจให้
เกิดการติดสินบนเจ้าพนักงานเพือ่ เร่งขัน้ ตอนการท�ำงาน
ให้เร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นต้นทุนแฝงที่ท�ำให้ต้นทุนการด�ำเนิน
โครงการเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการผลิตแล้ว
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองก็เป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการไทยควรค�ำนึงถึงในการเข้าไปลงทุน เช่น
ทัศนคติที่หวาดระแวงต่อผู้ประกอบการไทยเนื่องจาก

มายาภาพแรงงาน
สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงระวังคือ มายาภาพด้าน
“ต้นทุนแรงงาน” และ “ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ” เพราะแม้กมั พูชา
จะมีคา่ จ้างรายวันต�ำ่ กว่าไทย 3 เท่าตัว แต่แรงงานกัมพูชา
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานก็ต�่ำกว่าไทย 3
เท่าเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนแรงงานโดยรวมไม่ได้
ลดลง เนือ่ งจากการก่อสร้างในกัมพูชาจะใช้เวลามากกว่า
ที่ไทยถึง 3 เท่า จึงอาจส่งผลให้ต้นทุนแรงงานโดยรวม
ไม่ ไ ด้ ต�่ ำ กว่ า การผลิ ต ในไทย อี ก ทั้ ง กั ม พู ช าเองยั ง
ขาดแคลนแรงงานช่างเฉพาะด้าน อาทิ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า
และช่างประปา ที่มีความจ�ำเป็นต่อการก่อสร้างอีกมาก
นอกจากนี้ ปัญหาด้านผลิตภาพแรงงานยังส่งผล
ต่ อ ต้ น ทุ น ด้ า นอื่ น นอกเหนื อ จากต้ น ทุ น การผลิ ต
โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเวลา
ส่งมอบงานที่ล่าช้าลง หากผู้รับเหมาไทยมีการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์จะท�ำให้มีต้นทุนดอกเบี้ยที่เกิดจาก
ระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานขึ้น

39

สัมพันธภาพระหว่างประเทศ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร กฎหมายลิขสิทธิ์
และการบังคับใช้ ระบบภาษีและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงวิธีปฏิบัติในด้านการช�ำระเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7% มีการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แนวโน้ม
ในเชิงบวกที่มีต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชา น่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อมี
ศักยภาพทางด้านตลาดที่ก�ำลังเติบโตเช่นนี้ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาโอกาสเข้าไปลงทุน โดยพิจารณาบริบท
โดยรวมที่ส่งผลต่อต้นทุนที่แท้จริงมากกว่าด้านแรงงานราคาถูก

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
การที่เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวต่อเนื่องในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ท�ำให้ก�ำลังซื้อของคนกัมพูชาสูงขึ้น
มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติต่อสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี
จึงมีความนิยมสินค้าไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศอื่น ประกอบกับคนกัมพูชามีความใกล้ชิดกับคนไทย ทั้งเชื้อชาติ
ศาสนา จึงมีสภาพสังคมไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสเข้าถึงตลาดกัมพูชาได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ที่ยังมีอยู่มาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว  
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มบุคคลในสังคมตามก�ำลังการซื้อ สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1) ผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อสูง ประมาณ 5% ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง นักธุรกิจ
2) ผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อปานกลาง ประมาณ 15% ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ท�ำงานกับบริษัท
ต่างชาติ องค์กรรัฐบาลและองค์กรนอกรัฐบาล
3) ผู้บริโภคที่มีก�ำลังซื้อน้อย ประมาณ 80% ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และลูกจ้างที่ท�ำงานใช้แรงงาน
โดยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันดังนี้
กลุ่ม

รสนิยม

ความต้องการสินค้า

พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไป

ผู้มีก�ำลังซื้อสูง

สินค้าคุณภาพดี

Brand Name

ไม่สนใจเรื่องราคาชอบเดินทาง
ไปซื้อสินค้าที่ต่างประเทศ

ผู้มีก�ำลังซื้อปานกลาง
ผู้มีก�ำลังซื้อต�่ำ

สินค้าคุณภาพดี

ให้ความส�ำคัญเรื่อง

ตัดสินใจระหว่าง

Brand Name น้อยกว่ากลุ่มแรก

คุณภาพและราคา

ซื้อตามความจ�ำเป็น

สินค้าปัจจัยสี่และ

ดูจากราคาเป็นเครื่องตัดสินใจ

ซื้อตามกระแสของสื่อ

ตามกระแสสังคม

ส่วนคุณภาพสินค้าเป็นเรื่องรอง

สื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
การสร้างความนิยมให้กบั สินค้าไทยในกัมพูชาต้องอาศัยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่างๆ เป็นส�ำคัญ
การบอกปากต่อปากท�ำได้ตอ่ เมือ่ สินค้านัน้ เป็นทีร่ จู้ กั ดีในตลาด นอกจากนี้ การขายสินค้าโดยตรงและการจ�ำหน่ายสินค้า
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เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ต้องแบรนด์เนม ร้าน
เสื้อผ้าที่ตั้งขึ้นมาเป็นเฉพาะแบรนด์ก็มีให้เห็น (จาก
เดิ ม จะมี ห ลายแบรนด์ ร วมอยู ่ ด ้ ว ยกั น ) เช่ น Brand
AXARA PARIS, epse, MANGO, SOVRIN, และ
CAROLEE NEW YORK ส่วนแบรนด์อื่นๆ ก็ไปช้อป
ชาวกัมพูชานิยมซือ้ สินค้าไทยเนือ่ งจากมีคณ
ุ ภาพดี
จากทั่วโลกเพื่อน�ำมาสวมใส่ทั้งชายและหญิง หากเห็น
โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สิ น ค้ า จากจี น และ ไฮโซกัมพูชาใส่แบรนด์ทั้งตัวอย่าคิดว่าเป็นของปลอม
เวี ย ดนาม อิ ท ธิ พ ลจากการโฆษณาผ่ า นที วี ข องไทย หรือของ Copy เพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่ใส่เด็ดขาด
โดยเฉพาะชาวกั ม พู ช าตามแนวชายแดนสามารถรั บ (เพราะอาย...วงสังคมซุบซิบนินทา) ดังนั้นจึงพอเดา
สัญญาณได้ ท�ำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับของ ได้ว่าทุกแบรนด์ที่ใช้ต้องของแท้เท่านั้น กระเป๋าก็ถือ
ชาวกัมพูชามากยิ่งขึ้น การหลั่งไหลเข้ามาท�ำงานของ แต่แบรนด์ดังๆ เช่น HERMES, LOUIS VUITTON,
แรงงานชาวกั ม พู ช าก็ ท� ำ ให้ มี ค วามคุ ้ น เคยสิ น ค้ า ไทย CHANEL, GUCCI, BALLY, PRADA, CHRISTIAN
การเข้ามาลงทุนของผูล้ งทุนชาวไทยในกิจการขนาดใหญ่ DIOR, BURBERRY ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น นาฬิ ก าทั้ ง ชาย
และหลากหลายสาขา อาทิ ด้ า นพลั ง งาน โรงแรม หญิง ต้อง PATEK PHILIPPE (Rolex) กลับมีให้เห็น
โทรคมนาคม โรงไฟฟ้า ธุรกิจบันเทิง ล้วนเป็นธุรกิจทีช่ าว ไม่ มาก เมื่ อ ถามว่ า นาฬิ ก าสวยราคาเท่ า ไหร่ แต่ ล ะ
กัมพูชาต้องสัมผัสไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในทุกวัน  ส่งผลดี เรือนล้านกว่าๆ (บาท) เห็นใส่เปลี่ยนหลายเรือนนึกว่า
ต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาชาวกัมพูชา
ของปลอมหรือของถูก เพราะแต่ละคนบอกว่าซื้อเล่นๆ
คนละ 4-5 เรื อ น เครื่ อ งส� ำ อางที่ นิ ย มมากที่ สุ ด คื อ
ชาวกัมพูชานิยมแสดงสถานภาพทางสังคม
SHISEDO โทรศัพท์มือถือ iPhone ธรรมดา Samsung
โดยมักแสดงฐานะความร�่ำรวยผ่าน 5 สิ่งดังนี้
ก็งนั้ ๆ รวยจริงต้อง Vertu ซึง่ เปิด Shop ขายในโรงแรมหรู
1) เครื่องประดับเพชร
Sofitel
2) เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย กระเป๋า นาฬิกา โทรศัพท์
บ้านคุณมีรถ Rolls Royce กี่คัน ค�ำถามนี้
Brand Name
ถามกันเล่นๆ ในบรรดาเศรษฐีกัมพูชาที่ได้รับสมญานาม
3) รถยนต์
ว่าเป็น  Lexus City  ซึ่งร้อยละ 80 เป็นรถตระกูลยี่ห้อ
4) บ้าน
Toyota และร้อยละ 60 ของรถจักรยานยนต์เป็นยี่ห้อ
5) ชื่อน�ำหน้าออกญา
Honda
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ ในกัมพูชามี
ไม่วา่ ค่ายรถยนต์จะออกรุน่ ใหม่ๆ เป็นต้องเห็นวิง่
ศักยภาพสูงและเป็นค่านิยมของคนกัมพูชาในการแสดง บนท้องถนนในกัมพูชา ดูแล้วเพลินไม่ต้องคอยดูตาม
ฐานะทางสังคม คนกัมพูชานิยมที่จะซื้อเครื่องประดับ หนังสือนิตยสาร เพราะคนรวยที่นี่สั่งซื้อทาง Internet
เพชร แต่ละปีกมั พูชาน�ำเข้าเพชรนับร้อยล้านบาท (ดังนัน้ ล่วงหน้า พอผลิตออกมาจะวิ่งที่กัมพูชาก่อนไทยด้วยซ�้ำ 
แม้ว่าในงานไฟฟ้าจะไม่สว่างแต่แสงของเพชรก็แวววาว แถมทุกคันที่วิ่งซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น
ช่วยให้งานสว่างไสวได้แล้วกัน) ส่วนทอง คนกัมพูชาใช้
คนกัมพูชา  ร้อยละ 90 ชอบซื้อของตามกัน
เป็นเครื่องประดับบ้างแต่ซื้อเก็บมากกว่า จึงมีธนาคาร เห็นคนอื่นใช้สินค้าใดก็ใช้ตาม ซื้อตาม ไม่กล้าเป็นผู้น�ำ 
ซือ้ ขายทองตัง้ ขึน้ มาให้บริการโดยเฉพาะ คนกัมพูชาคลัง่ ท�ำให้ผู้น�ำร้อยละ 10 ต้องคอยหนีผู้ตามเพื่อให้ตนเอง
เพชรมากทัง้ หญิงและชายต้องใส่แหวนเพชร บางคนเพชร โดดเด่นอยู่เสมอในเมื่อตนอาศัยอยู่ใน Lexus City  
อาจลามเป็นสายนาฬิกา หรือหัวเข็มขัด
ต้องซื้อ Rolls Royce มาขับ ขับไปขับมา รถ High Tech
เงินผ่อนในกัมพูชา ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจากคน
กัมพูชาไม่มีเงินเดือนประจ�ำ  หรือเงินรายได้ที่แน่นอน
นอกจากนีก้ ารเสียเครดิตไม่ได้เป็นเรือ่ งน่าอับอายในสังคม
แต่อย่างใด  

41

ที่ใช้เสียซ่อมในกัมพูชาไม่ได้ต้องลงทุนขนเข้าไปไทย
ก็ มี ใ ห้ เ ห็ น ทุ ก เดื อ น แต่ ก ลุ ่ ม นี้ ก็ ยิ น ดี จ ่ า ย ไทยจึ ง รั บ
ให้ บ ริ ก ารดู แ ลรถยนต์ ห รู จ ากกั ม พู ช า ด้ ว ยนอกจาก
ให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลกลุ่มนี้ที่โรงพยาบาล
ชั้นน�ำของไทย ซึ่งมีคนไทยเพียงกลุ่มน้อยที่เข้าไปใช้
บริการ เช่น โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ กรุงเทพ พญาไท
สมิติเวช และพระราม 9 เป็นต้น
บ้านคนกัมพูชาจะต้องหลังใหญ่ ดังนั้นจึงปลูก
เต็มพื้นที่ ประเภทปลูกให้ใหญ่ไว้ก่อนข้างในบ้านจะให้
เสียเงินค่าตกแต่งภายในอีกเป็นไม่ยอมเพราะเจ้าของบ้าน
จะแต่งเองตามใจฉันเท่านั้น
ค�ำน�ำหน้า หากเป็นนาย นาง นางสาว ก็ไม่น่า
เกรงขาม รัฐบาลจึงออกนโยบายมอบเครื่องราช และ
ค�ำน�ำหน้านามให้แตกต่างจากคนอื่นเพื่อแสดงฐานะ
ทางสั ง คมโดยรื้ อ ฟื ้ น ศั ก ดิ น าสมั ย ก่ อ น คื อ ออกญา
(พระยา) และ เนี๊ยะออกญา (เจ้าพระยา) ส�ำหรับผู้
บริจาคเงินเพือ่ สังคม (ผ่านรัฐบาล) 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 3 ล้านบาท จะได้คำ� น�ำหน้า ออกญา ติดตัว
ไปตลอดสิน้ อายุขยั และ หากบริจาค 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 30 ล้านบาท จะได้คำ� น�ำหน้า เนีย๊ ะออกญา
ติดตัวไปตลอดสิน้ อายุขยั เช่นกัน ตัวเลขโดยประมาณว่า
กัมพูชามี ออกญา ประมาณ 500 กว่าคน และเนีย๊ ะออกญา
ไม่เกิน 10 คน ลองคูณเงินบริจาคเล่นๆ แล้วกันว่าสามารถ
หาเงินเข้ารัฐ (จริงหรือเปล่า) จ�ำนวนเท่าใด ดังนั้นหาก
เจอคนกัมพูชาไม่ว่าชายหรือหญิง หากมีค�ำน�ำหน้าเป็น
ออกญา ต้องเรียกชือ่ ศักดินานัน้ ด้วย ไม่เช่นนัน้ จะไม่พอใจ
(เพราะอุตส่าห์เสียเงินตัง้ เยอะเพือ่ ค�ำน�ำหน้านี)้

ค่าตกแต่งดอกไม้สด 1 ล้านบาทถือเป็นเรื่องเล็ก ส่วน
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายก็ทุ่มซื้อชุดที่หรูที่สุดเท่าที่ก�ำลัง
ทรัพย์จะอ�ำนวย หรือไม่ก็เช่าจากร้านที่ให้เช่าชุด ค่าเช่า
นับหมื่นบาทก็กล้าลงทุนเพื่อความสวยเริ่ด ในงานเลี้ยง
ต้องมีทั้งเหล้า เบียร์ ยอดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในประเทศนี้ปีละนับพันล้านบาท แม้จะมีการตั้งโรงงาน
เบียร์ในประเทศนี้ถึง 5 แห่ง ผลผลิตเดือนละนับแสนลัง
ก็ยงั ไม่พอกับความต้องการสักที เบียร์นำ� เข้าจากไทยและ
เวียดนามรวมถึงจากประเทศอื่นๆ จึงมีให้เห็นดาษดื่น
พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไป
ปั จ จุ บั น คนกั ม พู ช านิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า น
สะดวกซือ้ ทีผ่ ดุ ขึน้ ทุกหัวระแหง ทุกซอกทุกซอย ทุกถนน
และตามสถานบริการน�้ำมัน แทนการซื้อจากร้านขาย
ของช�ำหรือในตลาดสดที่ไม่ติดแอร์ ลบความทรงจ�ำของ
คนรุ่นเก่าที่กลัวร้านติดแอร์จะขายแพง เป็นสะดวกและ
เย็นสบายเท่านั้น กลุ่ม AEON จากญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่ม
Big C และ Makro จากไทย ก็เข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจเช่นกัน
ร้านกาแฟต้องแอร์เย็น แต่งหรูดูดี และ Free Wifi
คนยุคใหม่เข้าร้านกาแฟเพื่อดื่มกาแฟที่ Free
Wifi และใช้เป็นสถานที่นัดหมายพูดคุยกันอย่างสบายใจ
ดังนั้นหากคิดจะหาเงินจากคนกัมพูชายุคใหม่ที่เป็นคน
ชั้ น กลางที่ ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น วั ย รุ ่ น และวั ย ท� ำ งาน
ทีก่ ล้าใช้ กล้าจ่าย ต้องท�ำร้านให้สวยไว้กอ่ น แต่การบริการ
ที่ดูเป็นสากลต้องมีด้วย ไม่ใช่ร้านที่มีคุณลุง คุณป้า
คุณตา คุณยาย หรือคนแก่ขายของ คนขายต้องใช้วัยรุ่น
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่มีสไตล์เป็นทีมและดู Active เป็น
ส่วนประกอบด้วย

ทัศนคติเรื่องสุขนิยมเป็นของชาวกัมพูชาทุกคน
ไม่ว่าคนกัมพูชาจะมีฐานะร�่ำรวยหรือไม่ค่อย
รวยแต่การจัดงานเลี้ยงในวาะต่างๆ เช่น งานแต่งงาน
งานวัดเกิด วันขึ้นบ้านใหม่ หรือกระทั่งงานศพ ต้องมี
การเชิ ญ แขกมารั บประทานโต๊ะ จีน ให้ไ ด้จ�ำนวนมาก
ที่สุด เพื่อแสดงถึงฐานะของครอบครัวและความกว้าง
ขวางในวงสังคม เจ้าภาพจึงไม่อั้นกับอาหารและการ
ตกแต่งสถานที่ ว่ากันว่างานแต่งของลูกคนมีฐานะดี

คนกัมพูชายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและความงาม
จากการสังเกตสินค้าที่โฆษณาขายทางสื่อต่างๆ
จะเห็นสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งคงจะได้ผล
เพราะมีการทุ่มโฆษณาในแทบทุกสื่อและคนกัมพูชา
ก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพ เพื่อให้อายุยืนยาว
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กล่าวกันว่าสินค้าของบริษัท Unicity, คังเซน, Neolife, Aimstar, Giffarine และอีกหลายแบรนด์ต่างเข้ามาโกย
ยอดขายเดือนละหลายสิบล้านบาท ด้านวุฒิศักดิ์ที่เพิ่งเปิดให้บริการในกัมพูชาได้ไม่ถึงปี ก็โกยเงินล้านทุกเดือน
จนต้องขยายสาขาในไม่กี่เดือนไปหลายแห่งในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัด เช่น เสียมเรียบ นอกจากนี้ยังมีเจ้าแห่ง
ความงามแบบซุม่ เงียบ เช่น มคลินทร์ และ Pan Cosmetic ก็ขายได้เดือนละนับล้าน โดยมีหลายสาขาในกรุงพนมเปญ
และต่างจังหวัด รวมถึงหมอไทยที่มาเปิดคลินิกให้บริการผ่าตัด ร้อยไหมทอง ให้หญิงกัมพูชาสวยงาม จนเดาไม่ถูกว่า
อายุเท่าไหร่
สินค้าออนไลน์เริ่มมีบทบาท
ธนาคารในกัมพูชาเกือบทุกแห่งให้บัตรเครดิตและบัตรเดบิต แก่ผู้มีเงินฝากเพื่อสะดวกในการเดินทางไปต่าง
ประเทศ แต่ยงั ไม่มกี ารให้สนิ เชือ่ แก่ผมู้ เี งินเดือนหรือมีรายได้แพร่หลายเหมือนในไทย คนกัมพูชาจึงเป็นหนีเ้ ฉพาะผูท้ ี่
กู้เงินท�ำธุรกิจ หรือผู้มีหลักทรัพย์เท่านั้น การซื้อสินค้าออนไลน์จึงจ�ำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคาร
เท่านั้น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการประกอบธุรกิจในกัมพูชา
จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness

1. มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับนานาประเทศได้

1. ไม่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบท�ำให้เกิดความแตกต่างกันใน

สะดวก

ต้นทุนธุรกิจ

2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ

2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีต้นทุนสูง

3. เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุตธิ รรมของศาล

4. มีการจัดการที่เหมาะสมกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ประสบ

ไม่มีประสิทธิภาพ

5. ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างรัฐบาลและเอกชน

4. พึ่งพาการใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศมากเกินไป

6. มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ

5. พึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และ แรงงานมีราคาถูก

6. ศั ก ยภาพด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และมาตรฐานด้ า นการ

7. มีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุน

สาธารณสุข

8. มีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยว

7. ไม่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

9. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี

8. การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทไี่ ม่เท่าเทียมกัน เสีย่ งต่อภาวะแตกแยก

10. ได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้าง

ทางสังคม

พื้นฐาน

9. การน�ำเข้าสินค้าเป็นหลัก ท�ำให้การถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิต

11. เป็นสมาชิกของอาเซียน (AFTA) และองค์การการค้าโลก

เป็นไปอย่างล่าช้า

(WTO)
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จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness

12. การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยท�ำงาน และกลุ่มคนชั้นกลาง

10. ขาดระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ที่มีประสิทธิภาพ

13. นโยบายและกรอบกฎหมายทีใ่ ห้การส่งเสริมบทบาทของสตรี

11. กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงบ่อย

ทั้งในด้านการเมืองและสังคม

12. มีการคอร์รัปชั่นสูงและกระจายอยู่ทุกภาคส่วน
13. มีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินที่กระจุกตัว รวมถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม
14. อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีต้นทุนสูงกว่าสินค้าน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ
15. มีการขนสินค้าเฉพาะขาเข้า การขนกลับมีน้อย
16. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นไปได้ยาก และมีอัตราดอกเบี้ยสูง

โอกาส Opportunity

อุปสรรค Threat

1. ได้รับการเกื้อหนุนจาก ASEAN ในสถานะประเทศ CLMV

1. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมายหลักในการ

2. มีแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจากการเป็น

ส่งออกของกัมพูชา เช่น สหรัฐอเมริกา และกลุ่มสภาพยุโรป

ส่วนหนึ่งของ GMS และ ASEAN

2. การชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ล งทุ น

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานาประเทศ เช่น MFN GSP

รายใหญ่ในกัมพูชา

4. สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความร่วมมือ WTO APEC  

3. ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากการแสวงหาประโยชน์จากแหล่งน�ำ้ มันใน

ASEAN  GMS  ACMECS     

ประเทศ

5. การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ�ำนวนมากจาก

4. เงินช่วยเหลือที่มีปริมาณลดลง

ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม

5. การแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจส่งออกการ์เม้นท์

6. ตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคและทั่วโลกจากความตกลงทาง

6. อัตราการว่างงานและความไม่มั่นคงปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น

เศรษฐกิจ ASEAN +3 +6

7. การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�ำให้

7. การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

เกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้น

8. แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ

8. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการท�ำธุรกิจระหว่าง

แสวงหาประโยชน์จากน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ประเทศ

9. ฐานการผลิตสินค้าเกษตร

9. การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชากรเด็กและเยาวชน

10. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน

10. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบเป็นไปอย่างล่าช้า

11. สินค้าไทยเป็นที่นิยมของคนกัมพูชา

11. ขาดแคลนเงินรายได้เพื่อการพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ
12. การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น
การลดภาษี ก ารน� ำ เข้ า ตามกรอบความตกลงของ อาเซี ย น
(AFTA) เป็นต้น
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4
บทที่

ต้นทุนการท�ำธุรกิจ

บทที่ 4
ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
ต้นทุนเกีย่ วกับราคา/ค่าเช่า ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์
ราคา/ค่าเช่า ที่ดิน
ประเภทที่ดิน

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

(เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม./เดือน)

พนมเปญ

เสียมเรียบ

พระสีหนุ

ที่ตั้ง

ค่าเช่า

First Commercial

4,000-6,000

1,500-2,500

800-1,200

ถนนหลัก

8-10

Second Commercial

2,500-3,000

800-1,000

400-600

ถนนรอง

3-5

Third Commercial

1,000-1,500

300-500

200-300

แหล่งชุมชน

3-4

First Residential

1,800-2,500

300-500

300-500

นอกเมือง

0.2-1

Second Residential

800-1,200

150-200

150-200

Third Residential Land

50-300

50-100

50-100

Development Land

15-50

5-20

5-20

ค่าเช่าส�ำนักงาน
บริเวณที่ตั้งส�ำนักงาน

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือน (เหรียญสหรัฐฯ/ m2)

First Commercial

15-25

Second Commercial

8-13

ราคา/ค่าก่อสร้าง ค่าเช่าโรงงาน
ประเภท
โรงงานสร้างเสร็จ

สร้างโรงงานใหม่

ที่ตั้ง

ค่าเช่ารายเดือน (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม)

Prime Areas

1.35-1.80

Other Areas

1.15-1.35
ค่าเช่ารายเดือน
(เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

ราคา/ค่าก่อสร้าง
(เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

ถนนหมายเลข 2

1.35-1.80

250-350

Boeung Tompun ถนน 371

1.15-1.35

150-300

1.0-1.5

70-150

ถนน Veng Sreng, ถนนหมายเลข 3, 4
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ค่าเช่าคลังสินค้า
ที่ตั้ง

ค่าเช่าเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

เขตอุตสาหกรรม (ถนน Veng Sreng)

1.00

Boeung Tom Pun Area

1.00-1.50

Chamkadong Area

1.00-1.35

Cam Chao

1.00-1.50

Steng Meanchey

1.00-1.80

ราคา/ค่าเช่า ที่อยู่อาศัย
ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)
จ�ำนวนห้องนอน

ที่ตั้ง
1

2

3

4

Class A

1,400-1,600

2,000-2,800

3,000-3,500

4,000-4,500

Class B

700-1,200

1,000-1,500

1,800-2,500

2,800-3,000

ที่ตั้ง

ประเภท

พื้นที่

ราคาเช่าเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

แบบสตูดิโอ

45 ตร.ม.

500-800

Prime Area

1 ห้องนอน / 1 ห้องน�้ำ

70 ตร.ม.

600-1,000

(Fully Furnished)

2 ห้องนอน / 1 ห้องน�้ำ

110 ตร.ม.

1,000-1,500

2 ห้องนอน / 2 ห้องน�้ำ

120-130 ตร.ม

1,000-2,000

Commercial Area

Around Market

Market Area

ชั้นล่าง

700-1,200

ชั้นล่าง + ชั้น 1

900-1,500

ชั้นล่าง + ชั้น 3

1,200-2,500

ชั้น 1 + ชั้น 2

200-350

ชั้นล่าง

มาตรฐาน

800-1,500

ชั้นล่าง + ชั้น 1

4 x 16 m2

1,000-1,700

ชั้นล่าง + ชั้น 3

หรือ 64 ตร.ม.

1,300-2,600

ชั้น 1 + ชั้น 2

200-350

ชั้นล่าง

800-1,000

ชั้นล่าง + ชั้น 1

850-1,100

ชั้นล่าง + ชั้น 3

950-1,500

ชั้น 1 + ชั้น 2

300-400
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ที่ตั้ง

ประเภท

Residential-1

Residential-2

พื้นที่

ราคาเช่าเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

ชั้นล่าง

400-500

ชั้นล่าง + ชั้น 1

450-550

ชั้นล่าง + ชั้น 3

มาตรฐาน

ชั้น 1 + ชั้น 2

4 x 16 m2

ชั้นล่าง

หรือ 64 ตร.ม.

650-850
350-450
300-400

ชั้นล่าง + ชั้น 1

350-450

ชั้นล่าง + ชั้น 3

400-550

ชั้น 1 + ชั้น 2

150-250

้
ต้นทุนด้านสาธารณูปโภค (ค่านำ�ประปา
ไฟฟ้า โทรศัพท์)
ค่าน�้ำประปา
ประเภท

อัตราค่าน�้ำ/ลบ.ม.

หน่วยงานรับผิดชอบ

เมืองพนมเปญ
ที่พักอาศัย

ตั้งแต่ 0-7 ลบ.ม.

550 เรียล/ลบ.ม.

Phnom Penh Water Supply

ตั้งแต่ 8-15 ลบ.ม.

770 เรียล/ลบ.ม.

Authority (PPWSA)

ตั้งแต่ 16-50 ลบ.ม.

1,010 เรียล/ลบ.ม.

มากกว่า 51 ลบ.ม.

1,270 เรียล/ลบ.ม.

สถาบันหรือชุมชน
หน่วยงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

1,030 เรียล/ลบ.ม.
ตั้งแต่ 0-100 ลบ.ม.

950 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 101-200 ลบ.ม.

1,150 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 201-500 ลบ.ม.

1,350 เรียล/ลบ.ม.

มากกว่า 501 ลบ.ม.

1,450 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 1-7 ลบ.ม.

1,100 เรียล/ลบ.ม.

Siem Reap Water Supply

ตั้งแต่ 8-15 ลบ.ม.

1,500 เรียล/ลบ.ม.

Authority

ตั้งแต่ 16-30 ลบ.ม.

1,800 เรียล/ลบ.ม.

มากกว่า 31 ลบ.ม.

2,000 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 0-50 ลบ.ม.

1,900 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 51-150 ลบ.ม.

2,400 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 151-350 ลบ.ม.

2,900 เรียล/ลบ.ม.

มากกว่า 351 ลบ.ม.

3,400 เรียล/ลบ.ม.

เสียมเรียบ
ที่พักอาศัย

หน่วยงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
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ประเภท

อัตราค่าน�้ำ/ลบ.ม.

หน่วยงานรับผิดชอบ

พระสีหนุ (สีหนุวิลล์)
ประเภทที่ 1

ตั้งแต่ 1-7 ลบ.ม.

1,500 เรียล/ลบ.ม.

ประเภทที่ 2

ตั้งแต่ 1-7 ลบ.ม.

1,500 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 8 -15 ลบ.ม.

1,800 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 1-7 ลบ.ม.

1,500 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 8 -15 ลบ.ม.

1,800 เรียล/ลบ.ม.

ตั้งแต่ 16-30 ลบ.ม.

2,000 เรียล/ลบ.ม.

ประเภทที่ 3

Preah Sihanuok Supply

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทการโทร

อัตราค่าบริการ (เหรียญสหรัฐฯ/นาที)
Cellcard

Metfone

ในเครือข่าย

0.05-0.07

0.05

0.05-0.07

นอกเครือข่าย

0.08

0.08

0.08

0.045-0.35

0.10-0.25

0.045-0.35

ระหว่างประเทศ

Smart

ต้นทุนค่าไฟฟ้า
ประเภท

ปริมาณการใช้

อัตราค่าไฟฟ้า

พนมเปญ กันดาล ก�ำปงสปือ
ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดพนมเปญ

ปริมาณการใช้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50kWh

610 เรียล/kWh

และตาเขมา (กันดาล)

ปริมาณการใช้ต่อเดือนมากกว่า 50kWh

720 เรียล/kWh

ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดกำ�ปงสปือ

ไม่กำ�หนด

720 เรียล/kWh

หน่วยงานราชการ สถานทูต และที่พักของ

ไม่กำ�หนด

820 เรียล/kWh

ข้าราชการต่างประเทศ
หน่วยงานภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ใช้ขนาดรายเล็ก

*MA+0.036 USD/kWh

ผู้ใช้ขนาดกลาง

MA+0.028 USD/kWh

ผู้ใช้ขนาดใหญ่

MA+0.024 USD/kWh

ผู้ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับกลาง (MV)

MA+0.020 USD/kWh
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ประเภท

ปริมาณการใช้

อัตราค่าไฟฟ้า

พระสีหนุ
ที่พักอาศัย

ไม่กำ�หนด

720 Riel/kWh

หน่วยงานราชการ

ไม่กำ�หนด

820 Riel/kWh

สถานทูต ที่พักของข้าราชการต่างประเทศ

ผู้ใช้ขนาดรายเล็ก

MA+0.046 USD/kWh

หน่วยงานภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ใช้ขนาดกลาง

MA+0.038 USD/kWh

ผู้ใช้ขนาดใหญ่

MA+0.034 USD/kWh

ผู้ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับกลาง (275-500 KVA)

MA+0.025 USD/kWh

ผู้ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับกลาง (501-1000 KVA)

MA+0.022 USD/kWh

ผู้ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับกลาง (1001-3000 KVA)

MA+0.018 USD/kWh

MV Customers (> 3000 KVA)

MA+0.015 USD/kWh

เสียมเรียบ
ทุกประเภท

ผู้ใช้ขนาดรายเล็ก

820 Rile/kWh

ผู้ใช้ขนาดกลาง

800 Rile/kWh

ผู้ใช้ขนาดใหญ่

750 Rile/kWh

ผู้ใช้แรงดันไฟฟ้าระดับกลาง

700 Rile/kWh

บริษัท Shu Jing Electronics

600 Rile/kWh

ผู้มีใบอนุญาตจำ�หน่ายไฟฟ้า

600 Rile/kWh

*MA อัตราค่าไฟเฉลี่ยของ IPP ทั้งเดือนในเดือนก่อน, 4000 Riel = 1 เหรียญสหรัฐฯ
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ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ อัตราค่าขนส่ง
ต้นทุนการขนส่งในการส่งออกสินค้า
สถานที่ส่งออก
ท่าเรือ สีหนุวิลล์

เส้นทาง

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย

พนมเปญ-สีหนุวิลล์

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต

1. ค่าขนส่งประมาณ 400 USD

(ทางถนน)

2. ระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง

(รวม ค่ารถบรรทุก, ค่าจัดท�ำเอกสาร, ค่าด�ำเนิน
การส่งออกสินค้า, ใบรับรองแหล่งก�ำเนิด,
ค่าผ่านทาง, เบ็ดเตล็ด และภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. ค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ สีหนุวิลล์ 350 USD

โฮจิมินห์ (เวียดนาม)

พนมเปญ-โฮจิมินห์

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20-40 ฟุต 1. ค่าขนส่งประมาณ 820-880 USD

(ทางถนน)

2. ระยะเวลา 15 ชั่วโมง

(รวมค่าด�ำเนินการส่งออก ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่
ท่าเรือ โฮจิมินห์)

ท่าเรือ ไคเมป

ท่าเรือพนมเปญ-ไคเมป

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20-40 ฟุต 1. ค่าขนส่งประมาณ 800-850 USD

(ทางแม่น�้ำ)

2. ระยะเวลา 36 ชั่วโมง

(รวมค่าด�ำเนินการศุลกากรทั้งฝั่งกัมพูชาและ
เวียดนาม)

ต้นทุนการขนส่งในการน�ำเข้าสินค้า
สถานที่น�ำเข้า
ท่าเรือ ไคเมป

เส้นทาง

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย

ท่าเรือไคเมป-พนมเปญ

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20-40 ฟุต 1. ค่าขนส่งประมาณ 1,300 USD

(ทางแม่น�้ำ)

2. ระยะเวลา 36 ชั่วโมง

(รวมค่าด�ำเนินการศุลกากรทั้งฝั่งกัมพูชาและ
เวียดนาม)

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ-พนมเปญ

1. ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต

2. ค่าขนส่งประมาณ 1,600 USD

(ทางถนน)

2. ระยะเวลา 20 ชั่วโมง

(รวมค่าด�ำเนินการศุลกากรฝั่งไทย แต่ไม่รวม
ในฝั่งกัมพูชา)

ต้นทุนการขนส่งโดยเฉลี่ยในกัมพูชา ไทย และเวียดนาม
ไทย
ต้นทุนเฉลี่ย

เวียดนาม

6

7

(USD/ตัน/100 กม.)

51

กัมพูชา
20

ต้นทุนด้านบุคลากร/แรงงาน
ต�ำแหน่ง

อัตราค่าจ้าง (USD)/เดือน

ผู้จัดการ (ต่างชาติ)

2,000-3,000 USD

ผู้จัดการ (กัมพูชา)

1,500-2,000 USD

หัวหน้างาน

500 USD

วิศวกร หรือช่างเทคนิค

300-500 USD

บัญชี

300 USD

พนักงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

200 USD

พนักงานทั่วไป (ต�่ำกว่าปริญญาตรี) พนักงานท�ำความสะอาด

170 USD

แรงงานในโรงงานภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าตามที่กฎหมายก�ำหนด

128USD+สวัสดิการ 20-50 USD

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. อัตราค่าแรงของประเทศกัมพูชาในต�ำแหน่งผู้จัดการ (ต่างชาติ) จะมีอัตราจ้างเริ่มตั้งแต่ 2,000-3,000
เหรียญสหรัฐฯ/เดือน เนื่องจาก ประเทศกัมพูชามีปัญหาในการขาดผู้จัดการและหัวหน้างานที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ จึงต้องมีการจ้างผูจ้ ดั การจากต่างประเทศเข้ามาบริหารงาน บริษทั ทัว่ ไปเมือ่ เริม่ ต้นกิจการจะน�ำผูจ้ ดั การ
มาจากต่างประเทศและจะจ้างผู้จัดการชาวกัมพูชามาเรียนรู้วิธีการบริหารงาน เป็นวิธีการสร้างผู้จัดการชาวกัมพูชา
และเป็นการลดงบประมาณในการจ้างผู้จัดการชาวต่างประเทศได้
2. ประเทศกัมพูชามีปัญหาขาดแคลนแรงงานในต�ำแหน่งช่าง วิศวะ และบัญชี จึงส่งผลให้มีอัตราค่าแรงที่สูง
3. ส�ำหรับพนักงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรีค่าแรงจะเริ่มตั้งแต่ 200 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
4. ส�ำหรับพนักงานทั่วไป (ต�่ำกว่าปริญญาตรี) พนักงานท�ำความสะอาด จะอ้างอิงตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
ของแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ซึ่งกฎหมายก�ำหนดไว้เท่ากับ 128 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
(พ.ศ.2557) และเมื่อรวมกับค่าที่พัก ค่าอาหาร โบนัส ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จะเป็นต้นทุนค่าจ้างพนักงาน
ดังกล่าวประมาณ 170 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
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ต้นทุนทางภาษี
ประเภทภาษี

รายละเอียด/อัตรา

ภาษีก�ำไร นิติบุคคล

Resident ค�ำนวณจากรายได้ในกัมพูชาและต่างประเทศ

(Tax on Profit)

Non-Resident ค�ำนวณจากรายได้ในกัมพูชาเท่านั้น
- ร้อยละ 20 ส�ำหรับธุรกิจทั่วไป
- ร้อยละ 30 ส�ำหรับธุรกิจน�้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ร้อยละ 0 ส�ำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน QIP จาก CDC
- ร้อยละ 0-20 ส�ำหรับธุรกิจที่ครอบครองโดยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว

ภาษีก�ำไรล่วงหน้า
(Pre-Payment Tax)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(Withholding Taxes : WHT)

- ค�ำนวณจากรายรับรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT อัตรา
ร้อยละ 1 ส�ำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ร้อยละ 15 ส�ำหรับการให้บริการ การบริหารจัดการ การให้ค�ำปรึกษา ค่าสิทธิ รวมถึง
ดอกเบี้ย (ไม่รวมดอกเบี้ยที่จ่ายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
- ร้อยละ 10 ส�ำหรับการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ทั้งที่เคลื่อนย้ายได้ และเคลื่อนย้ายไม่ได้
- ร้อยละ 4 ส�ำหรับการจ่ายดอกเบีย้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บคุ คลธรรมดาที่
มีบัญชีเงินฝากไม่ประจ�ำ
- ร้อยละ 6 ส�ำหรับการจ่ายดอกเบีย้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บคุ คลธรรมดาที่
มีบัญชีเงินฝากประจ�ำ
- ร้อยละ 14 ส�ำหรับการช�ำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย แก่ผู้ที่มิภูมิล�ำเนาอยู่ในประเทศ

ภาษีเงินเดือน
(Salary Tax)

- ค�ำนวณจากเงินเดือน โดยใช้อัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-20
ร้อยละ 0 , 0-5 แสนเรียล ( 0-125 USD)
ร้อยละ 5, > 5 แสนเรียล - 1.25 ล้านเรียล ( 125.1-312.5 USD)
ร้อยละ 10, > 1.25 ล้านเรียล - 8.5 ล้านเรียล (312.6-2,125 USD)
ร้อยละ 15, > 8.5 ล้านเรียล - 12.5 ล้านเรียล (2,125.1-3,125 USD)
ร้อยละ 20, มากกว่า 8.5 ล้านเรียล (มากกว่า 3,125 USD)
ร้อยละ 20, เงินพิเศษ (Fringe Benefit)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT)
ภาษีที่พัก
(Tax on Accommodation : TOA)

- ภาษีที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเก็บจากลูกค้าในอัตรา ร้อยละ 10 ส�ำหรับการ
จ�ำหน่ายหรือให้บริการในประเทศ และร้อยละ 0 ส�ำหรับการส่งออก
- จัดเก็บจากการพักอาศัยในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ คอนโด หรือทีพ่ กั ประเภทอืน่ ๆ
ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทกุ ประเภท ยกเว้น VAT
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ประเภทภาษี
ภาษีเฉพาะส�ำหรับสินค้าและบริการบางชนิด
(Specific Tax on Certain Merchandises and
Services : STCMS)

รายละเอียด/อัตรา
- ภาษีที่จัดเก็บส�ำหรับ สินค้าและบริการบางชนิด ทั้งในประเทศ และที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยจะค�ำนวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รถยนต์ ร้อยละ 45, อะไหล่รถยนต์ ร้อยละ 30, เบียร์ ร้อยละ 25, รถมอเตอร์ไซค์
น�้ำมันปิโตรเลียม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 20, บุหรี่ ร้อยละ 15, อะไหล่รถ
มอเตอร์ไซค์ น�้ำอัดลม การให้บริการทางด้านบันเทิง การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
ร้อยละ 10, การให้บริการโทรศัพท์ ร้อยละ 3

ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่
(Tax on Public Lighting : PLT)

- จัดเก็บจากผูท้ จี่ ำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และบุหรีท่ กุ ประเภท โดยจะท�ำการค�ำนวณ
ก่อนภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ร้อยละ 3

ภาษีประกอบการธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax)
(ต้องต่ออายุทุกปี)

- ภาษีประจ�ำปีที่ธุรกิจต้องช�ำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตามประเภทของธุรกิจ
และตามขอบเขตจังหวัดที่ธุรกิจตั้งอยู่
- หากมีการจดทะเบียนประกอบการธุรกิจในครึ่งปี (ครึ่งหลังของปีปฏิทิน จะช�ำระเพียง
ครึ่งเดียว)
- 285 USD ต่อปี

ภาษีการจดทะเบียน

- จัดเก็บจากการจัดท�ำเอกสารทางกฎหมาย ก่อตั้งควบรวม ยกเลิกกิจการ

(Registration Tax or Transfer Tax)

- จัดเก็บจากการโอนสินทรัพย์
- 1 ล้านเรียล/1 กิจกรรม
- ร้อยละ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ (ที่ดิน บ้าน รถ)

ภาษีอสังหาริมทรัพย์

- อสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเรียล (25,000 USD)

(Tax on Immovable Properties)

- ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าที่ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- ผู้เสียภาษีต้องช�ำระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
(Registration Tax)
ภาษีน�ำเข้า

- จัดเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ อัตรา
ร้อยละ 4 ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น
- ร้อยละ 0 - สินค้าที่ได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษา ปัจจัยการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้าที่ได้สิทธิ์น�ำเข้าภายใต้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- ร้อยละ 7 - สินค้าขั้นต้นหรือวัตถุดิบ
- ร้อยละ 15 - สินค้าที่จัดเป็นทุน, เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต, วัตถุดิบที่มีในประเทศ
- ร้อยละ 35 - สินค้าส�ำเร็จรูป, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยานพาหนะ, อัญมณีและหินมีค่า
- สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศไทยของ
ประเทศกัมพูชา (ทั้งอัตราแบบทั่วไป MFN และอัตราพิเศษ AFTA) ตามพิกัดของสินค้า
ได้ที่ http://fta.dft.go.th/ >>ค้นหาอัตราภาษีศุลกากร/กฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า
>>ประเทศปลายทาง : CAMBODIA >>ใส่หรือเลือกพิกัดศุลกากรของสินค้า

*4,000 เรียล = 1 เหรียญสหรัฐฯ
**กัมพูชาไม่มีการท�ำอนุสัญญาป้องกันการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศใดเลย
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5
บทที่

การจัดตั้งบริษัท
และการด�ำเนินธุรกิจในกัมพูชา

บทที่ 5
การจัดตัง้ บริษทั และการด�ำเนินธุรกิจในกัมพูชา
รูปแบบบริษัทในประเทศกัมพูชา
กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) :
กิจการเจ้าของคนเดียว คือ วิสาหกิจที่ได้รับการจัดตั้ง
และด�ำเนินกิจการโดยบุคคลธรรมดาคนเดียวซึ่งเป็น
เจ้าของทุนของกิจการทั้งหมด ดังนั้นข้อผูกพันและความ
รับผิดทั้งหลายที่เกิดจากการประกอบการของกิจการนี้จึง
เป็นความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
ห้างหุน้ ส่วน (Partnership) : ห้างหุน้ ส่วนเป็น
รูปแบบขององค์กรทางธุรกิจที่ได้รับความนิยมในหมู่
นักวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทนาย และนักบัญชี ตามกฎหมาย
สถานประกอบการพาณิชย์นนั้ ห้างหุน้ ส่วนอาจเป็นได้ทงั้
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัด (Limited Liability Company)
บริษทั จ�ำกัด บริหารจัดการโดยเจ้าหน้าทีแ่ ละผูอ้ ำ� นวยการ
และมี เ งิ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยมาจากเงิ น ทุ น ที่ ม าจากผู ้ ถื อ หุ ้ น
บริ ษั ท จ� ำ กั ด เป็ น รู ป แบบนิ ติ ธุ ร กิ จ ที่ แ พร่ ห ลายที่ สุ ด
อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทจ�ำกัด เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
และเสียค่าใช้จา่ ยมากกว่าการจัดตัง้ กิจการเจ้าของคนเดียว
หรือห้างหุ้นส่วน โดยบริษัทจ�ำกัดต่างๆ จะได้รับการ
จัดตั้งขึ้นผ่านกระบวนการซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การจัดตั้งบริษัท (AI) ที่กระทรวงพาณิชย์ อ�ำนาจการ
ควบคุมบริษัทขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอ�ำนวยการของ
บริษทั อย่างไรก็ตาม กฎหมายสถานประกอบการพาณิชย์
และบริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดขอบเขตของ
การควบคุมไว้ในวงจ�ำกัดด้วยเช่นกัน โดยกฎหมายสถาน
ประกอบการพาณิ ช ย์ ยั ง ได้ ค วบคุ ม ไว้ เ กื อ บทุ ก เรื่ อ งที่
เกีย่ วกับการจัดตั้งบริษัทจ�ำกัด การด�ำเนินธุรกิจและการ
เลิกกิจการ
บริษัทจ�ำกัด จะต้องท�ำการออกหุ้นอย่างน้อย
1,000 หุ้น ในราคาพาร์หุ้นละไม่ต�่ำกว่า 4,000 เรียล
ดังนั้นทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำในการจัดตั้งบริษัทจึงอยู่ที่

4 ล้านเรียล (ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ) บริษัทจะ
ต้องมีที่ตั้งของส�ำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ใน
กัมพูชา
1) บริษัทเอกชนจ�ำกัด (Private Limited
Company) : บริษัทเอกชนจ�ำกัด คือ การท�ำสัญญา
ระหว่ า งบุ ค คลสองบุ ค คลหรื อ มากกว่ า ซึ่ ง ตกลงที่ จ ะ
ด�ำเนินกิจกรรมทางพาณิชย์ บริษัทเอกชนจ�ำกัดทุกแห่ง
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดด้านการจดทะเบียนการค้า
ซึ่งจะต้องด�ำเนินการที่กระทรวงพาณิชย์
2) บริษัทมหาชนจ�ำกัด (Public Limited
Company) : บริษัทมหาชนจ�ำกัด คือ รูปแบบหนึ่ง
ของบริษัทจ�ำกัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ออก
หลักทรัพย์แก่สาธารณชน ซึ่งแตกต่างจากบริษัทเอกชน
จ�ำกัด โดยบริษัทมหาชนจ�ำกัดนี้อาจมีผู้ถือหุ้นมากกว่า
30 ราย ในกัมพูชา ธนาคารเท่านั้นที่ถือว่าเป็นประเภท
บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด (PLCs.) หากเมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดนี้ก็จะเปลี่ยนไป
ธุรกิจต่างชาติในกัมพูชา (Foreign Business
in Cambodia) ตามกฎหมายการพาณิชย์ (Law on
Commercial Enterprise) ธุรกิจต่างด้าว คือนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของต่างประเทศแต่มพี นื้ ที่
ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ การและประกอบการธุ ร กิ จ ในราช
อาณาจักรกัมพูชา ธุรกิจต่างด้าวต้องจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมี 3 รูปแบบ คือ ส�ำนักงานตัวแทน
(Representative Office) สาขา(Branch) และบริษทั ลูก
(Subsidiary)
1) ส� ำ นั ก งานตั ว แทน (Representative
Office) : ส�ำนักงานตัวแทน (RO) อาจตัง้ ขึน้ โดยนักลงทุน
ต่างชาติที่ทรงสิทธิในวิสาหกิจดังกล่าวเพื่อที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดหาสินค้าและบริการท้องถิ่นและ
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เพื่ อ ที่ จ ะรวบรวมข้ อ มู ล ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท แม่ ข องตน
ส�ำนักงานเหล่านี้ยังท�ำหน้าที่เป็นช่องทางส�ำหรับการ
ส่งเสริมและท�ำการตลาดสินค้าและบริการของบริษทั แม่
ในประเทศกัมพูชาด้วย ส�ำนักงานตัวแทนมีลักษณะเป็น
หน่วยงานใช้เงินทุน (Cost Center) ทีไ่ ม่สร้างรายได้จาก
การด�ำเนินกิจการของตนเอง ดังนั้น โดยหลักการทั่วไป
จึ ง ไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของกฎหมายภาษี กั ม พู ช า
อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานตัวแทนยังอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนด
ด้านภาษีในส่วนของภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ทีเ่ กีย่ วกับเงินเดือน
ทีจ่ า่ ยให้พนักงานในกัมพูชา ตลอดจนภาษีประกอบธุรกิจ
เฉพาะและภาษีการประกอบธุรกิจประจ�ำปี ส�ำนักงาน
ตัวแทนอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดการจดทะเบียนพาณิชย์
ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ค�ำว่า
“Representative Office Agent” จะต้องแสดงไว้
ก่อนหน้าหรือตามหลังชื่อของวิสาหกิจ
2) สาขาของบริ ษั ท ต่ า งชาติ (Branch
of Foreign Company) : ส� ำ นั ก งานสาขา คื อ
ส�ำนักงานทีเ่ ปิดขึน้ โดยบริษทั ของต่างชาติเพือ่ ทีจ่ ะด�ำเนิน
กิ จ กรรมทางพาณิ ช ย์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในกั ม พู ช า
ส� ำ นั ก งานสาขาเป็ น นิ ติ บุ ค คลเดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท แม่
ดังนั้น จึงมีชื่อเดียวกันกับบริษัทแม่ ส�ำนักงานสาขานี้
สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้เหมือนกับส�ำนักงานตัวแทน
นอกจากนี้ ส�ำนักงานสาขายังอาจจะซื้อ ขาย หรือให้
บริการทางวิชาชีพในลักษณะประจ�ำ หรือด�ำเนินกิจการ
ด้านอื่นใดที่เกี่ยวกับการผลิตหรือการก่อสร้างในกัมพูชา
ส�ำนักงานสาขาและบริษัทแม่มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ต่อความรับผิดทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียและ
หนี้สินของส�ำนักงานสาขา และส�ำนักงานสาขายังต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันต่างๆ ด้านการเสียภาษีทอ้ งถิน่ อีกด้วย
ส�ำนักงานสาขาอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดการจดทะเบียนพาณิชย์
ซึ่ ง ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ นอกจากนี้
ค�ำว่า “Branch Office” จะต้องแสดงไว้ก่อนหน้าหรือ
ตามหลังชื่อของบริษัทแม่
3) บริ ษั ท ลู ก (Subsidiary) : บริ ษั ท ลู ก
คื อ บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในกั ม พู ช าและอย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ 51 ของเงินทุนของบริษัทถือโดยบริษัทต่างชาติ

ทั้งนี้ การจัดตั้ง การบริหารจัดการ สิทธิและข้อผูกพัน
ต่างๆ ของบริษัทจะต้องแสดงรายละเอียดไว้ในบันทึก
การจัดตั้ง และ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจ�ำกัด
บริษัทลูกอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดการจดทะเบียนพาณิชย์
ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์
ผูป้ ระกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาสามารถก่อตัง้
สถานประกอบการขึ้ น ในรู ป แบบของห้ า งหุ ้ น ส่ ว น
บริ ษั ท ส� ำ หรั บ นั ก ธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ นั้ น จะสามารถจั ด ตั้ ง
องค์กรธุรกิจในรูปของนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งเข้ามา
ด�ำเนินกิจการในกัมพูชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่ อ ตั้ ง รู ป แบบของธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ ท างการค้ า และการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
(Law on Commercial Rules and Commercial
Register) และกฎหมายว่าด้วยองค์กรทางการพาณิชย์
(Law on Commercial Enterprises) ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวได้ก�ำหนดประเภทของธุรกิจ วิธีการจดทะเบียน
นิติบุคคล จ�ำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน และการเลิกธุรกิจ
เป็นต้น ทัง้ นีจ้ ำ� ต้องมีการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลอย่างน้อย
15 วัน ก่อนการเริ่มด�ำเนินธุรกิจ การขอจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลประเภทต่ า งๆ นั้ น จะต้ อ งไปด� ำ เนิ น การที่
หน่วยงานจดทะเบียนบริษัทและธุรกิจ (Registrar of
Companies and Businesses) ที่อยู่ในสังกัดของกรม
การจดทะเบียนการค้า (Commercial Registration
Department) ของกระทรวงพาณิชย์ยกเว้นในกรณีที่มี
หน่วยงานสาขาตามจังหวัดต่างๆ ก็สามารถไปขอจด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ ส� ำ นั ก งานรั บ จดทะเบี ย นของ
กระทรวงพาณิชย์ตามต่างจังหวัดได้ การประกอบธุรกิจ
ทุ ก ประเภทในกั ม พู ช า อยู ่ ภ ายใต้ ก ฎหมายธุ ร กิ จ
(Law on Commercial Enterprise หรื อ LCE)
โดยกรอบการจัดตั้งบริษัท และการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ
มีเนื้อหาส�ำคัญประกอบด้วย
1. ตั ว แทน : ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ใดๆ
จะต้องมีบริษัทตัวแทนนิติบุคคลที่มีฐานะทางกฎหมาย
ในกัมพูชา
2. สถานทีป่ ระกอบการ : จะต้องมีสถานทีป่ ระกอบ
การเป็นหลักแหล่ง และมีที่อยู่ที่สามารถอ้างอิงได้
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3. จ�ำนวนหุ้น : จะต้องออกหุ้นบริษัทไม่ต�่ำกว่า 1,000 หุ้น ในราคาพาร์ที่ไม่น้อยกว่า 4,000 เรียล
4. ใบรับรองหุ้น : ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับใบรับรองหุ้น
5. การเก็บข้อมูล : บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลที่บริษัท ดังนี้
(1) บทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) บันทึกการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
(3) ส�ำเนาค�ำสั่งต่างๆ
(4) ทะเบียนหลักทรัพย์
(5) ข้อตกลง/มติของผู้ถือหุ้นและรายงานของคณะกรรมการบริหาร
(6) เอกสารบัญชีต่างๆ
6. การประชุมคณะกรรมการบริหาร : ต้องจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
7. การแจ้งสถานภาพบริษัทประจ�ำปี : บริษัทจะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งสถานภาพบริษัทส่งให้กับกระทรวง
พาณิชย์เพื่อเก็บรักษา หากบริษัทใดไม่ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี จะถือว่าบริษัทนั้นๆ ไม่มีฐานะที่
ถูกต้องตามกฎหมาย และจะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
8. เอกสารการเงินประจ�ำปี : บริษัทจะต้องส่งงบการเงินซึ่งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารการเงินให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วันท�ำการ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
9. การเปิดเผยผลประโยชน์ : บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ของบริษัท และความเกี่ยวเนื่องกับ
ผลประโยชน์นั้นๆ ของคณะกรรมการ/ผู้บริหารบริษัท
10. ล�ำดับขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริหาร
11. การแต่งตั้งเลขานุการของบริษัท : เพื่อการประสานงานกับ LC
12. การใช้ชื่อบริษัทเป็นภาษากัมพูชา : ทุกบริษัทจะต้องมีป้ายชื่อเป็นภาษากัมพูชา และตัวอักษรป้ายชื่อ
จะต้องใหญ่กว่าและอยู่ด้านบนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ข้อบังคับนี้ใช้กับเอกสารทุกชนิดของบริษัท
13. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
14. บทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี/สภาพคล่องของบริษัท
15. บทลงโทษต่างๆ
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ตารางค่าใช้จ่ายขั้นต้นและขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท
(กรณีบริษัทตั้งอยู่ในเมืองหลวงและมีพนักงาน 5 คน)
ที่
1

ขั้นตอน
การรับรองเอกสารของบริษัท

วัน

ค่าใช้จ่าย

1

120 USD

1-5

10 USD ต่อ 1 ชื่อ

1

400 USD

1

ไม่มี

ก่อนที่จะด�ำเนินการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องด�ำเนินการจัดหา
สถานที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของส�ำนักงาน และแนบส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าสถานที่
พร้อมรูปถ่ายอาคารที่จะใช้เป็นส�ำนักงาน จ�ำนวน 2 ใบ ซึ่งได้มีการรับรองส�ำเนาถูกต้อง
จากศาลากรุงพนมเปญหรืออ�ำเภอที่ส�ำนักงานตั้งอยู่
2

การจดทะเบียนชื่อบริษัทกับกรมจดทะเบียน
จัดเตรียมชื่อบริษัทไว้ จ�ำนวน 3 ชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมจดทะเบียน ตรวจสอบว่าซ�้ำกับ
นิติบุคคลอื่นหรือไม่ หากไม่ซ�้ำก็จะแจ้งให้ใช้ชื่อเรียงตามล�ำดับ คืออาจได้ชื่อ ล�ำดับ 1, 2
หรือ 3 แต่หากซ�้ำจะไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ ต้องหาชื่อใหม่เพื่อยื่นตรวจสอบอีกครั้ง
จนกว่าจะได้ชื่อที่สามารถจดทะเบียนได้ อาจใช้เวลา 1-5 วัน

3

ยื่นค�ำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ
แจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มให้
1. มูลค่าทุนจดทะเบียน
2. จ�ำนวนหุ้น 1,000 หุ้น มูลค่าขั้นต�่ำหุ้นละ 4,000 เรียล
3. ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น กรรมการบริหาร พร้อมสัดส่วนในการถือหุ้น
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยื่นจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ หรือส�ำนักงานพาณิชย์ในแต่ละท้องถิ่น

4

การเปิดบัญชีธนาคาร
การขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์จะต้องด�ำเนินการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ใน
กัมพูชาจ�ำนวน 4,000,000 เรียล หรือ 1,000 USD และได้รับหนังสือรับรองจากธนาคาร
เพื่อน�ำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนต่อไป

5

กระทรวงพาณิชย์ออกใบรับรองการจดทะเบียน และตรายางให้กับบริษัท

7

15 USD

6

น�ำใบรับรองการจดทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นขออนุมัติและประทับตรา

3

250 USD

จากกรมภาษี (พร้อมกับขั้นที่ 7-8)
7

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax) ที่ฝ่ายภาษี ส�ำนักงานเขต

30

285 USD

8

จดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ฝ่ายภาษี ส�ำนักงานเขต

14

100 USD

9

แจ้งกระทรวงแรงงานให้ด�ำเนินการตรวจสอบ ระเบียบการจ้างงานภายใน

30

250 USD

คู่มือพนักงาน ใบอนุญาตท�ำงาน (ส�ำหรับชาวต่างชาติ) และการด�ำเนินการช�ำระ
ประกันสังคม

(ส�ำหรับการจ้างงาน
8-250 คน)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรวมกับค่าด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียน ประมาณ
1,000-1,500 เหรียญสหรัฐฯ
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เอกสารที่ใช้ส�ำหรับจดทะเบียน (เป็นภาษาอังกฤษหรือกัมพูชา)
บริษัทจ�ำกัด
1) แบบฟอร์มขอจัดตั้งธุรกิจ (Form A) จ�ำนวน 3 ชุด (กระทรวงพาณิชย์จัดท�ำให้)
2) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้ ทุกคน พร้อมลายมือชือ่ รับรองส�ำเนา
คนละ 3 ชุด
3) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. ของผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน คนละ 3 รูป
4) หนังสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทุนในบัญชีขั้นต�่ำ 4,000,000 KHR ตัวจริง 1 ฉบับ
5) กฎข้อบังคับของบริษัท จ�ำนวน 3 ชุด (กระทรวงพาณิชย์จัดท�ำให้ตามข้อมูลที่แจ้ง)
6) หลักฐานการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 3 ชุด (กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ประกาศและแนบ
หลักฐานให้)
ส�ำนักงานตัวแทน/สาขา/บริษัทลูก ของบริษัทต่างชาติ
1) แบบฟอร์มขอจัดตั้งธุรกิจ (Form E) จ�ำนวน 3 ชุด (กระทรวงพาณิชย์จัดท�ำให้)
2) ส�ำเนาใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัทแม่ ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐบาล
จ�ำนวน 3 ฉบับ
3) ส�ำเนากฎข้อบังคับของบริษัทแม่ ซึ่งรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐบาล จ�ำนวน 3 ฉบับ
4) หนังสือมอบสิทธิของบริษัทแม่ ซึ่งมีการรับรองจากทนายความ โดยระบุชื่อผู้แทนที่จะมาประจ�ำในสาขา
ต่างประเทศ พร้อมหนังสือมติการประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ สาขาในต่างประเทศ จ�ำนวน 3 ฉบับ
5) รูปถ่ายกรรมการหรือผู้จัดการของส�ำนักงานผู้แทน ขนาด 4 x 6 ซม. จ�ำนวน 3 รูป
6) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวหรือส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทน พร้อมลายมือชื่อรับรองส�ำเนา 3 ชุด
7) ส�ำเนาวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชาของผู้แทนบริษัท จ�ำนวน 3 ฉบับ
ที่อยู่ส�ำหรับติดต่อจดทะเบียนบริษัท : Mr.Khoun Samnang , Deputy Director
Business Registration Department, Ministry of Commerce, Kingdom of Cambodia
Tel : (855-11) 836 228 / (855-16) 836 228 E-mail : khuon_samnang@yahoo.com
ต้นทุนค่าพนักงานที่บริษัท A ต้องจ่ายต่อเดือน (กรณีมีพนักงาน 5 คน) มีดังนี้
คนที่

ต�ำแหน่ง

อัตราเงินเดือน (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1

ผู้จัดการ

2,000 เหรียญสหรัฐฯ

2

หัวหน้างาน (Supervisor)

500 เหรียญสหรัฐฯ

3

บัญชี

300 เหรียญสหรัฐฯ

4

พนักงานทั่วไป (ธุรการ)

200 เหรียญสหรัฐฯ

5

พนักงานท�ำความสะอาด

170 เหรียญสหรัฐฯ
รวม
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3,170 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน

กฎหมายก�ำหนดให้บริษัทสามารถจ้างพนักงานต่างชาติได้ 10% ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด โดยหาก
มีความจ�ำเป็นสามารถยื่นเรื่องไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศกัมพูชาให้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป ส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานต่างชาติ 1 คน นอกจากเงินเดือน มีดังนี้
1. Business Visa 1 ปี 290 เหรียญสหรัฐฯ มีเอกสารประกอบดังนี้
- ส�ำเนาหนังสือเดินทาง
- รูปถ่าย 2x2 นิ้ว
2. Work Permit 1 ปี ค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐฯ ค่าด�ำเนินการ 100 เหรียญสหรัฐฯ มีเอกสารประกอบดังนี้
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัทผู้ว่าจ้าง
- สัญญาจ้างงานในกัมพูชา
- Business Visa

กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การถือครองหุ้นในบริษัท กฎหมายกัมพูชาเปิดโอกาสให้ ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้ 100%
โดยไม่จำ� เป็นต้องถือหุน้ ร่วมกับคนท้องถิน่ และมีสทิ ธิเท่าเทียมกับบริษทั ท้องถิน่ ทุกประการ ยกเว้นสิทธิในการซือ้ และ
ถือครองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อย่างไรก็ตาม บริษทั ต่างชาติสามารถเช่าทีด่ นิ ระยะยาวได้ถงึ 50 ปี และต่ออายุได้ไม่จำ� กัดครัง้
แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ก�ำหนดไว้ แต่การมีหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในประเทศก็อาจมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ผู้ประกอบการไทย สามารถขอให้ทางส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
ศูนย์ AEC Business Support Center ประเทศกัมพูชา แนะน�ำหรือตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของหุ้นส่วนให้ได้
จากนั้นเมื่อเริ่มด�ำเนินการก็ควรจะมีการตรวจสอบติดตามหุ้นส่วนอยู่เป็นระยะเพื่อความมั่นใจ
ใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจในกัมพูชา นอกเหนือจากการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลกับกระทรวง
พาณิชย์ จดทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากร และรับการตรวจสอบการจ้างงานจากกระทรวงแรงงานแล้ว กฎหมาย
ได้ก�ำหนดให้การประกอบธุรกิจบางประเภทต้องขออนุญาต จากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่ม
ด�ำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กิจการทีต่ อ้ งขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ได้แก่ โรงงานผลิตและแปรรูป
สินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำประปาและไฟฟ้า
2) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้แก่ สถาบันการเงิน
ทุกประเภท กิจการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กิจการซื้อขายเพชร อัญมณีและหินมีค่า
3) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา/คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ กิจการทุกประเภทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
4) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงการจัดการที่ดิน ผังเมือง และการก่อสร้าง
ได้แก่ บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการด�ำเนินกิจการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา และอุตสาหกรรม
5) กิจการทีต่ อ้ งขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงการท่องเทีย่ ว ได้แก่ กิจการมัคคุเทศก์ บริษทั
ทัวร์ โรงแรมหรือที่พัก กิจการรถโดยสาร คาราโอเกะ ไนท์คลับ นวดและสปา ร้านอาหาร สปอร์ตคลับ และ
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
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6) กิจการทีต่ อ้ งขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ
คลินิกท�ำฟันและรักษาสุขภาพ ผู้น�ำเข้าหรือจ�ำหน่ายยาแผนปัจจุบัน/โบราณและเครื่องส�ำอาง
7) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงคมนาคมฯ ได้แก่ กิจการขนส่งทางถนน
ทางแม่น�้ำ และทางทะเล
8) กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองจาก กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ได้แก่ กิจการ
เลีย้ งสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และน�ำเข้าสินค้าดังกล่าว ผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์ยาส�ำหรับสัตว์ กิจการ
ตัดไม้ น�ำเข้า-ส่งออกและขนส่งผลผลิตจากป่าไม้ นักลงทุนที่ต้องการสร้างรีสอร์ทในเขตป่าสงวน นักลงทุนที่ต้องการ
สร้างสวนสัตว์ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้า-ส่งออก จ�ำหน่ายปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กิจการประมง
กิจการที่ผลิตและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนน�ำเข้า กัมพูชามีการก�ำหนดให้สินค้าบางชนิด ต้องได้รับการอนุญาต หรือ
ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถน�ำเข้าหรือส่งออกได้ เช่น
1) สัตว์มีชีวิตที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้เป็นอาหาร ผู้น�ำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตน�ำเข้าจากกระทรวงเกษตรฯ และ
ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศต้นทาง
2) ปุ๋ยอินทรีย์ และเคมี ผู้น�ำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตน�ำเข้าจากกระทรวงเกษตร โดยสินค้าแต่ละชนิดที่น�ำเข้า
ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรฯ ด้วย
3) เครือ่ งส�ำอาง และยารักษาโรค ผูน้ ำ� เข้าต้องได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และสินค้าแต่ละชนิด
ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน
4) สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผู้น�ำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตน�ำเข้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถดูได้จาก ภาคผนวกที่ 1 และ 2 ของอนุกฤษฎีกาหมายเลข 209 ตาม Link ต่อไปนี้
- http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Annex-1-to-SubDegree-209.pdf
- http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2011/09/Annex-2-to-SubDegree-209.pdf
สินค้าที่ห้ามน�ำเข้า สินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์ และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการทหาร ทอง เครือ่ งเงิน เงินตรา
ยาและยาพิษ
มาตรการด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barrier : TB)
ประเทศไทยให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Integration System of
Preferences : AISP) ในลักษณะ One Way Free Trade โดยมีอัตราภาษีศุลกากร 0 ในสินค้าเกษตรจ�ำนวน 9 ชนิด
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มะม่วงหิมพานต์ มันฝรั่ง ยูคาลิปตัส ลูกเดือย
และ ถั่วเขียวผิวมัน
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มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barrier : NTB)
เป็นอุปสรรคในด้านพิธีการส่งออกและน�ำเข้า เนื่องจากความไม่พร้อมในวิธีปฏิบัติตามหลักการค้าสากล
ปัญหาส�ำคัญด้านการน�ำเข้าคือ มาตรการด้านสุขอนามัยพืช และ สัตว์ ที่ฝ่ายกัมพูชาก�ำหนด ขณะที่ไม่มีความพร้อม
ในการตรวจสอบ หรือการออกใบรับรองความปลอดภัย ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการน�ำเข้าสินค้า ก่อปัญหาความยุง่ ยาก
และเพิ่มต้นทุนสินค้า
มาตรการน�ำเข้า
ประเทศกัมพูชามีนโยบายการค้า ที่ก�ำหนดให้ผู้น�ำเข้าสินค้าต้องช�ำระภาษีน�ำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี
พิเศษอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
มาตรการส่งออก
สามารถท�ำการส่งออกได้เสรี ไม่มีข้อจ�ำกัด ยกเว้นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาก�ำหนดให้ส่งออกได้โดย
ต้องมีเอกสารใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า หรือเอกสารใบอนุญาตส่งออก
เอกสารใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า กรมสิทธิประโยชน์ (GSP. Dept)
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาจะออกเอกสารใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าให้กับผู้ส่งออกสินค้าที่ประเทศผู้น�ำเข้า
ต้องการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและอื่นๆ ขณะนี้มีสินค้าที่ต้องขอเอกสารใบรับรองแหล่งก�ำเนิด
สินค้าเพื่อส่งออกไปบางประเทศ เช่น
- ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
- เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปและถุงมือ
- รองเท้า
- กุ้งแช่แข็ง
- เบียร์และบุหรี่
เอกสารใบอนุญาตส่งออก
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาจะออกเอกสารใบอนุญาตส่งออกสินค้าที่ควบคุม คือ
- ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
- ข้าว
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ระบบบัญชี

National Accounting Council หรือ NAC ซึง่ เป็นองค์กร
ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Ministry
of Economy and Finance) มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
และแก้ไขมาตรฐานการบัญชีกัมพูชา (Cambodian
Accounting Standards : CASs) และออกข้อบังคับการ
บัญชี อีกองค์กรหนึ่ง คือ Kampuchea Institute of
Certified Public Accountants and Auditors หรือ
KICPAA เป็นองค์กรวิชาชีพทางบัญชี มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
การจัดองค์การและการประกันคุณภาพของวิชาชีพบัญชี
เอกชนทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชี โดยผู้ประกอบการ
ต้องเตรียมเอกสารการเงินและเอกสารเสียภาษีประจ�ำปี
ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก� ำ หนดโดยกรมสรรพากร ส่ ง ให้
กรมสรรพากรก่อนวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ในรูปของ
สกุลเงินเรียลกัมพูชา
รู ป แบบและข้ อ ก� ำ หนดทางบั ญ ชี ข องกั ม พู ช า
ใช้รูปแบบเดียวกับของฝรั่งเศส บริษัทที่ต้องเสียภาษี
เกินเพดานภาษีที่ก�ำหนดจะต้องยื่นเอกสารทางบัญชีให้
กับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีผู้ตรวจสอบ
บัญชีอิสระของรัฐ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่น
ต่อกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรก�ำหนดให้บริษัท
ทีเ่ ข้าข่าย 2 ข้อดังต่อไปนี้ จะต้องได้รบั การตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ
- มีรายได้ในปีบัญชีนั้นตั้งแต่ 3 พันล้านเรียล
ขึ้นไป (750,000 เหรียญสหรัฐฯ)
- มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ซึง่ ค�ำนวณจากมูลค่าเฉลีย่
ในปีบัญชีนั้น ตั้งแต่ 2 พันล้านเรียลขึ้นไป (500,000
เหรียญสหรัฐฯ)
- มีจ�ำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในปีบัญชีนั้น ตั้งแต่ 100
คนขึ้นไป
ส�ำหรับบริษัทที่ไม่เข้าเกณฑ์น้ัน แม้ว่ากฎหมาย
ไม่ได้ก�ำหนดให้ยื่นเอกสารทางบัญชีกับผู้ตรวจบัญชี แต่
กรมสรรพากรจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบัญชีและการ
เสียภาษี เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรมีการจ้างผู้ตรวจบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั จัดท�ำบัญชีและมีการช�ำระภาษีอย่างถูกต้องตามที่
กฎหมายกัมพูชาก�ำหนด

กฎหมายว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี ข องผู ้ ป ระกอบ
กิจการด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชีและวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2545 ก�ำหนดการจัดองค์การการบริหารและหน้าที่
ของระบบการบัญชีโดยอยู่ภายใต้การบัญชีมาตรฐาน
สากลว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจทัง้ บุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล
จะต้องจัดท�ำบัญชีและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบบัญชี
ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ นอกจากนีใ้ นงบการเงิน
จะต้องระบุรายละเอียดงบดุล งบก�ำไรขาดทุน กระแส
เงินสด การจัดท�ำบัญชีจะต้องท�ำเป็นภาษากัมพูชาและ
ใช้ ส กุ ล เงิ น เรี ย ล ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ การให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศหรือบริษทั ในเครือด�ำเนิน
กิจการให้บริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศนั้น อาจได้รับ
อนุญาตให้จดั ท�ำบัญชีเป็นภาษาอังกฤษหรือให้ใช้เงินสกุล
อืน่ นอกจากเงินเรียลอีกฉบับหนึง่ ควบคูก่ นั ได้ ระยะเวลา
การจัดท�ำบัญชีได้แก่รอบ 12 เดือน โดยเริ่มต้นในวันที่ 1
มกราคมและสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ส�ำหรับ
กิจการทีเ่ ริม่ ต้นท�ำการในวันอืน่ ให้เริม่ รอบปีบญ
ั ชีในวันที่
ก่อตั้งประกอบกิจการนิติบุคคลจะต้องส่งงบการเงิน
ภายใน 3 เดือน นับแต่สิ้นรอบปีบัญชี นอกจากนี้จะต้อง
เก็บหลักฐานทางบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่าง
น้อย 10 ปี
การจัดท�ำบัญชีภาษี
กั ม พู ช าเป็ น สมาชิ ก สหพั น ธ์ นั ก บั ญ ชี อ าเซี ย น
(ASEAN Federation of Accountants : AFA) เมือ่ พ.ศ.
2546 โดยรัฐบาลกัมพูชาได้เริม่ ด�ำเนินการตามมาตรฐาน
การบัญชีขนั้ สูง (High-Quality Accounting Standards)
ส�ำหรับการเงินทั้งในและระหว่างประเทศ กฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชีของผู้ประกอบกิจการด้านบัญชี การ
ตรวจสอบบัญชีและวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2545 (Law on
Corporate Accounting, Audit and Accounting
Profession) เป็นกฎหมายหลักทีใ่ ช้ในเรือ่ งของการบัญชี
ในประเทศกัมพูชา โดยมีสององค์กรหลักเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายดั ง กล่ า วคื อ
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การช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการ
การช�ำระเงินค่าสินค้าระหว่างผู้ส่งออกไทย กับผู้น�ำเข้าของกัมพูชามีดังนี้
(1) การช�ำระค่าสินค้าด้วยเงินสด สกุลเงินที่นิยมน�ำมาใช้มากที่สุดคือ เหรียญสหรัฐฯ และเงินบาท
(2) การช�ำระด้วยระบบ L/C (Letter of Credit) เป็นการช�ำระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยผู้ซื้อในกัมพูชา
จะติดต่อกับธนาคารของตนเอง เพื่อให้ธนาคารของตน เปิด L/C ให้กับผู้ส่งออกไทยโดยผ่านธนาคารของไทย
หลังจากนั้นธนาคารของไทย จะส่ง L/C ให้ผู้ส่งออกเพื่อด�ำเนินการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อต่อไป
(3) การช�ำระเงินระบบ D/P (Documents Against Payment) และ D/A (Documents Against
Acceptance) ผู้ส่งออกของไทยจะท�ำการตรวจสอบฐานะและประวัติของผู้ซื้อกัมพูชาก่อนจนเป็นที่พอใจแล้วจึง
ส่งเอกสารและสินค้าไปให้กบั ธนาคารของผูน้ ำ� เข้า โดยผูน้ ำ� เข้าจะต้องช�ำระเงินค่าสินค้าก่อน จึงจะสามารถน�ำเอกสาร
ไปออกสินค้าได้
(4) การช�ำระเงินด้วยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผู้ส่งออกของไทยจะส่งสินค้าไปให้กับผู้น�ำเข้า
กัมพูชาโดยให้เครดิตระยะหนึง่ เมือ่ ครบก�ำหนดเครดิต ผูน้ ำ� เข้ากัมพูชา จะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลับมาให้ผสู้ ง่ ออก
ของไทย
(5) การช�ำระค่าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นิยมช�ำระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงินบาท หากการซื้อขาย
มีปริมาณมาก จะช�ำระด้วยการโอนเงินทางโทรเลข Telegraphic Transfer (T/T) การช�ำระสินค้าอีกวิธีหนึ่ง คือ
ผู้ส่งออกไทยจะส่งสินค้าไปให้ผู้น�ำเข้าของกัมพูชาก่อนโดยให้เครดิตระยะหนึ่งเมื่อครบก�ำหนดจ่าย จะมีคนกัมพูชา
เข้ามาช�ำระเงินให้กับผู้ส่งออกไทยแทนผู้น�ำเข้ากัมพูชา เรียกระบบนี้ว่า “โพยก๊วน”
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6
บทที่

การลงทุน

บทที่ 6
การลงทุน
ระเบียบการขอรับส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการลงทุนของเอกชนใน
ประเทศกัมพูชา คือ Council for the Development
of Cambodia (CDC)
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ก่อตั้งในปี 1999 มี
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการนโยบายภาครัฐที่
เกีย่ วกับการลงทุนของเอกชน เพือ่ เป็นการสร้างความ
มัน่ ใจและดึงดูดการลงทุนทัง้ จากในและต่างประเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดังนี้ (1)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) บริษัทเอกชน (Developer) ที่ประสงค์จะจัดตั้ง SEZ
รวมทัง้ ภาคเอกชนทีป่ ระสงค์จะเข้ามาลงทุนตัง้ โรงงานใน SEZ ต้องได้รบั การอนุมตั โิ ครงการจากคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลเขตเศรษฐกิจฯ ของกัมพูชา (CSEZB) (ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยงาน BOI ของประเทศไทย) (2) การลงทุนนอก SEZ
ซึ่งก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการการลงทุน (CIB) และ (3) เงินช่วยเหลือจากต่างชาติ (ODA)
ข้อมูลเกี่ยวกับ CDC
ชื่อหน่วยงาน

Council for the Development of Cambodia : CDC

ที่อยู่ (Address)

Government Palace, Sisowath Quey, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

โทรศัพท์ (Tel)

(855) 23 981 154

โทรสาร (Fax)

(855) 23 427 597

E-mail

cdc.cib@online.com.kh

Website

www.cambodiainvestment.gov.kh

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
(1) ยกเว้นภาษีก�ำไร (Profit Tax) เป็นเวลา 3-9 ปี
(2) การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ 40% (กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษีก�ำไร)
(3) ยกเว้นภาษีน�ำเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
(4) ยกเว้นภาษีน�ำเข้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส�ำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
(5) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส�ำหรับสินค้าที่น�ำมาเป็นส่วนประกอบของสินค้าส่งออก
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เงื่อนไขการรับการส่งเสริมการลงทุน (QIP)
เพื่อเป็นการสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนกัมพูชา รวมถึงเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุน ด้วยการให้สิทธิพิเศษในการลงทุนหลายด้าน แก่นักลงทุนที่เข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศกัมพูชา ในรูปแบบของ “กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงาน
เป็นหลัก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยกฎหมายมีการก�ำหนดกิจการที่ห้ามลงทุน กิจการที่มีและไม่มีสิทธิ์
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน วงเงินขั้นต�่ำในการลงทุน และเงื่อนไขในการพิจารณาเพื่อให้การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
กิจการที่ห้ามลงทุน (ทั้งชาวต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ)
- การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารเสพติด
- การผลิตสารเคมีทมี่ พี ษิ ยาฆ่าแมลง และสินค้าทีต่ อ้ งใช้สารเคมีภณ
ั ฑ์ในการผลิต ซึง่ กฎหมายระหว่างประเทศ
หรือองค์การการค้าโลกไม่อนุญาต เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- การแปรรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้สิ่งปฏิกูลที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
- ธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งไม่อนุญาตโดยกฎหมายป่าไม้
กิจการที่ไม่มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (แต่สามารถลงทุนได้)
- กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ การน�ำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก รวมถึงการจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษี
- การให้บริการการขนส่ง ทั้ง ทางน�้ำ ทางบก และทางอากาศ ยกเว้นการลงทุนในภาคการขนส่งทางรถไฟ
- ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟิตเนส สถานบันเทิง ไนท์คลับ หรือบาร์ ที่มิได้อยู่ภายในโรงแรม
มาตรฐานสากล หรืออยู่ภายในโรงแรม แต่เป็นการให้เช่าแก่นักลงทุนที่ไม่ได้รับ QIP เป็นผู้ประกอบการ
- การให้บริการ การท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูล เป็นตัวแทน หรือโฆษณา
- ธุรกิจคาสิโน หรือการพนัน และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
- การให้บริการทางการเงิน รวมทั้ง ธนาคาร สถาบันทางการเงิน บริษัทประกัน และธุรกิจทุกประเภทที่มี
ลักษณะเป็นตัวกลางทางการเงิน
- กิจการ หนังสือพิมพ์และสือ่ รวมทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร ภาพยนตร์ โรงหนัง สตูดโิ อ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
- การให้บริการทางวิชาชีพ
- การดัดแปลงทางพันธุกรรม ที่ก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
- การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้ไม้จากป่าไม้ธรรมชาติในประเทศเป็นวัตถุดิบ
- การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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กิจการที่มีสิทธิ์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนขั้นต�่ำ และเงื่อนไขการพิจารณา
ประเภทกิจการ

เงินลงทุน/เงื่อนไขการพิจารณา

การผลิตเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 USD

การผลิตอาหารสัตว์

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 200,000 USD

การผลิตเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโลหะทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 USD

อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุส�ำนักงาน ของเล่น ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา
ยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 USD

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (ที่ไม่ได้ท�ำจากไม้) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก ผู้จ�ำหน่ายน�้ำประปา ผลิตยา
แผนโบราณ แช่แข็งและแปรรูปสัตว์น�้ำเพื่อการส่งออก การแปรรูป
ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ผลิตภัณฑ์สารเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และปิโตรเคมี การผลิตยาแผนปัจจุบัน

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี หรือ

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4,000,000 USD

วิชาชีพ
ศูนย์จัดนิทรรศการ และศูนย์การประชุม ระดับนานาชาติ

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 8,000,000 USD

การสร้างศูนย์การค้าสมัยใหม่

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 2,000,000 USD
มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.
มีที่จอดรถเพียงพอ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 เฮกตาร์
ศูนย์การท่องเที่ยวครบวงจร (Tourist Complex)

ห้องพักไม่ต�่ำกว่า 100 ห้อง (โรงแรม) หรือบ้านพักไม่ต�่ำกว่า
30 หลัง ขนาดพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 10 เฮกตาร์

รีสอร์ทที่ให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้ง โรงแรม สวนสนุก ศูนย์กีฬา

ขนาดพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 50 เฮกตาร์

หรือสวนสัตว์
โรงแรม

ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป

สถานรักษาพยาบาล

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 USD
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 50 เตียง
มีอุปกรณ์ทันสมัย ห้องทดลอง ห้องผ่าตัดห้องเอ็กซเรย์
ห้องฉุกเฉิน ห้องยา ห้องเก็บศพ รถพยาบาล และมีลิฟต์
(อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป)
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ประเภทกิจการ

เงินลงทุน/เงื่อนไขการพิจารณา

การปลูกข้าว การปลูกพืชทางการค้าทุกชนิด และการปลูกผัก

ขนาดพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 1,000 เฮกตาร์ 500 เฮกตาร์ และ 50 เฮกตาร์

การเลี้ยงวัวและการท�ำฟาร์มโคนม

จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 1,000 ตัว และ 100 ตัว

การท�ำฟาร์มสัตว์ปีก (เป็ด ไก่...)

จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 10,000 ตัว

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดและน�้ำเค็ม

ขนาดพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 5 เฮกตาร์ และ 10 เฮกตาร์

การท�ำสวนยางพาราและปลูกต้นไม้

ขนาดพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 1,000 เฮกตาร์ และ 200 เฮกตาร์

การเลี้ยงสัตว์ป่า นก และสัตว์เลื้อยคลาน

จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 100 ตัว 500 ตัว และ 1,000 ตัว

ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุน
(1) กรอกใบสมัครแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบเอกสารประกอบหลักฐานประกอบการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
(2) CDC จะออกหนังสือลงทะเบียนให้แก่ผู้สมัครภายใน 3 วันท�ำการ
(3) เจ้าหน้าที่ CDC จะด�ำเนินการ ตามขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสารกับหน่วยงานของกัมพูชาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
- การจดทะเบียนบริษัท (กระทรวงพาณิชย์)
- ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงาน)
- การรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กระทรวงสิ่งแวดล้อม)
- การวางผังโครงสร้าง (หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวงที่ดิน ผังเมือง และการก่อสร้าง)
- การขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษี (กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน)
โดยการด�ำเนินการดังกล่าวทั้งหมดไม่เกิน 28 วันท�ำการ
หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติโครงการลงทุน ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ ดังนี้
ลักษณะโครงการ

หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจอนุมัติโครงการลงทุน

โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

หน่วยงานท้องถิ่น

โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

CDC

โครงการที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ

คณะรัฐมนตรี

โครงการระยะยาว โครงการที่มีความอ่อนไหว รวมทั้งโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
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สิทธิประโยชน์อื่นๆ จากการลงทุนในกัมพูชา
กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากนานาประเทศ เช่น สถานะการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์ยิ่งจากสหรัฐอเมริกา และได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรหรือ GSP (Generalized System of
Preferences) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย ส�ำหรับสินค้าที่ส่งออก
จากกัมพูชา โดยจะได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีหรือได้รับการอ�ำนวยความสะดวก โดยการยกเว้นหรือลดระเบียบ
กฎเกณฑ์ เรื่องพิธีการการน�ำเข้า เช่น การรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

กัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น สมาชิกของ FAO, IMF, Interpol,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, WHO, etc.,
กัมพูชามีความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศในหลายมิติ ทั้งในกรอบ WTO, APEC, ASEAN ซึ่งจะเป็น
เรื่องการจัดระบบและระเบียบทางการค้า และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ในลักษณะ
เป็นสากล เช่น ความร่วมมือภายใต้กรอบ GMS (Great Mekong Sub-Region) และ ความร่วมมือภายใต้กรอบ
ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy)
รัฐบาลกัมพูชาให้ความส�ำคัญกับการลงทุนในประเทศ ดังจะเห็นได้จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งให้การอ�ำนวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตลอดจน
การอนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างเสรี ให้การรับประกันที่จะไม่เลือกปฏิบัติไม่ยึดทรัพย์สินของ
เอกชนเป็นของรัฐ หรือก�ำหนดราคาสินค้าและบริการส�ำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฯ
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รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในความตกลงทวิภาคี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับรัฐบาลประเทศต่างๆ
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ เยอรมนี สิงคโปร์ จีน เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และคิวบา
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติว่ารัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลของประเทศคู่สัญญาจะสนับสนุนและปกป้อง
การลงทุนซึ่งกันและกัน กัมพูชามีแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศ เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก
(WORLD BANK) ที่ให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของรัฐบาล และ International Financial
Corporation สนับสนุนโครงการของเอกชน รัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มกระบวนการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
การลงทุนเพื่อลดต้นทุนการประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้
สิทธิพิเศษ ที่ได้รับจากประเทศคู่ค้า

สินค้า

1. สถานะการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) จาก

ทั่วไปให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดเสมือนสมาชิก

สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

GATT

2. สิทธิพเิ ศษด้านภาษีศลุ กากรหรือ GSP จากกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป

ทั่วไปให้ได้รับอัตราภาษีพิเศษโดยไม่ก�ำหนดปริมาณโควต้า

ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย

น�ำเข้า “Everything But Arm-EBA”

3. AFTA

ทั่วไป

4. WTO

ทั่วไป

การเข้าเป็นสมาชิก WTO หมายถึง กัมพูชาจะต้องยอมรับและหลีกทางให้ข้อตกลงของ WTO มีสิทธิและ
อ�ำนาจเหนือกฎหมายเดิมของประเทศ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องทางกฎหมายเกิดขึ้น เช่น กรณี
ผู้ลงทุนเห็นว่ากฎหมายของกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อตกลงใน WTO ก็สามารถยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมจาก WTO
โดยข้อตกลงของ WTO กล่าวเช่นไร ให้ถือว่าคือที่สุดของค�ำตัดสินนั้นๆ
ในกรณีทกี่ มั พูชาไม่มกี ฎหมายครอบคลุมในบางประเด็น ให้ใช้บทบัญญัตใิ นข้อตกลงของ WTO เป็นบทอ้างอิง
และแนวทางในการปฏิบัติ เป็นต้น ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์เพราะมีการปรับปรุงกรอบโครงสร้างทางกฎหมายที่
กว้างขึน้ จากเริม่ แรกของกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ถึงปัจจุบนั กัมพูชาได้ออกกฎหมายใหม่กว่า 50 ฉบับ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ WTO นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจท�ำให้กระบวนการทางธุรกิจและการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบไปด้วย เช่น
(1) รูปแบบทางการค้า - จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจการค้า กฎหมายตราสารหนี้
และการช�ำระเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายความปลอดภัยด้านธุรกรรมการเงิน เป็นต้น
(2) ขั้นตอนศุลกากร - ต้องปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ WTO
(3) กฎหมายเฉพาะ - เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระก�ำกับดูแลด้านน�้ำ การโทรคมนาคม การบิน
การท่องเที่ยว และการประมง เป็นต้น
(4) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา - ประกอบด้วย กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า และ
กฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
(5) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กฎหมายออกแบบและวงจรไฟฟ้า กฎหมายปกป้องพืช
กฎหมายแหล่งก�ำเนิดทางภูมิศาสตร์ และกฎหมายเปิดเผยข้อมูลทางราชการ เป็นต้น
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ประเทศที่ได้รับการปฏิบัติทางการค้าอย่างดียิ่ง (Most Favored Nation)
กัมพูชาได้รับสถานภาพประเทศที่ได้รับการปฏิบัติทางการค้าอย่างดียิ่งจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ท�ำให้
สามารถส่งออกสินค้าไปตลาดเหล่านี้ในอัตราภาษีร้อยละ 5 (จากเดิมร้อยละ 90)
สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP)
กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษ GSP จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ท�ำให้สินค้าที่ผลิตหรือมีแหล่งก�ำเนิด
ในกัมพูชา (ใช้วัตถุดิบในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 35) สามารถส่งออกไปตลาดเหล่านี้ในอัตราภาษีศูนย์
สมาชิกอาเซียน (ASEAN)
สินค้าที่กัมพูชาส่งออกไปตลาดอาเซียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างประเทศสมาชิกในอัตรา
ที่ต�่ำได้ นอกจากนี้หากใช้วัตถุดิบในการผลิตจากแหล่งก�ำเนิดในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ร้อยละ 35
จะสามารถส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปในอัตราภาษีศูนย์ ตามสิทธิพิเศษที่กัมพูชาได้รับ (GSP)
การลดอัตราภาษีภายใต้ข้อตกลงภาษีอาเซียน (ASEAN CEPT)
ภายใต้แผนการลดภาษีของ CEPT กัมพูชาจะต้องทยอยลดภาษีน�ำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน
และให้เป็นศูนย์หรือร้อยละ 5 ภายในปี 2553 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่น�ำเข้า และภายในปี 2558 กัมพูชา
ต้องลดอัตราภาษีน�ำเข้าสินค้าและบริการภายใต้ CEPT ให้เหลือ 0%

อาเซียน 6 :
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

ปี 2545 : 0-5%
(ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์)
ปี 2546 : 0-5% (ทุกผลิตภัณฑ์)

ปี 2553 : 0%
(ทุกผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อยกเว้น
บางประการ)

เวียดนาม

ปี 2549 : 0-5% (ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์)

พม่าและลาว

ปี 2551 : 0-5% (ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์)

ปี 2558 : 0%
(ทุกผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อยกเว้น
บางประการ ภายในปี 2561)

กัมพูชา

ปี 2553 : 0-5% (ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์)

ภาพแสดง : กรอบเวลาในการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรอย่างรอบด้านของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ระบบ CEPT

การค้าที่ไม่เป็นธรรม
กัมพูชาประกาศใช้กฎหมายก�ำกับและควบคุมการค้าที่ไม่เป็นธรรมตั้งแต่ปี 2545 ได้แก่ การท�ำให้
ผู้บริโภคสับสนในสินค้าของคู่แข่ง การร้องเรียนคู่แข่งที่ไม่เป็นจริง การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้า
เข้าใจผิดในคู่แข่ง เป็นต้น
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การเปิดเสรีด้านธุรกิจบริการ และด้านภาษี
การเปิดเสรีดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ในกัมพูชา บริษทั จะต้องปรับตัวด้านภาษี ในขณะเดียวกัน
ธุรกิจบริการ เช่น ด้านการบัญชี การท่องเที่ยว และการโทรคมนาคม จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ที่ดินและการก่อสร้าง
ที่ดินและการก่อสร้าง
ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ 18.1 ล้านเฮกตาร์ เป็นสังคมเกษตรกรรม ได้แก่ การท�ำนา การประมง และการท�ำ
ป่าไม้ รวมพื้นที่กว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่รวมของประเทศ แต่ในช่วงหลายทศวรรษของการต่อสู้ทางการเมืองได้น�ำ
ไปสู ่ ค วามสั บ สนและความขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ กรรมสิ ท ธิ์ แ ละการครอบครองที่ ดิ น ในช่ ว งยุ ค สงครามกลางเมื อ ง
(พ.ศ.2518-2522) ไม่มกี รรมสิทธิท์ ดี่ นิ ของเอกชนในกัมพูชา บันทึกและการจดทะเบียนโฉนดทีด่ นิ ได้ถกู ท�ำลายไปหมด
ที่ดินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันนี้ความชอบธรรมทางกฎหมายและทางสังคมของการ
ถือครองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ยุคใหม่ของการมีเสถียรภาพทางการเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้เปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถ
ด�ำเนินนโยบายใหม่ๆ ในการบริหารจัดการทีด่ นิ กฎหมายทีด่ นิ พ.ศ.2544 ได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเน้นใหม่ของกัมพูชา
ในส่วนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่ดิน ที่ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
• กรรมสิทธิ์ของเอกชน ส�ำหรับการถือครองเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม
• กรรมสิทธิ์ของเอกชน ส�ำหรับผืนดินที่ไม่มีข้อพิพาทในการครอบครองมาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
• การสร้างระบบและการจดทะเบียนที่ดิน ส�ำหรับการจดทะเบียนโฉนดที่ดินและส่วนควบต่างๆ
• กลไกต่างๆ ส�ำหรับการระบุขอบเขตที่ดินของรัฐ
• กลไกต่างๆ ส�ำหรับการแจกจ่ายที่ดินของรัฐ (“การให้สัมปทานทางสังคม”)
• การครอบครองร่วมส�ำหรับชุมชนคนพื้นเมืองและศาสนสถานต่างๆ
• เพดานในการให้สัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม (10,000 เฮกตาร์)
คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่กฎหมายที่ดินฉบับใหม่ๆ จะได้รับการร่าง ด�ำเนินการ และบังคับใช้ได้
อย่างสมบูรณ์ ทัง้ นี้ คาดว่ายังจะมีการแก้ไขเพิม่ เติมและออกอนุกฤษฎีกาต่างๆ อีกมาก ดังนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีน่ กั ลงทุน
จะต้องด�ำเนินการโดยระมัดระวังก่อนที่จะแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ในที่ดิน
กฎหมายที่ดิน ปี 2544 เป็นกฎหมายที่ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการลงทุนมากขึ้น โดยมีรายละเอียด
ด้านสิทธิในการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเช่า/สัมปทานที่ดินของรัฐ และการเช่าซื้อ เป็นต้น กฎหมาย
ฉบับนี้บังคับใช้ร่วมกับกฎหมายที่ดินปี 2535 โดยมีคณะกรรมการที่ดินระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการที่ดินระดับ
ประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบภายใต้กฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรายละเอียดการแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของกระทรวงการพัฒนาที่ดิน การผังเมือง และการก่อสร้าง ซึ่งนักลงทุน
จะต้องติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้
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การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกัมพูชา
(Legal Ownership of Land in Cambodia)
การปฏิรูปกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก่อนปี 2518
ภายใต้การปกครองของ
เขมรแดง ที่ดินอยู่ภายใต้
การถือครองของรัฐทั้งหมด

ปี 2522

ปี 2532

หลังการล่มสลายของเขมรแดง
ที่ดินเป็นของรัฐ แต่อนุญาตให้
มีการถือครองเพือ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและก่ อ สร้ า งที่ พั ก
อาศั ย ได้ โดยรั ฐ บาลออกบั ต ร
กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินให้ ผู้อยู่
อาศัยในที่ดินนั้นๆ

เริ่มอนุญาตให้มีการออก
กรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน
ส่วนบุคคล

ปี 2544
มีการปรับปรุงโครงสร้าง
กฎหมายส�ำหรับการลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินและมีการ
อธิบายเกี่ยวกับการถือครอง
ที่ดิน

ที่ดินในกัมพูชาอาจถือกรรมสิทธิ์เป็นการส่วนตัวได้ โดยปัจเจกชนที่มีสัญชาติกัมพูชาหรือโดยนิติบุคคลที่มี
สัญชาติกมั พูชา ทัง้ นี้ นิตบิ คุ คลจะมีสญ
ั ชาติกมั พูชา หากร้อยละ 51 หรือมากกว่าของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิอ์ อกเสียงของนิตบิ คุ คล
นั้นถือครองโดยคนชาติกัมพูชาหรือโดยอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีสัญชาติกัมพูชา นอกจากนี้ ที่ดินยังสามารถถือครองได้
โดยชุมชนหรือสมาคมสาธารณะต่างๆ ของกัมพูชา
รัฐครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศ และทรัพย์สินของรัฐจะถูกใช้เพื่อประโยชน์และบริการสาธารณะ
ต่างๆ กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2544 ยังได้สถาปนาเขตอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ และเหล่าทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ของ
ราชอาณาจักรด้วย
ชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในกัมพูชาได้ ภายใต้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม
กฎหมายการลงทุนของกัมพูชา พ.ศ.2537 ได้อนุญาตให้นักลงทุนสามารถใช้และพัฒนาที่ดิน และท�ำสัญญา
เช่าระยะยาวได้ถึง 99 ปี ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2551 นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้ปฏิเสธข่าวลือที่ว่า
สภาแห่งชาติมีแผนที่จะเสนอกฎหมายที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ 100%
อย่ า งไรก็ ต าม อนุ ก ฤษฎี ก าฉบั บ หนึ่ ง ที่ ผ ่ า นการอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ได้ อ นุ ญ าตให้
ชาวต่างชาติสามารถซื้ออพาร์ทเม้นท์ส่วนบุคคลในอาคารได้ในรูปแบบของการถือกรรมสิทธิ์ร่วม ทั้งนี้ คาดว่า
จะมีการออกกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินของชาวต่างชาติตามมา ซึ่งจะเป็นการรับรองความสามารถของชาวต่างชาติ
ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่เหนือชั้นแรกของอาคารขึ้นไปได้
โครงสร้างการลงทุนในที่ดิน
ผู้ที่มีสิทธิในการถือครองที่ดินในกัมพูชา ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติกัมพูชาและนิติบุคคลที่มีสิทธิเสมือนเป็น
ชาวกัมพูชา ซึ่งได้แก่ นิติบุคคลที่มีชาวกัมพูชาถือหุ้นและมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 51 ขึ้นไป นักลงทุน
ต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปีขึ้นไป) โดยการขอสัมปทานจากภาครัฐ หรือ
การเป็นผู้ครองสิทธิรายย่อย (ร้อยละ 49) ในบริษัทที่มีชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิถือครอง
ที่ดินตามกฎหมายของกัมพูชา แต่สามารถท�ำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุญาตให้มีการซื้อขาย
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หรือเช่าต่อสัญญาเช่านั้นๆ หรือใช้ค�้ำประกันการกู้ยืมเพื่อการลงทุน สัญญาเช่าระยะยาว ต้องมีอายุของสัญญา
อย่างน้อย 15 ปี ผูเ้ ช่าสามารถสร้างสิง่ ก่อสร้างในทีด่ นิ นัน้ ๆ ได้ แต่เงือ่ นไขสิทธิในสิง่ ก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มกี ารก�ำหนด
ในกฎหมาย รัฐไม่มีสิทธิยึดคืนที่ดินที่เช่าเพื่อการลงทุนดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ที่ดินผืนนั้นเพื่อประโยชน์
สาธารณะ แต่ต้องมีการจ่ายค่าเวนคืนที่เหมาะสมและยุติธรรม
การถือครองที่ดิน
กัมพูชาประกาศใช้กฎหมายการถือครองที่ดิน ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน
เกี่ยวกับการถือครองหรือความเป็นเจ้าของที่ดินก่อนการเช่าท�ำธุรกิจ ที่ดินบางที่อาจเปิดโอกาสให้มีการถือครองได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บางผืนอาจให้ครอบครองเพื่อท�ำกินหรือใช้ประโยชน์ชั่วคราว ซึ่งรัฐอาจยึดคืนเมื่อใดก็ได้
ดังนั้นการท�ำความเข้าใจในเรื่องสิทธิการถือครองที่ดินแปลงนั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรท�ำ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการ
ลงทุน
การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ที่ดินโดยการออก Certificate of Land Use and
Procession เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินดังกล่าว แต่มีเจ้าของที่ดินน้อยรายที่
ได้รับใบรับรองดังกล่าว ดังนั้นนักลงทุนควรตรวจสอบเอกสารสิทธิกับกระทรวงพัฒนาที่ดิน ผังเมือง และก่อสร้าง
ก่อนตกลงเช่าที่ดินแปลงนั้นๆ สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ แยกได้ดังนี้
• สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องระยะเวลาในการเช่า
• สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นที่มีก�ำหนดเวลาการเช่าสามารถต่ออายุได้
นักลงทุนสามารถน�ำที่ดินที่มีโฉนดตามกฎหมายเป็นหลักประกันในการจดจ�ำนอง รวมทั้งโอนสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลทีป่ ลูกสร้างบนทีด่ นิ แปลงดังกล่าวได้ดว้ ย แต่ตอ้ งไม่เกินก�ำหนดเวลาในสัญญา
เช่าที่ดิน
การให้เช่าที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ
ต้องเป็นที่ดินที่อยู่ในรายการทรัพย์สินให้เช่าของรัฐ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐ และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลก่อนการให้เช่าทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการเช่า ดังนี้
• ผู้เช่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือท�ำลายทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น
• ผู้เช่าต้องไม่แก้ไขหรือปรับปรุงรายการใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน
การให้สัมปทานเพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีสิทธิ
ได้รับสัมปทานตามกฎหมายนี้ ได้แก่ โครงการ
• พัฒนา จ�ำหน่าย และกระจายพลังงานไฟฟ้า
• คมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรือ รางรถไฟ และคลอง
• น�้ำประปาและการก�ำจัดน�้ำเสีย
• โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

77

• สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยว
• โครงข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติและน�้ำมัน
• การระบายและก�ำจัดขยะมูลฝอย
• ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
• โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข การศึกษา และการกีฬา
• โครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเคหะ
• การชลประทานและโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรม
• โครงการต่างๆ ที่กฎหมายฉบับอื่นๆ ก�ำหนดให้ได้รับสัมปทานจากรัฐ
รูปแบบของสัญญาสัมปทานจะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
• BOT (Build, Operate and Transfer)
• BLT (Build, Lease and Transfer)
• BTO (Build, Transfer and Operate)
• BOO (Build, Own and Operate)
• BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)
• BCT (Build, Co-Operate and Transfer)
• EOT (Expand, Operate and Transfer)
• MOT (Modernize, Operate and Transfer)
• MOO (Modernize, Own and Operate)
• รูปแบบผสมอื่นๆ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินในกัมพูชา (Acquisition of Property in Cambodia)
ในกัมพูชาแม้ว่าชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเปิดเผย แต่ยังคงมี
หลากหลายวิธีในการสร้างรากฐานการพาณิชย์ในประเทศกัมพูชา โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษทั ท้องถิน่
(ชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของร้อยละ 51) จัดตัง้ ธุรกิจร่วมทุนกับหุน้ ส่วนชาวกัมพูชาหรือท�ำสัญญาเช่าระยะยาว นอกจากนี้
ยังมีความเป็นไปได้ทซี่ อื้ ทีด่ นิ ได้ดว้ ยการขอมีสญ
ั ชาติกมั พูชา อันเป็นแนวทางทีร่ ฐั บาลกัมพูชาสนับสนุนแต่ยงั ไม่เหมาะสม
ในทางปฏิบตั สิ ำ� หรับนักลงทุนจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถใช้โครงสร้างแบบนอมินใี นการได้มาซึง่ ทีด่ นิ
ในนามของหุ้นส่วนชาวกัมพูชา
ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้พัฒนาขึ้นบนที่ดินเช่าหรือบนที่ดินที่บริษัทได้
จดทะเบียนเป็นเจ้าของ อีกทัง้ นักลงทุนต่างชาติยงั สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่างๆ และการ
พักช�ำระภาษีที่รัฐบาลกัมพูชามอบให้แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ตราบเท่าที่กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา
ความเสี่ยงที่พึงตระหนัก (Potential Risks)
ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินเกิดขึ้นเป็นประจ�ำในกัมพูชา ระบบการจดทะเบียนโฉนดที่ดินเพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้น
เมื่อไม่นาน และการท�ำธุรกรรมที่ดินจ�ำนวนมากไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถที่จะ
ด�ำเนินการหลายๆ อย่างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้
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ตรวจสอบโฉนด (Title Search)
ก่ อ นจะท� ำ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ ใ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั ก ลงทุ น จะต้ อ งท� ำ การตรวจสอบ
ความชัดเจนและการปราศจากภาระติดพันของกรรมสิทธิ์
ในทีด่ นิ นัน้ ๆ โดยการตรวจสอบโฉนดทีด่ นิ อย่างละเอียด
เป็นสิง่ ส�ำคัญ ทัง้ นีร้ ายงานการตรวจสอบจะแสดงให้เห็น
ว่าโฉนดที่ดินนั้นมีข้อผูกมัดหรือภาระจ�ำยอมใดๆ หรือไม่
อย่างไร นอกจากนี้ การตรวจสอบโฉนดยังเป็นการยืนยัน
ว่านักลงทุนชาวต่างชาติก�ำลังจะจ่ายเงินให้กับบุคคล
เจ้าของทรัพย์ทถี่ กู ต้อง

แสวงหาข้อยุติได้จากคณะกรรมาธิการที่ดินคณะใหม่
โดยกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2544 ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ
หลายคณะขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ
คณะกรรมาธิการเหล่านี้จะท�ำการหาข้อยุติ ข้อพิพาท
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน โดย
คณะกรรมาธิการจะรับการร้องเรียน ส�ำรวจทีด่ นิ ออกค�ำ
วินจิ ฉัยตัดสินเกีย่ วกับสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ และ
ท�ำการรังวัดที่ดิน คณะกรรมาธิการมีหน้าที่ที่จะต้อง
เปิดเผยบันทึกค�ำตัดสินต่อสาธารณชน รวมทั้งแผนที่
ระวางที่ ดิ น และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น
เพื่อที่คู่กรณีจะได้มีโอกาสโต้แย้ง และเมื่อค�ำตัดสินเป็น
ที่สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมาธิการจะต้องยื่นจดทะเบียน
ค�ำตัดสินดังกล่าวกับกระทรวงการจัดการที่ดิน การวาง
ผังเมือง และการก่อสร้าง (MLMUPC) ซึ่งจะท�ำการออก
หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิค์ รอบครองต่อไป
ข้อพิพาทเกีย่ วกับสัญญาซือ้ ขายหรือการเช่าทีด่ นิ
สามารถยื่นให้ศาลแพ่งได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
การตัดสินของศาลเหล่านีม้ กั เกีย่ วพันกับการทุจริต ทัง้ นี้
การเจรจา การไกล่เกลี่ย และเทคนิคอื่นๆ ของการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกมักจะน�ำไปสู่ผลที่มากกว่าค�ำตัดสิน

การตรวจสอบประวัติ (Background Check)
นักลงทุนที่จะเข้าไปร่วมลงทุนควรด�ำเนินการ
ตรวจสอบประวัติของบุคคลหรือนิติบุคคลกัมพูชาที่จะ
เป็นหุ้นส่วนด้วยอย่างละเอียดก่อน
การรังวัดสอบเขตที่ดิน (Boundary Demarcation)
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งข้ อ พิ พ าทที่ ดิ น นั ก ลงทุ น ควร
ระมั ด ระวั ง ในการระบุ แ ละจดทะเบี ย นเขตที่ ดิ น ของ
ทรัพย์สินกับกระทรวงที่ดิน รวมทั้งจะเป็นความคิดที่ดี
ที่จะก�ำหนดแนวและแสดงขอบเขตของที่ดินด้วยรั้วที่
แข็งแรงถาวร

การสร้างอ�ำนาจควบคุมเหนือที่ดิน (Establishing
Control over Land)
- บริ ษั ท ถื อ ครองที่ ดิ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น
(Locally Incorporated Land-Holding Company :
LHC) ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น ที่ ต ้ อ งการถื อ ครองที่ ดิ น และ
ด�ำเนินธุรกิจในกัมพูชา ทางเลือกนีเ้ ป็นวิธที นี่ า่ สนใจทีส่ ดุ
ทั้ ง นี้ การก่ อ ตั้ ง LHC เป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
อย่างกว้างขวางและเหมาะสมส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ
ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกจากนั้น LHC
ยังสามารถถือครองที่ดินได้หลายแปลงในเวลาเดียวกัน
แต่ในทางกลับกัน ทางเลือกนี้ก็มีข้อเสียหลายประการ
เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้
ทั้งหมด 100% ดังนั้นนักลงทุนจ�ำต้องหาและร่วมหุ้นกับ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมชาวกัมพูชา โดยข้อจ�ำกัดนี้ส่งผลให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ในภาวะเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้น ทางเลือก

การจัดท�ำเอกสาร (Documentation)
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2544 บัญญัติให้มีการออก
เอกสารพิสูจน์สิทธิ์ส�ำหรับที่ดินการเกษตรและการพัก
อาศัยซึง่ ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนัน้ ในแต่ละขัน้ ตอนของ
การท�ำธุรกรรมทางที่ดนิ นักลงทุนจะต้องได้เอกสารสิทธิ์
ในทรัพย์สินที่ถูกต้องแน่นหนา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เรียกร้องแย่งทีด่ นิ และฉ้อฉลของบุคคลอืน่ ในอนาคต ทัง้ นี้
สัญญาเช่าระยะยาวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อได้กระท�ำ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สิน (Enforcement of Property Rights)
ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดิน คู่กรณีสามารถ
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นี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการท�ำธุรกรรมและค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสูง อัตราภาษีสูง และมีภาระหลายเรื่อง
ในด้านการบริหารจัดการและการจัดท�ำรายงานด้วย

การเช่ายังสามารถทีจ่ ะมอบ ขายหรือโอนผ่านการสืบสิทธิ
ได้ด้วย นอกจากนี้ ยังไม่มีการบัญญัติระยะเวลาสูงสุด
ส�ำหรับการเช่าที่ดินจากเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ อย่างไร
ก็ ต าม มี ก ารก�ำ หนดระยะเวลาเช่ า สู ง สุ ด ไว้ ที่ 70 ปี
- บริษทั ร่วมทุน (Joint-Venture Companies ส�ำหรับทีด่ นิ ของรัฐ ซึง่ เปิดโอกาสให้มกี ารขยายระยะเวลา
or JVCs) JVCs ประกอบด้ ว ย LHC กั บ บริ ษั ท สัญญาเช่าออกไปได้อีก ข้อเสียบางประการของสัญญา
ผู้ประกอบการ (Operating Company) โดยบริษัท เช่าระยะยาว ซึ่งรวมถึงการที่ผู้เช่าไม่สามารถพึ่งพาศาล
ผู้ประกอบการสามารถเป็นบริษัทที่ชาวต่างชาติเป็น กัมพูชาได้ในการแก้ไขข้อพิพาท ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับ
เจ้ า ของทั้ ง หมด 100% ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ผู ้ ป ระกอบการ กรรมสิทธิใ์ นสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หลายภายหลังจากการสิน้ สุด
จะมีสภาพเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อย (ร้อยละ 49) ใน LHC สัญญาเช่า และตามกฎหมายการลงทุน ผู้ให้เช่าสามารถ
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหญ่เป็นชาวกัมพูชา มีหลายวิธีการ เรียกร้องกรรมสิทธิใ์ นสิง่ ปลูกสร้างได้ภายหลังสัญญาเช่า
ที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงในบริษัทร่วมทุนแม้ว่า สิน้ สุดลง หากนักลงทุนรายใดเลือกทีจ่ ะใช้วธิ กี ารเช่าทีด่ นิ
จะถือหุ้นในบริษัทน้อยกว่าครึ่ง แต่นักลงทุนต่างชาติ ระยะยาว ก็มีมาตรการป้องกันในเรื่องสัญญาหลายข้อ
ก็สามารถที่จะทรงสิทธิ์ในระดับที่สูงกว่าหุ้นส่วนท้องถิ่น ทีน่ า่ พิจารณาระบุไว้ในสัญญาเช่าระยะยาว อาทิ มีขอ้ บท
ได้ โดยผู้ถือหุ้นชาวกัมพูชาสามารถลงนามในสัญญา ในสั ญญาที่ อ นุ ญาตให้ คู่ ก รณี ส ามารถแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าท
เพื่อมอบสิทธิ์พิเศษให้แก่ชาวต่างชาติ อาทิ การมีเสียง ในสัญญานอกประเทศกัมพูชาได้ นักลงทุนสามารถระบุ
ข้างมากอย่างถาวร ในคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น
ข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการขายทีด่ นิ ด้วยการก�ำหนดให้เจ้าของ
นอกจากนั้น การรับจ�ำนองที่ดินหรือสัญญาเช่า ทีด่ นิ จ�ำต้องได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ช่าทีด่ นิ ก่อนการขายทีด่ นิ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท�ำได้ โดยบริษัทผู้ประกอบการ หรือการห้ามมิให้เจ้าของที่ดินท�ำการขายที่ดิน เว้นแต่
ให้เงินกู้แก่ LHC และเป็นผู้รับจ�ำนองที่ดิน ด้วยวิธีการ เจ้าของที่ดินรายใหม่จะให้การยอมรับสัญญาเช่านั้น
รับจ�ำนองที่ดินนี้ บริษัทผู้ประกอบการจะมีส่วนได้เสีย ต่อไป อีกทั้ง ผู้เช่ายังสามารถขอให้มีข้อตกลงคุ้มครอง
เมื่อมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในหลักประกันที่ดิน ในทางการบริหารจัดการด้วยการจดทะเบียนข้อความ
ซึ่ง LHC ได้ซื้อไว้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินนั้น “ค� ำ เตื อ นห้ า มขาย” (Block Sale Notice) ไว้ กั บ
บริษทั ผูป้ ระกอบการได้ลงนามในสัญญาเช่าทีด่ นิ กับ LHC ส�ำนักงานที่ดินเพื่อขอให้ส�ำนักงานที่ดินไม่จดทะเบียน
ซึ่งเป็นการมอบอ�ำนาจและสิทธิ์ในการใช้ที่ดินแก่บริษัท ขายที่ดินนั้นโดยปราศจากค�ำอนุญาตจากผู้เช่า
ผู้ประกอบการ ด้วยวิธีการทั้งสองนี้ การรับจ�ำนองและ
การเช่าทีด่ นิ ได้กอ่ ให้เกิดชุดของเอกสารทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
- ตัวแทนอ�ำพราง (Nominee Structure)
ระหว่ า งกั น ที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ปกป้ อ งผล นักลงทุนสามารถใช้ตัวแทนอ�ำพรางหรือ Nominee
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นข้างน้อยในที่ดิน
Structure ในการครอบครองที่ดินโดยใช้ชื่อของหุ้นส่วน
สัญชาติกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน�ำให้นักลงทุน
- สัญญาเช่าระยะยาว (Long-Term Leases) ใช้ วิ ธี ก ารนี้ เนื่ อ งจากเป็ น การกระท� ำ ที่ ผิ ด กฎหมาย
อีกทางเลือกหนึ่งที่มีการใช้อยู่ส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 อีกทั้งไม่มีความ
คือ สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่านี้ให้สิทธิทั้งปวง ปลอดภัย
ที่ จ� ำ เป็ น แก่ ผู ้ เ ช่ า ในอั น ที่ จ ะพั ฒ นาในที่ ดิ น เช่ า ทั้ ง นี้
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- การโอนโฉนด (Transfer of Title) วิธีนี้คือ
การเปิ ด โอกาสให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ซื้ อ ที่ ดิ น หรื อ
ทรั พ ย์ สิ น และจดทะเบี ย นกรรมสิ ท ธิ์ ใ นนามของคน
ชาติกัมพูชา จากนั้นชาวต่างชาติและคนชาติกัมพูชา
จะเข้ า สู ่ ก ารท� ำ สั ญ ญาเช่ า (ระยะเวลา 70-99 ปี )
โดยคนชาติกมั พูชาคืนให้ชาวต่างชาติโดยการให้เช่าทีด่ นิ หรือ
ทรัพย์สิน ในข้อตกลงนี้ ชาวต่างชาติอาจขายที่ดินหรือ
ทรัพย์สินและได้รับรายได้ทั้ง 100% จากการขาย ทั้งนี้
เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ภายหลังการโอนที่ดินเป็นชื่อ
ของคนชาติกัมพูชา ชาวต่างชาติจะต้องเก็บโฉนดที่ดิน
ต้นฉบับ ฉบับใหม่นนั้ ไว้ เนือ่ งจากการขายทีด่ นิ จะกระท�ำ
มิได้หากปราศจากโฉนดที่ดินต้นฉบับ ข้อตกลงการขาย
จะต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรและได้รบั การรับรองโดย
หน่วยงานท้องถิ่นและมีการจดทะเบียนไว้กับหน่วยงาน
จดทะเบี ย นที่ ดิ น หลั ง จากการตรวจสอบข้ อ มู ล โดย
ละเอียดต่างๆ ได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขาย
สามารถด�ำเนินการต่อไปด้วยการลงนามในข้อตกลงซื้อ
ขายและสัญญานายหน้าได้ ทั้งนี้ ส�ำนักงานที่ดินจะไม่
ท�ำการโอนอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะมีการจ่ายภาษีการโอน
และค่าธรรมเนียมส�ำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว

ครอบครองและใช้สิทธิต่างๆ บนผืนดินนั้นตามกฎหมาย
ทีด่ นิ ทัง้ นี้ ทีด่ นิ สัมปทานแต่ละเจ้าจะต้องไม่เกิน 10,000
เฮกตาร์ และมีระยะเวลาสูงสุดจ�ำกัดที่ 99 ปี หน่วยงาน
ราชการทุ ก แห่ ง หรื อ สถาบั น ที่ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(กระทรวง สถาบันของรัฐ นิติบุคคลที่รัฐเป็นเจ้าของ
รัฐบาลท้องถิ่น) มีอ�ำนาจในการเข้าท�ำสัญญาสัมปทาน
ส�ำหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้าง (Construction)
ปัจเจกชนหรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
มีสิทธิ์ในการก่อสร้างอาคารบนผืนดินที่ตนเป็นเจ้าของ
อย่างไรก็ตาม ล�ำดับแรกต้องได้รบั ใบอนุญาตการก่อสร้าง
ก่อนทีจ่ ะมีหนังสือรับรองกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ และก่อนแผน
แม่บทจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ทั้งนี้ การยื่นขอใบ
อนุญาตก่อสร้างต้องด�ำเนินการและยื่นต่อส�ำนักงาน
จั ง หวั ด หรื อ เทศบาลหรื อ รั ฐ บาลกั ม พู ช าตามแต่ ก รณี
โดยกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งจะท�ำการพิจารณา
ทบทวนแผนงานดังกล่าวก่อนที่จะเปิดให้ด�ำเนินการ
ก่อสร้าง
ในทางทฤษฎีแล้ว เมื่อเอกสารทั้งหมดถูกยื่นต่อ
ส�ำนักงานการก่อสร้าง จะใช้เวลาประมาณ 45 วัน ในการ
พิจารณาเอกสาร ทัง้ นี้ กรอบระยะเวลานีอ้ าจเปลีย่ นแปลง
ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องนั้นๆ

สัมปทานที่ดิน (Land Concessions)
กฎหมายสัมปทาน (The Law on Concessions)
ได้ผ่านสภาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550
และผ่านการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์โดยวุฒิสภาเมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายมีวัตถุประสงค์
เพื่อจะส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ลงทุนโดยภาค
เอกชนในกัมพูชาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
และเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม
สัมปทานที่ดินเป็นสิทธิทางกฎหมายประการ
หนึ่ ง ที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
โดยเรื่องนี้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของหน่วยงานที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่ (ซึ่งได้รับมอบจากรัฐบาลกัมพูชา) ที่มอบให้แก่
บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คล เพื่ อ เข้ า

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายพื้ น ฐานด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามมาตรา 59 รั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ จะต้ อ งปกป้ อ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยจะต้ อ ง
ก�ำหนดแผนการจัดการดิน น�้ำ อากาศ ลม ธรณีวิทยา
ระบบนิเวศวิทยา เหมืองแร่ พลังงาน น�้ำมันและก๊าซ
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ก้อนหินและทราย อัญมณี ป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากป่าไม้ สัตว์ รวมถึงปลาและทรัพยากรน�้ำ ซึ่งกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 ได้มีกฎหมายลูกออกมาในหลายเรื่อง ได้แก่ การจัดการของเสีย การควบคุมมลภาวะทางน�้ำ
การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรักษามาตรฐานคุณภาพอากาศ การป้องกันการรบกวนจากเสียง และทางรัฐบาล
ได้ก�ำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมาตราที่ส�ำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2539 นั้นที่ส�ำคัญ ได้แก่ มาตรา 6 จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส�ำหรับทุกผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมของโครงการและกิจกรรมเอกชนและสาธารณะต่างๆ ที่มีโอกาสที่จะ “ท�ำลายสิ่งแวดล้อม” รวมทั้ง
ทีเ่ กีย่ วกับระบบนิเวศสุขภาพ และสวัสดิภาพของประชาชน โดยการประเมินนีจ้ ะต้องได้รบั การตรวจสอบและอนุมัติ
โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม
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การเลือกท�ำเลที่ตั้ง
ในการประกอบธุรกิจ/
นิคมอุตสาหกรรม

7
บทที่

บทที่ 7
การเลือกท�ำเลที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ/
นิคมอุตสาหกรรม
รายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำ�คัญในกัมพูชา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือพืน้ ทีพ่ เิ ศษทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน ซึง่ เป็นหนึง่ ในนโยบาย
ที่ส�ำคัญของรัฐบาลกัมพูชา ภายในพื้นที่จะมีการรวมกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลายมาไว้ด้วยกัน อาจแบ่ง
พื้นที่ภายในเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป โซนพื้นที่ส�ำหรับด�ำเนินการส่งออก โซนพื้นที่ส�ำหรับให้
บริการ โซนพื้นที่ส�ำหรับพักอาศัยและท่องเที่ยว เป็นต้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่อย่างน้อย 50 เฮกตาร์ ที่สามารถระบุต�ำแหน่งและขอบเขตได้มีรั้ว
ล้อมรอบ และมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ภายในเขตเศรษฐกิจของแต่ละโซน แต่ละโรงงานอย่างชัดเจน มีที่ตั้งของอาคาร
ส�ำนักงานส�ำหรับบริหารจัดการและให้บริการแบบจุดเดียวครบวงจร (One-Stop-Service) นอกจากนัน้ ยังต้องมีระบบ
จัดการและบ�ำบัดน�้ำเสีย สถานที่จัดเก็บและก�ำจัดของเสีย มีมาตรการส�ำหรับปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจ�ำเป็น
ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เช่น การงดเว้นภาษีก�ำไรเป็นเวลา 3-9 ปี การงดเว้นภาษีน�ำเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (เฉพาะการผลิตเพื่อส่งออก) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีส่งออก รวมถึง
การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามเขตแดน เป็นต้น
ข้อมูลอย่างเป็นทางการถึงปี 2557 ประเทศกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการอนุมัติจาก สภาเพื่อการพัฒนา
กัมพูชา (CDC) และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา (CSEZB) จ�ำนวน 33 แห่ง ใน 11 จังหวัด มีการตั้ง
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมแล้วจ�ำนวน 10 แห่ง ส่วนอีก 23 แห่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือยังไม่มีการด�ำเนินการ
นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 ระบุวา่ สภาเพือ่ การพัฒนากัมพูชา (CDC) และ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษกั มพู ชา (CSEZB) ก�ำลังพิจารณาอนุมัติโครงการการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษเพิ่มอี ก หลายโครงการ
เช่น โครงการของ LCH Group, Sisophon และ Crystal Rice Kampuchea เป็นต้น

84

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ที่ตั้ง (จังหวัด)

พื้นที่ (เฮกตาร์)

สถานะ

1.

Sihanoukville 2

พระสีหนุ

1,688

26 โรงงาน

2.

Sihanoukville 1

พระสีหนุ

178

2 โรงงาน

3.

Sihanoukville Port

พระสีหนุ

70

1 โรงงาน

4.

Steung Hav

พระสีหนุ

196

อยู่ระหว่างการพัฒนา

5.

H.K.T.

พระสีหนุ

345

อยู่ระหว่างการพัฒนา

6.

S.N.C.

พระสีหนุ

150

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

7.

Kampong Saom

พระสีหนุ

255

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

8.

Neang Kok Koh Kong

เกาะกง

335

5 โรงงาน

9.

Oknha Mong

เกาะกง

100

ยังไม่มีการด�ำเนินการ
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sihanoukville 2
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ที่ตั้ง (จังหวัด)

พื้นที่ (เฮกตาร์)

สถานะ

10.

Ratana SEZ

เกาะกง

612

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

11.

Souy Chheng

เกาะกง

100

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

12.

Kiri Sakor Koh Kong

เกาะกง

1,750

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

13.

Manhattan

สวายเรียง

180

22 โรงงาน

14.

Tai Seng Bavet

สวายเรียง

125

18 โรงงาน

15.

Dragon King

สวายเรียง

106

อยู่ระหว่างการพัฒนา

16.

Pacific

สวายเรียง

107

อยู่ระหว่างการพัฒนา

17.

Hi Park SEZ

สวายเรียง

n/a

อยู่ระหว่างการพัฒนา

18.

Shangdong Shunshell

สวายเรียง

n/a

อยู่ระหว่างการพัฒนา

19.

D&M Bavet

สวายเรียง

118

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

20.

N.L.C.

สวายเรียง

105

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

21.

Phnom Penh

กันดาล

360

58 โรงงาน

22.

Goldfame Pak Shun

กันดาล

80

3 โรงงาน

23.

Kerry Worldbridge

กันดาล

63

อยู่ระหว่างการพัฒนา

24.

Kandal

กันดาล

105

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

25.

Suvannaphum SEZ

กันดาล

204

ยังไม่มีการด�ำเนินการ

26.

M.D.S.Thmorda

โพธิสัตว์

2,265

อยู่ระหว่างการพัฒนา

27.

Thary Kampong Cham

ก�ำปงจาม

142

อยู่ระหว่างการพัฒนา

28.

Kampot

ก�ำปอด

145

1 โรงงาน

29.

Duong Chhiv SEZ

ตาแกว

79

อยู่ระหว่างการพัฒนา

30.

Poi Pet O’Neang

บันเตียเมียนเจย

467

5 โรงงาน

31.

Sanco Combo Inv. Group

บันเตียเมียนเจย

66.5

อยู่ระหว่างการพัฒนา

32.

Zhong Jiang SEZ

ก�ำปงชนัง

470

อยู่ระหว่างการพัฒนา

33.

TRY PHEAP OYADAV

รัตนคีรี

136

ยังไม่มีการด�ำเนินการ
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ราคาและข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำ�คัญ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sihanoukville 2
ที่ตั้ง

Pou Thoung Village, Betrang Commune and Smach Deang Village, Ream Commune,
Prey Nop District, Preah Sihanouk Province

เบอร์โทรศัพท์

(855) 346860086 ต่อ 2098-99, (855) 885678891-2

อีเมล

hodo.xhnk@163.com เว็บไซต์ : http://www.ssez.com

สถานที่ใกล้เคียง

3 กม. จากสนามบินนานาชาติ จ.พระสีหนุ, 12 กม. จากท่าเรือน�ำ้ ลึกสีหนุวลิ ล์, ใกล้ถนนหมายเลข 4
ห่างจากกรุงพนมเปญ 210 กม.

ขนาดพื้นที่

1,688 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

ถนนภายในพืน้ ที่ อาคารส�ำนักงานบริหาร ทางเข้า ไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม มีการพัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์ รั้ว ระบบจัดการและบ�ำบัดน�้ำเสีย อยู่ระหว่างการพัฒนา

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน 26 บริษัท ( http://www.ssez.com )
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รายชื่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Sihanoukville 2
NO.

The Name of Enterprise

Industry

Invest Country

1.

Nanguo Garment Co., Ltd.

Garment

China

2.

Zhongzheng (Cambodia) Co., Ltd.

Luggage

China

3.

Horseware Products (Cambodia) Co., Ltd.

Horse Waring

Ireland

4.

Galey Global (Cambodia) Co., Ltd.

Garment

America

5.

Wealth (Cambodia) Steel Engineering Co., Ltd.

Steel Structure

China

6.

The Brilliant Shoes Co., Ltd.

Footwear

China

7.

Keeptop Sporting goods (Cambodia) Co., Ltd.

Sporting Goods

China

8.

Wan Hai Hanger (Cambodia) Co., Ltd.

Hanger

China

9.

HongDou International Garment Co., Ltd.

Garment

China

10.

CONTINENTAL CYCLES CAM CO., LTD.

Bicycle

China

11.

Shan Dong forest wood (Cambodia) Co., Ltd.

Laminate Flooring

China

12.

Oufeiya Leather (Cambodia) Co., Ltd.

Luggage

China

13.

ASLE Electronic (Cambodia) Co., Ltd.

Electronic Wire

Japan

14.

IZUMI ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.

TV Frame

Japan

15.

CAMBODIAN GATEWAY UNDERWEAR CO., LTD.

Garment

France

16.

Rebecca Hair Products (Cambodia) Co., Ltd.

Hair Products

China

17.

Sure Success (Cambodia) Industrial Co., Ltd.

Stationery

China

18.

Happy leather (Cambodia) Co., Ltd.

Wallet

China

19.

Clear Water Leather Supply Co., Ltd.

Sofa Cover

China

20.

JWS PHARM CO., LTD.

Biological Extraction

Sino-Cambodia Joint

21.

Janda (Cambodia) Garments MFG Co., Ltd.

Garment

China

22.

Cambodian Sunrise Garment Co., Ltd.

Garment

Sino-Italy Joint

23.

Caffco International Co., Ltd.

Arts and Crafts

America

24.

FengLi (Cambodia) Co., Ltd.

Hanger

China

25.

Cambodian Chan Shin Household Products Co., Ltd.

Household Products

China

26.

Cambodian Eastern Star Carpet Co., Ltd.

Household Products

China
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sihanoukville SEZ 1
ที่ตั้ง

Stung Hav District, Preah Sihanouk Province

ขนาดพื้นที่

178 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีผู้ลงทุน 2 บริษัท
1. Cambodia Energy Limited (สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังถ่านหินขนาด 100 MW)
2. C.I.I.D.G. Erdos Honjun Electric Power Co., Ltd.
(สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังถ่านหินขนาด 135 MW x 3)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Sihanoukville Port SEZ

ที่ตั้ง

Tomnop Rolok Area, Sangkat Lek 1 and Lek 3, Sihanoukville City, Preah Sihanouk
Province

เบอร์โทรศัพท์

(855) 34933511 ต่อ 739

อีเมล

spsez@pas.gov.kh, pasinfo@pas.gov.kh
เว็บไซต์ : http://www.pas.gov.kh/spsez/

สถานที่ใกล้เคียง

เชื่อมต่อกับท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์ อยู่ติดกับสถานีรถไฟสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟสายใต้
ห่างจากสนามบินนานาชาติ จ.พระสีหนุ 20 กม. และอยูบ่ นถนนหมายเลข 4 ห่างจากกรุงพนมเปญ
230 กม.

ขนาดพื้นที่

70 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

รั้ว ทางเข้า ถนนในพื้นที่ อาคารส�ำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายน�้ำ และบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม หอพักคนงาน อพาร์ทเม้นท์ มีการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมี 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท Ojitex Harta Packaging (Sihanoukville) Limited - ประเภท
Carton Box - Japan
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Steung Hav SEZ

ที่ตั้ง

Sangkat O Tres, Stung Hav District, Preah Sihanouk Province

เบอร์โทรศัพท์

023 890 776

อีเมล

info@lch-investment.com เว็บไซต์ : http://www.lch-investment.com

สถานที่ใกล้เคียง

อยู่ภายในพื้นที่เดียวกันกับท่าเรือนานาชาติ Steung Hav, 16 กม. จากท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์,
30 กม. จากสนามบินนานาชาติ จ.พระสีหนุ, 20 กม. จากถนนหมายเลข 4 ห่างจากกรุงพนมเปญ
200 กม.

ขนาดพื้นที่

196 เฮกตาร์ (1,000 เฮกตาร์ เมือ่ รวมกับท่าเรือโรงไฟฟ้า 90 MW และพืน้ ทีท่ มี่ แี ผนในการพัฒนา)

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

-
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Neang Kok Koh Kong SEZ

ที่ตั้ง

Neang Kok Village, Pakkhlong Commune, Mondul Seyma District, Koh Kong Province

เบอร์โทรศัพท์

+855 (23) 220 924

อีเมล

info@lypgroup.com เว็บไซต์ : http://lypgroup.com/index.php

สถานที่ใกล้เคียง

5 กม. จากชายแดนประเทศไทย จ.ตราด

ขนาดพื้นที่

335 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

ทางเข้า ถนน ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า และน�้ำ ได้รับการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์, อาคารส�ำนักงาน และ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อยู่ระหว่างการพัฒนา

ราคาที่ดิน และสาธารณูปโภค

ค่าเช่าที่ดิน 30 และ 50 ปี เท่ากับ 30 USD และ 40 USD/ตร.ม., ค่าไฟ 6.50 บาท/kWh
(น�ำเข้าจากประเทศไทย), ค่าน�้ำ 18 บาท/ลูกบาศก์เมตร, ค่าขนขยะ 3.50 บาท/กิโลกรัม,
ค่าบ�ำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลาง 1.4 บาท/ตร.ม./เดือน

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน 4 บริษัท และ 1 บริษัท อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
1. Camko Motor Co., Ltd. (Vehicle Assembly and Spare Part)
2. Yazaki Cambodia Products Co., Ltd. (Wire Harness)
3. KKN Apparel Co., Ltd. (Garment)
4. MIKASA Sports (Cambodia) Co., Ltd. (Sporting Goods)
5. HANA Microelectronics Group (Electronic) - อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Manhattan SEZ

ที่ตั้ง

Bavet Commune, Chantrea District, Svay Rieng Province

เบอร์โทรศัพท์

+855-44-715125, +855-23-721000

อีเมล

info@manhattansez.com
เว็บไซต์ : http://www.manhattansez.com/EN/index.php

สถานที่ใกล้เคียง

6 กม. จากชายแดนประเทศเวียดนาม และห่างจากเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งมีสนามบินนานาชาติ และ
ท่าเรือ เพียง 80 กม.

ขนาดพื้นที่

180 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

รั้ว ทางเข้า อาคารส�ำนักงาน แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเวียดนาม การจ่ายน�้ำ มีการพัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์ และระบบบ�ำบัดน�้ำอยู่ระหว่างการพัฒนา

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ค่าเช่าที่ในเขตอุตสาหกรรม 20-35 USD/Sqm, ค่าไฟฟ้า 0.1485/kWh, ค่าน�้ำ 0.15 USD/T,
ค่าบ�ำบัดน�้ำเสีย 0.25/T, ค่าบ�ำรุง 0.04 /Sqm
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จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม Manhattan SEZ : ปัจจุบันมี 22 ราย
NO.

The Name of Enterprise

Industry

Invest Country

Screw

Taiwan

Plastic Bag

USA

Spring for Mattress

Vietnam

1.

ALLY S.S. SCREW CO., LTD.

2.

AMPACK PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.

3.

ANGKOR SPRING CO., LTD.

4.

BESTWAY INDUSTRIAL CO., LTD.

Bicycle

Taiwan

5.

EASTERN INDUSTRIAL ENTERPRISE INC.

Garment

China

6.

ELITE (CAMBODIA) CO., LTD.

Garment

Singapore

7.

FOREST PACKING (CAMBODIA) CO., LTD.

Bag

China

8.

FRONT PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.

Plastic Bag

China

9.

GRANDY CRAFTS CO., LTD.

Handcrafts

Taiwan

10.

J F INDUSTRIAL (CAMBODIA) CO., LTD.

Umbrella

Taiwan

11.

KAOWAY SPORTS CO., LTD.

Shoes

Taiwan

12.

KINGMAKER (CAMBODIA) FOOTWEAR CO., LTD.

Shoes

Hong Kong

13.

LEEGROW PLASTIC PACKAGING CO., LTD.

Bag

China

14.

LONG BRIGHT ELECTRIC ENTERPRISE CO., LTD.

Electric Parts

Taiwan

15.

MOROFUJI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.

Bag

Japan

16.

PIQUE GARMENT CO., LTD.

Garment

Russia

17.

SHEICO (CAMBODIA) CO., LTD.

Diving Suit

Taiwan

18.

S.Y.G STEEL INT’L (CAMBODIA) CO., LTD.

Screw

Taiwan

19.

TOP SPORTS TEXTI LE CO., LTD.

Textile & Garment

Taiwan/Malaysia

20.

VISCA PLASTICS JOINT STOCK CO., LTD.

Plastic Bag

Vietnam

21.

WALLY PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.

Plastic Bag

China

22.

Y COMPANY

Home Accessories

Taiwan
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Tai Seng Bavet SEZ
ที่ตั้ง

Bavet Commune, Chantrea District, Svay Rieng Province

เบอร์โทรศัพท์

(+855) 12 911 202

อีเมล

enquiry@taiseng-sez.com เว็บไซต์ : http://taiseng-sez.com/

สถานที่ใกล้เคียง

7 กม. จากชายแดนประเทศเวียดนาม และห่างจากกรุงโฮจิมินห์ ซึ่งมีสนามบินนานาชาติ และ
ท่าเรือ 80 กม.

ขนาดพื้นที่

125 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

รั้ว ทางเข้า อาคารส�ำนักงาน แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเวียดนาม การจ่ายน�้ำ มีการพัฒนาเสร็จ
สมบูรณ์ และระบบบ�ำบัดน�้ำอยู่ระหว่างการพัฒนา

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

NO.

ปัจจุบันมี 18 ราย

The Name of Enterprise

Industry

1.

Atlantic Cycle Co., Ltd.

Bicycle

2.

La More (Cambodia) Co., Ltd.

Footwear

3.

DK Inc.

Garment

4.

Yorks (Cambodia) Co., Ltd.

Gloves

5.

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd.

Bicycle

6.

A and J (Cambodia) Co., Ltd.

Bicycle

7.

Swany (Cambodia) Cooperation

Gloves

8.

Helsa South East Asia Co., Ltd.

Shoulder Pad

9.

Towa (Cambodia) Co., Ltd.

Men’s Suite

10.

Nakayama Cambodia Co., Ltd.

11.

Ronchester Inc

12.

ATX Industrail (Cambodia) Co., Ltd.

Footwear Sport Leisure

13.

Jiangsu Likang (Cambodia) Co., Ltd.

Medical Products

14.

Japana (Cambodia) Co., Ltd.

15.

Xinsheng Plastic Pack (Cambodia) Co., Ltd.

Packaging Products

16.

Tokyo Part Industrail (Cambodia) Co., Ltd.

Coils and Transformers

17.

La Peluche Couture Co., Ltd.

18.

Fopack (Cambodia) Enterprise Corp.

Baby Underwear
Garment

Sport Wear and Gloves

Stuffed Toys, Baby Sewing Goods and Sewing Bags
Plastics
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Phnom Penh SEZ

ที่ตั้ง

Khan Dangkao, Phnom Penh and Ang Snuol District, Kandal Province

เบอร์โทรศัพท์

(855) 61 656 565, (855) 15 739 772

อีเมล

sales@ppsez.com เว็บไซต์ : http://www.ppsez.com/

สถานที่ใกล้เคียง

8 กม. จากสนามบินนานาชาติ กรุงพนมเปญ, 18 กม. จากตัวเมืองพนมเปญ, 48 กม. จากท่าเรือพนมเปญ,
ตัง้ อยูบ่ นถนนหมายเลข 4 มุง่ หน้าสูท่ า่ เรือน�ำ้ ลึกสีหนุวลิ ล์ ระยะทาง 210 กม.

ขนาดพื้นที่

360 เฮกตาร์ (เฟส 1-141 เฮกตาร์ เสร็จสมบูรณ์, เฟส 2-162 เฮกตาร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ ม.ค.2011,
เฟส 3-57 เฮกตาร์ ที่พักอาศัย)

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

รั้ว ถนน อาคารส�ำนักงาน ทางเข้า ระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายน�้ำ บ�ำบัดน�้ำเสีย และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมมีการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์

ราคาที่ดิน และ

ที่ดิน 60 USD/Sqm, ค่าเช่าโรงงาน 2.5 USD/Sqm น�้ำ 0.3 USD/m3, ไฟฟ้า 0.19 USD/kWh,

สาธารณูปโภค (2012)

ค่าบ�ำรุง 0.06 USD/m2 (ทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

จ�ำนวนผู้ลงทุน

ปัจจุบันมี 74 ราย
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จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม : ปัจจุบัน 74 บริษัท (PPSEZ)
Company
1.

Cambodia Success

Nationality

Industry

Type

Start

Malaysia

Wire Mesh

Domestic

Nov 2008

Taiwan/Cambodia

Garment (Jeans)

Export

Jan 2009

Industry
2.

Evergreen Industrial

3.

Ji-Xiang

Taiwan

Carton Box

Supporting

Apr 2009

4.

Cambox

Singapore

Plastic Container

Domestic

Jun 2009

5.

Wen Yun Co., Ltd.

Taiwan

Hanger

Supporting

Mar 2010

6.

Clean Circle

Japan

Lady Shoes

Export

Apr 2010

7.

Sin Chn Hong Plastics

Taiwan

Shoe Sole

Supporting

Apr 2010

Industry
8.

Ajinomoto Cambodia

Japan

Food Processing

Domestic

Oct 2010

9.

Haru Phnom Penh

Japan

Comic Reuse, E-Comi

Export

Nov 2010

Comic Center
10.

Shin Feng Paper

Taiwan

Carton Box

Supporting

Jan 2011

11.

Atlas Ice

Malaysia

Ice

Domestic

Jan 2011

12.

Minebea

Japan

Small Size Motor

Export

Apr 2011

13.

Redian Industrial

Korea

Plastic Package

Supporting

Apr 2011

14.

Dischells Cambodia

Japan

Heat Insulation Paint

Export

Jun 2011

and Products
15.

Sichuan New Hope

China/Japan

Animal Feed

Domestic

Jul 2011

Agribusiness Cambodia
16.

O & M Cambodia

Japan

Leather Product

Export

Jan 2012

17.

Marunix Cambodia

Japan (Hong Kong)

Wire Harness

Export

Feb 2012

18.

Kyowaseikan

Japan

Box and Packaging

Export

Feb 2012

China

Tread and String

Supporting

Feb 2012

Cambodia
19.

Sunhsin Tread and
String Cambodia

20.

Zion Label and Printing

Singapore/China

Apparel Label

Supporting

Feb 2012

21.

Sumi Cambodia Wiring

Japan

Wire Harness for

Export

Apr 2012

Export

Apr 2012

Systems
22.

Soon-West Cambodia

Automobile
Japan/Korea

Earphone for
Mobile Phone
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Company
23.

Japan Rocks S.E.A.

Nationality

Industry

Type

Start

Japan

Lady Wear

Export

Apr 2012

China

Plastic Package

Supporting

Jul 2012

Malaysia

Label & Sticker

Export

Aug 2012

Turkey/China

Garment

Export

Sep 2012

Turkey/China

Garment

Export

Sep 2012

Philippines

Snack Food

Domestic

Nov 2012

Japan

Packaging

Supporting

Dec 2012

Malaysia

Elastic Band

Export

Dec 2012

Phnom Penh
24.

Jia Long Plastic
Products

25.

Mega Labels & Stickers
Cambodia

26.

Weibo Best Production
Cambodia

27.

Weibo EIC Garment
Manufacturing
Cambodia

28.

Liwayway Cambodia
Food Industry

29.

Yamato Konpo Unyu
Cambodia

30.

Keza Cambodia

31.

Footmark Cambodia

Japan

Garment

Export

Feb 2013

32.

GS Electech Cambodia

Japan

Wireharness

Export

July 2013

33.

DENSO Cambodia

Japan

Automobile Parts

Export

July 2013

34.

Taiwa Seiki Cambodia

Japan

Rice-Polish Machine

Domestic

Aug 2013

35.

Lecien Cambodia

Japan

Lady Underwear

Export

Oct 2013

36.

Marusan Phnom Penh

Japan

Automobile Parts

Export

Oct 2013

Japan

Optical Parts for

Export

Nov 2013

Export

Nov 2013

Plastic
37.

Tanaka Foresight
Cambodia

38.

Taica Cambodia

Eyeglasses
Japan

Shock Absorber for
Shoes

39.

Maru-T Ohtsuka Phnom

Japan

Painting Tools

Export

Nov 2013

Penh
40.

Phnom Penh Combi

Japan

Baby Goods & Toys

Export

Jan 2014

41.

Taiyo Kogyo

Japan

Flexible Container Bag

Export

Feb 2014

42.

Asia Bioagri Technology

Singapore

Animal Feed

Export

Feb 2014
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Company
43.

Stratco Cambodia

Nationality

Industry

Type

Start

Australia

Metal Building

Export

Feb 2014

Materials
44.

CH Steel Wire

Malaysia

Wire Mesh

Domestic

Apr 2014

Belgium

Diamond Polish

Export

Apr 2014

Industries Cambodia
45.

Eurostar Diamonds
Cambodia

46.

Laurelton Diamond

USA

Diamond Polish

Export

May 2014

47.

Nikko-Kinzoku

Japan

Lost-Wax Casting

Export

Jun 2014

Cambodia
48.

Meikodo Cambodia

Japan

Pin

Export

Jun 2014

49.

Kousei Plastic

Taiwan

Plastic Products

Export/Domestic

Sep 2014

50.

Take off Cambodia

Japan

Stuffed Animals

Export

Nov 2014

51.

Rohto-Mentholatum

Japan

Eye Drop

Domestic

Dec 2014

52.

Heiko Cambodia

Japan

Packaging Products

Export/Domestic

Dec 2014

53.

Printe Cambodia

Japan

Electrical Parts

Export

Jan 2015

54.

Heng Yang Cotton and

China

Thread

Export

Jan 2015

Plastic
55.

Yi Zhixin Non-Woven

Taiwan

Non-Woven Fabric

Export

Jan 2015

56.

Shinih Cambodia

Taiwan

Non-Woven Fabric

Export

Jan 2015

57.

Midori Technopark

Japan

Automobile Interior

Export

Feb 2015

Cambodia

Trim

58.

Rokko Phoenix

Japan

Shoe

Export

Feb 2015

59.

Ruey Chang Cambodia

Taiwan

Jewelry Carving

Export

Apr 2015

60.

Artnature

Japan

Hair Piece

Export

May 2015

61.

Betagro Cambodia

Thailand

Animal Feed

Domestic

To Be Started

62.

Angkor Dairy Products

VN/Cambodia

Dairy Products

Domestic

To Be Started

63.

Thibidi Cambodia

Vietnam

Transformer

Domestic

To Be Started

64.

Nakatora Cambodia

Japan

Garment

Export

To Be Started

65.

YHS (Cambodia)

Singapore

Food & Beverage

Export/Domestic

Construction

Japan

Leather Bags and

Export

Construction

Food & Beverage
66.

Kuipo Cambodia

Wallets
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Company

Nationality

Industry

Type

Start

67.

Aprati Foods Cambodia

USA

Candy

Domestic

Construction

68.

Kanejyu Cambodia

Japan

Garment

Export

Construction

69.

Cambodia Beverage

USA

Food and Beverage

Domestic

Construction

70.

Yamaha Motor

Japan

Motorbike Assembly

Domestic

Construction

Cambodia
71.

Medipro Cambodia

Japan

Medical Garment

Export

Construction

72.

Hosiden Cambodia

Japan

Connectors

Export

Application in
Process

73.

Taisun Cambodia

Taiwan

Sanitary Production

Domestic

Application in
Process

74.

Okato Cambodia

Japan

Household Production

Export

Application in
Process

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Kampot SEZ
ที่ตั้ง

Koh Toch Commune, Kampot District, Kampot Province

ขนาดพื้นที่

145 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน 1 บริษัท ได้แก่ Kampot Electrict Supply Co., Ltd. (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจาก
ถ่านหินขนาด 270 MW)
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ Poi Pet O’Neang

ที่ตั้ง

Poipet Commune and Nimit Commune, O’ Chhrov District, Banteay Meanchey Province

เบอร์โทรศัพท์

(855) 017 987 333 Poi Pet Office, (855) 23 222 511 PNH Office,
(66) 2 899 1671, (66) 8 1484 8289 Bangkok Office

อีเมล

chhayinvestment@online.com.kh, chaiyan@continuitybkk.com
เว็บไซต์ : http://www.cci.com.kh/

สถานที่ใกล้เคียง

20 กม. จากชายแดนประเทศไทย, 155 กม. จากจังหวัดเสียมเรียบ, 250 กม. จากท่าเรือน�้ำลึก
แหลมฉบัง, 306 กม. จากกรุงเทพฯ

ขนาดพื้นที่

467 เฮกตาร์

สถานะ การด�ำเนินโครงการ

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ราคาที่ดิน และ

ราคาและค่าเช่าที่ดิน 33 USD/m2, น�้ำ 0.35 USD/m3, ไฟฟ้า 0.12 USD/kWh, ค่าบ�ำรุงรักษา

สาธารณูปโภค (2012)

0.04 USD/m2/เดือน

จ�ำนวนผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมี 5 ราย
1. Campack Co., Ltd. (Jewelry Package)
2. Wireform Precision Parts Co., Ltd. (Plastics)
3. Simmer Inter Co., Ltd. (Jewelry Product)
4. ML Intimete Apparel (Cambodia) Co., Ltd. (Garment Accessories)
5. Hi-Tech Apparel (Cambodia) Co., Ltd. (Garment)
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การเปรียบเทียบสถานที่เป้าหมายที่จะลงทุน

1. ข้อมูล : ราชธานีพนมเปญ
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ
7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
ราชธานีพนมเปญ
678.46 ตร.กม.
ที่ราบลุ่ม
1,307,713 คน (1,927 คน/ตร.กม.)
780,010 คน (ชาย 369,138 คน และหญิง 410,872 คน)
ตะวันออก, ตะวันตก, ใต้ - กันดาล
เหนือ - ก�ำปงสปือ, กันดาล
ทั้งหมด 92,233 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 92,233 แห่ง
ขนาด 11-50 คน 2,589 แห่ง
ขนาด 51-100 คน 297 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 348 แห่ง
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1.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 569 MW ราคา 610 - 820 เรียล/kWh
ปริมาณการผลิต 118,919,658 ลบ.ม./ปี หรือ 330,000 ลบ.ม./วัน
ราคา 550 - 1,450 เรียล/ลบ.ม.
1 แห่ง - สนามบินนานาชาติกรุงพนมเปญ
Dry Port 5 แห่ง
So Ngoun, MSE KPM,
Tech Srun, Cambodia CWT
Bok Seng
River Port 1
Phnom Penh Port
1 แห่ง - เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (PPSEZ) มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์ ปัจจุบันมี
โรงงานจ�ำนวน 67 โรง www.ppsez.com/

1.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งของพนมเปญในด้านการลงทุน
พนมเปญเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางการทูตส�ำหรับประเทศกัมพูชา
- 85% ของบริษัทผู้ลงทุนและสถานประกอบการพาณิชย์ในกัมพูชา มีส�ำนักงานตั้งอยู่ในพนมเปญ
- มีศูนย์การค้า ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งที่ทันสมัย
- ตั้งอยู่บนเส้นทางด่วนสายอาเซียนซึ่งเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีน
- มีรถโดยสารไปยังทุกจังหวัดในประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน
- ระบบไปรษณีย์ โทรคมนาคมการสื่อสารทั้งในและนอกประเทศ
2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- สถานีขนส่งผู้โดยสารบริเวณชานเมือง เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในตัวเมืองค่อนข้างแออัด
- การจัดการของเสียและรีไซเคิล เนื่องจาก 80% ของขยะหรือของเสียในกรุงพนมเปญเป็นสารอินทรีย์หรือวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสามารถน�ำไป
ผลิตเป็นปุย๋ อินทรีย์ ไบโอก๊าซ หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 8-20 MW นอกจากนี้ทางศาลากรุงพนมเปญได้สง่ เสริม
ให้มีการคัดแยกขยะ จึงเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับธุรกิจการจัดการของเสีย หรือ รีไซเคิล
- ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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1.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
ประเภทอุตสาหกรรม

จ�ำนวนบริษัท

จ�ำนวนแรงงาน

1.

อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ

541

4,548

2.

การ์เม้นท์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากผิวหนังสัตว์

324

16,280

3.

กระดาษ และสิ่งพิมพ์

56

1,246

4.

เคมีภัณฑ์และพลาสติก

146

1,252

5.

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

148

1,716

6.

แปรรูปเหล็ก

351

2,156

7.

อุตสาหกรรมอื่นๆ

397

2,362

1,963

29,570

รวม

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
- การ์เม้นท์ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
- อุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศเพื่อลดการน�ำเข้าสินค้าต่างๆ

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

พื้นที่ปลูก (ha)

ผลผลิต (ตัน/ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

ข้าวฤดูแล้ง

1,432

3.50

5,012

ข้าวฤดูฝน

11,420

2.80

31,976

2.

ผัก

983

7.00

6,881

3.

ข้าวโพด

143

5.00

715

4.

งา

42

0.50

21

5.

ถั่ว

26

1.00

26

6.

มันส�ำปะหลัง

27

15.00

405

7.

แตงโม

124

12.00

1,476

8.

ลองกอง

42.36

18.00

756

9.

มะม่วง

198.43

22.00

4,365

-

-

รวม

1,584.79
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2) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท
1.

ปริมาณ (ลบ.ม.)

ทรายส�ำหรับก่อสร้าง

พื้นที่

150,000

แม่น�้ำโขง

3) สินค้าประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

7,800 ตัน/ปี

2.

สัตว์น�้ำจืด

14,500 ตัน/ปี

3.

จระเข้

680 ตัว

1.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

เขตอุตสาหกรรม

20-300

2.

เขตธุรกิจการค้า

700-6,500

3.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4.

เขตที่อยู่อาศัย

80-2,500

5.

เขตพัฒนาที่ดิน

1-2
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2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

ค่าเช่า (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม./เดือน)

1.

ส�ำนักงานให้เช่า

6-18

2.

โรงงานสร้างเสร็จ

0.7-2

3.

โรงงาน (ราคาซื้อ USD/ตร.ม.)

4.

คลังสินค้า

200-500
1.5-2

3) ค่าจ้าง
ที่ตั้ง

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

250-350

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

90-150

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

300-600

4.

วิศวกร

250-600

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

800-1,200
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2. ข้อมูล : จังหวัดบันเตียเมียนเจย
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงศรีโสภณ
6,679 ตร.กม.
ที่ราบสูงและพื้นที่ราบ
697,069 คน (104 คน/ตร.กม.)
437,318 คน (ชาย 216,367 คน, หญิง 220,951 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดเสียมเรียบ
ทิศตะวันตก
ติดกับ ประเทศไทย
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดอุดรมีชัย และประเทศไทย
ทิศใต้ 		
ติดกับ จังหวัดพระตะบอง
ทั้งหมด 21,619 แห่ง
ขนาด 1-10 คน
21,252 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
325 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
29 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป
13 แห่ง

2.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 46 MW
ปริมาณการผลิต 3,999,880 ลบ.ม./ปี
ไม่มี
ไม่มี
Poipet O Neang Special Economic Zone
มีพื้นที่ 233 เฮกตาร์
ปัจจุบันมีโรงงาน จ�ำนวน 2 โรงงานที่เปิดแล้ว และก�ำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
อีก 5 โรงงาน
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2.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- มีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง และข้าวโพด
- มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย และอยู่ในแผนการก่อสร้างทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
- มีแร่ ได้แก่ แร่เหล็ก หินอ่อน และอื่นๆ
- มีค่าแรงต�่ำ
- มีวัดที่ส�ำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะส�ำหรับการท่องเที่ยว

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- ภาคการผลิต : วัสดุก่อสร้าง เครื่องบดหิน โรงงานเสื้อผ้า และโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
- ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร : การปลูกข้าวเพื่อส่งออก การท�ำปุ๋ยธรรมชาติ เอทานอล โรงกลั่นน�้ำมัน อาหารสัตว์

2.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- โรงสีข้าว มันส�ำปะหลัง การบดหิน การท�ำปุ๋ย การท�ำน�้ำดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และกระเบื้อง

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- น�้ำดื่ม/เสื้อผ้า/ปุ๋ยธรรมชาติ/โรงงานผลิตสี/โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

พื้นที่ปลูก (ha)

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

ข้าวฤดูแล้ง

3,560

3.822

13,605

ข้าวฤดูฝน

232,720

2.876

619,753

42,445

-

754,493

2.

มันส�ำปะหลัง

3.

ข้าวโพด

3,213

-

6,830

4.

ถั่วเขียว

806

-

888

5.

ถั่วเหลือง

700

-

1,421

6.

ถั่วลิสง

126

-

262

7.

ปอกระเจา

69

-

104

283,639

-

-

รวม

106

2) ยางพารา
ประเภท
1.

ปริมาณ (ลบ.ม.)

ยางพารา

พื้นที่ (ha)

-

330

3) การปศุสัตว์
ประเภท

ปริมาณ (ตัว)

1.

วัว

89,622

2.

ควาย

10,803

3.

หมู

991,965

4.

ไก่ เป็ด และนกกระทา

829,007

4) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท

ปริมาณ (ลบ.ม.)

พื้นที่

1.

หินส�ำหรับก่อสร้าง

55,049

Phnom Thom, MongKolborey

2.

หินอ่อน

7,024

Slokram, Svay Cherk, Preahnet Preah

3.

ฟอสเฟตเพื่อจัดท�ำปุ๋ย

5,250 ตัน

Phnom Thom, Mongkolborey

4.

แร่เหล็ก

N/A

Phnom Koun Klang, Phmom Srok and Malay

5) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

2,380.53 ตัน/ปี

2.

ปลาน�้ำเค็ม

ไม่มี
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2.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

เขตอุตสาหกรรม

20-25

2.

เขตธุรกิจการค้า

300-350

3.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4.

เขตที่อยู่อาศัย

20-25
300-350

2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1.

ส�ำนักงานให้เช่า

2.

คลังสินค้า

ค่าเช่า (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม./ปี)
150-200
10-25

3) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

160-200

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

120-150

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

600

4.

วิศวกร

N/A

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

300
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3. ข้อมูล : จังหวัดพระตะบอง
3.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงพระตะบอง
11,748 ตร.กม.
ที่ราบสูงภูเขา และพื้นที่ราบ
1,093,793 คน (93 คน/ตร.กม.)
655,446 คน (ชาย 321,853 คน และหญิง 333,593 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ โตนเลสาบและจังหวัดโพธิสัตว์
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดไพลินและประเทศไทย
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจยและเสียมราฐ
ทิศใต้ 		
ติดกับ จังหวัดโพธิสัตว์
ทั้งหมด 33,982 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 33,424 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
489 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
46 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 23 แห่ง

3.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 25 MW
ปริมาณการผลิต 6,500 ลบ.ม./เดือน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

109

3.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- จุดเด่นในด้านพื้นที่ : อยู่ติดชายแดนไทย, ศูนย์รวมสินค้าภาคตะวันตกของกัมพูชา, ด่านชายแดนระดับประเทศ จ�ำนวน 1 ด่าน,
ด่านชายแดนระดับภูมิภาค จ�ำนวน 4 ด่าน
- ศักยภาพด้านการผลิตของพื้นที่ : อยู่ใกล้แม่น�้ำ ทะเลสาบ และมีน�้ำที่เพียงพอต่อการปลูกข้าวทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน
- การคมนาคมขนส่ง : มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน และทางน�้ำจากจังหวัดพระตะบองถึงจังหวัดเสียมราฐ
- มีค่าแรงที่ต�่ำ

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- การเกษตร : มีที่ดินที่เหมาะสมกับเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว มันส�ำปะหลัง ถั่ว และอื่นๆ
- การปศุสัตว์ : วัว ปลา และจระเข้

3.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- โรงสีข้าวเป็นธุรกิจหลักของจังหวัด มีโรงสีขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวม 343 แห่ง
- จังหวัดมีการพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีโรงท�ำน�้ำแข็ง จ�ำนวน 18 แห่ง โรงงานน�้ำดื่ม 15 แห่ง โรงบ่มไวน์ จ�ำนวน
2 แห่ง และโรงงานท�ำเส้นก๋วยเตี๋ยว จ�ำนวน 2 แห่ง
- มีโรงงานอบแห้งส�ำหรับผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัด
- มีโรงงานท�ำน�้ำประปา จ�ำนวน 14 แห่ง

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- อุตสาหกรรมเกษตร เช่น โรงสีขาว มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด ถั่ว และงา
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น�้ำดื่ม น�้ำแข็ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา ซอสถั่วเหลือง น�้ำปลา และซอสพริก
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3.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

พื้นที่ปลูก (ha)

1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

294,843

2.957

785,351

2.

พืชอุตสาหกรรม

210,007

13.600

2,855,396

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

9,814

21.532

211,311

514,664

7.485

3,852,058

รวม

2) พืชหลัก
ประเภท

พื้นที่ (ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

1.

ส้ม

1,546

117,042

2.

มะพร้าว

1,135

7,674

3.

มะม่วง

1,448

42,644

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท

ปริมาณ (ลบ.ม.)

พื้นที่

1.

ทอง

N/A

Samlot, Phnom Preuk, Sampovloon

2.

เงิน

N/A

Samlot

3.

ทองแดง

N/A

Samlot

4.

เหล็ก

N/A

Samlot, Ratanak Mondul, Phnom Preuk, Sampovlone

5.

หินปูน

N/A

Samlot, Banon, Mong Reusery, Koih Krolor, Ratanak
Mondul, Kam Reang, Phnom Preuk, Sampovloon

6.

ฟอสเฟต

N/A

Samlot, Banon, Phnom Preuk, Sampovloon

7.

หินมีค่า

N/A

Samlot

8.

หินส�ำหรับก่อสร้าง

N/A

Samlot, Banon, Mong Reusery, Koih Krolor, Ratanak
Mondul, Kam Reang, Phnom Preuk, Sampovloon

9.

ทราย

N/A

Banon, Koih Krolor, Ratanak Mondul, Borvel

10.

ดินแดง

N/A

Banon, Mong Reusery, Koih Krolor, Ratanak Mondul,
Kam Reang
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4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

11,508 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

N/A

3.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง
1.

เขตธุรกิจการค้า

2.

เขตที่อยู่อาศัย

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)
200
750-1,000

2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

ค่าเช่า (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

ส�ำนักงานให้เช่า

4-5

2.

โรงงานให้เช่า

5-10

3.

คลังสินค้า

1-2

3) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

200

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

60

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

450

4.

วิศวกร

700

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

500
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4. ข้อมูล : จังหวัดก�ำปอด
4.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงก�ำปอด
4,873 ตร.กม.
2 ใน 3 ของพื้นที่ล้อมรอบโดยภูเขา และพื้นที่ราบ
642,818 คน (132 คน/ตร.กม.)
388,871 คน (ชาย 186,112 คน และหญิง 202,759 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดตาแกว
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดพระสีหนุ
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดก�ำปงสปือ
ทิศใต้ 		
ติดกับ ชายฝั่งทะเลของเมืองแกบ และเวียดนาม
ทั้งหมด 16,900 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 16,443 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
423 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
22 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 12 แห่ง

4.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 13 MW
ปริมาณการผลิต 1,324,341 ลบ.ม./ปี
สนามบินก�ำปอด (ปัจจุบันไม่เปิดให้บริการ)
Sea Port : Kampong Kandal Sea Port
Kampot SEZ
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4.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- พื้นที่ : อยู่ห่างจากเมืองหลวง 148 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 3 ชั่วโมง และใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ขับรถไปยังท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์
- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางถนนเชื่อมต่อไทยและเวียดนาม ประกอบกับเป็นระเบียงเศรษฐกิจ GMS มีศักยภาพในการค้า
และการลงทุน
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
- การให้การสนับสนุนทางกฎหมาย เช่น กฎหมายการลงทุน และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีการสนับสนุนการด�ำเนินงานโดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนของจังหวัด
- มีการมอบอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคเอกชนกับผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
- ให้ข้อมูลการลงทุนของจังหวัด ผ่านอีเมล โบรชัวร์ นิตยสาร วิทยุ และทีวี
- มีการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการลงทุนและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนผ่านบริการแบบครบวงจร

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : มีรีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ภาคการเกษตร : ข้าว ไร่อ้อย และผักต่างๆ
- ภาคอุตสาหกรรม : โรงสีข้าว โรงอบแห้ง น�้ำตาล เกลือ พริกไทย และเม็ดมะม่วงหิมพานต์
- การท�ำเหมืองแร่และพลังงาน : ปูนซีเมนต์และโรงงานไฟฟ้าพลังน�้ำ
- ภาคอื่นๆ : เกลือ

4.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- การผลิตปูนซีเมนต์
- โรงงานท�ำเสื้อผ้า และรองเท้า
- การผลิตเกลือไอโอดีน
- โรงสีข้าว

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : การท�ำน�้ำปลา ซอสถั่วเหลือง เส้นก๋วยเตี๋ยว ไวน์ ขนมปัง น�้ำดื่มบรรจุขวด และน�้ำแข็ง
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4.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

2.

พืชอุตสาหกรรม

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

พื้นที่ปลูก (ha)

รวม

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

137,912

3.106

428,587

6,346

3.850

24,434

25,284

N/A

N/A

169,602

N/A

N/A

2) พืชหลัก
ประเภท

พื้นที่ (ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

1.

กล้วย

1,592

5,921 ตัน

2.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

1,983

1,382 กก.

3.

ล�ำไย

17

1,309 กก.

4.

มะม่วง

4,436

2,341 กก.

5.

ลูกน�้ำนม

226

1,746 กก.

6.

ทุเรียน

724

19,845 กก.

7.

ขนุน

545

7,581 กก.

8.

น้อยหน่า

363

3,177 กก.

9.

ส้ม

93

2,679 กก.

10.

ฝรั่ง

35

1,200 กก.

11.

สับปะรด

9

4,500 กก.

12.

พริกไทย

14

3,818 กก.

13.

มังคุด

6

3,500 กก.

14.

ทุเรียนเทศ

7

2,100 กก.

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท
1.

หินปูน

ปริมาณ (ลบ.ม.)
N/A

พื้นที่
Totung Mountain, East Toukmeas Commune,
Banteaymeas District

2.

หินส�ำหรับก่อสร้าง

12,500

Phnom Kley Thmey Commune, Tek Chu District

3.

ศิลาแลง ส�ำหรับท�ำถนน

12,500

Phnome Krokes, Andong Khmer Commune, Kampot City
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4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

5,209 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

9,709 ตัน

4.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

เขตอุตสาหกรรม

5-10

2.

เขตธุรกิจการค้า

250-300

3.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

4.

เขตที่อยู่อาศัย

30-50
150-250

2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

ค่าเช่า (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

ส�ำนักงานให้เช่า

1-2

2.

โรงงานให้เช่า

0.5-1.5

3.

โรงงานส�ำหรับซื้อ

150-200

4.

คลังสินค้า

N/A

3) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

150

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

90

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

600

4.

วิศวกร

500

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

600
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5. ข้อมูล : จังหวัดก�ำปงจาม
5.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงก�ำปงจาม
9,798.60 ตร.กม.
ที่ราบสูงที่เป็นดินแดง พื้นที่ราบ ติดกับแม่น�้ำโขงและมีพื้นที่ป่า
1,884,500 คน (187 คน/ตร.กม.)
1,201,707 คน (ชาย 582,491 คน และหญิง 619,216 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดกระแจะ และเวียดนาม
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดก�ำปงชนัง และจังหวัดกันดาล
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดก�ำปงธม
ทิศใต้ 		
ติดกับ จังหวัดเปรยแวงและกันดาล และเวียดนาม
ทั้งหมด 55,903 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 54,968 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
833 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
73 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 29 แห่ง

5.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 22.5 MW
ปริมาณการผลิต 1,636,983 ลบ.ม./ปี
ไม่มี
River Port : Kampong Cham Port on the Mainstreams of the Mekong
105km up form Phnom Penh
Thary Kompong Cham Special Economic Zone
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5.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- เป็นหนึง่ ในจังหวัดทีม่ คี วามโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกี ารลงทุน รวมทัง้ มีระเบียบเกีย่ วกับกิจกรรมการซือ้ ขาย (ค่าเข้าร่วมต�ำ่ มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน ใช้เวลาในการติดต่อประสานงานน้อย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน)
- มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่เชื่อมโยงกัมพูชา ไทย และเวียดนาม และได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(เครือข่ายถนน ทางรถไฟ เรือ)
- มีประชากรในวัยแรงงานมากถึง 60% ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- มีการสนับสนุนการให้บริการด้านการลงทุน เช่น การรักษาความปลอดภัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- อุตสาหกรรมการเกษตร : โรงสีข้าว อาหารสัตว์ การเลี้ยงวัว และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : แป้งมันส�ำปะหลัง น�้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากถั่ว
- อุตสาหกรรมยาง : การแปรรูปยาง โรงงานยาง และมีบริษัทรับซื้อยาง
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : โรงแรม ร้านอาหาร และมีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
- อุตสาหกรรมการค้าและบริการ : ธนาคาร การขนส่ง คลังสินค้าตามแนวชายแดน และบริษัทรับซื้อสินค้าเกษตร

5.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- โรงงานแปรรูปยาง (24) โรงงานการ์เม้นท์ (2) โรงงานอาหารสัตว์ (1) โรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง (4) โรงงานผลิตรองเท้า (1) โรงงานผลิตเบียร์
และอาหารกระป๋อง (1) โรงสีข้าว (15) โรงงานผลิตยางขนาดเล็ก (18) โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (1) โรงงานไฟฟ้า (1)

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- สวนยางและอุตสาหกรรมแปรรูปยางรวมทั้งการผลิตยาง
- อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น การท�ำเม็ดมะม่วงหิมพานต์และของหวานบรรจุกระป๋อง
- การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ลมและน�้ำ
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5.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท

พื้นที่ปลูก (ha)

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

227,600

3.5

769,399

2.

พืชอุตสาหกรรม

112,277

1-2

N/A

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

28,498

2-2.5

N/A

368,375

N/A

N/A

รวม

2) พืชหลัก
ประเภท

พื้นที่ (ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

1.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

41,800

20,000

2.

มันส�ำปะหลัง

67,000

981,991

3.

ถั่วเหลือง

22,000

30,000

4.

ข้าวโพด

14,500

7,000

5.

ถั่วลิสง

5,000

3,000

6.

ถั่วเขียว

9,000

5,000

7.

ยาสูบ

4,000

20,000

8.

งา

14,035

8,022

9.

กล้วย

7,195

N/A

10.

อ้อย

1,443

N/A

11.

พริกไทย

500

N/A

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท

ปริมาณ (ลบ.ม.)

พื้นที่

1.

ทอง

N/A

Memot District

2.

แร่เหล็ก

N/A

Memot District

3.

ดินเหนียว

N/A

Memot District

4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

7,020 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

ไม่มี
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5.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

100

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

80

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

200

4.

วิศวกร

300

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

300

6. ข้อมูล : จังหวัดกันดาล
6.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงตาเขมา
3,211.76 ตร.กม.
พื้นที่ราบ
1,155,030 คน (360 คน/ตร.กม.)
720,884 คน (ชาย 348,153 คน และหญิง 372,731 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดเปรยแวง
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดก�ำปงสปือและตาแกว
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดก�ำปงจามและก�ำปงชนัง
ทิศใต้ 		
ติดกับ จังหวัดตาแกว และเวียดนาม
ทั้งหมด 40,359 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 39,667 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
517 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
72 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 49 แห่ง
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6.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
1,108.66 MWH
ปริมาณการผลิต 2,641,392 ลบ.ม./ปี
ไม่มี
River Port : One River Port in Kien Svay District
Goldfame Pak Shun SEZ / Kankal SEZ

6.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- พื้นที่ : อยู่ติดกับกรุงพนมเปญ
- มีแหล่งน�้ำอุดมสมบูรณ์และสามารถเข้าถึงได้ (แม่น�้ำ ทะเลสาบ ล�ำธาร และอ่างเก็บน�้ำ)
- การขนส่ง : สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน�้ำ
- มีด่านชายแดนระหว่างประเทศและจุดตรวจชายแดนร่วมกับประเทศเวียดนาม

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- อุตสาหกรรมเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว น�้ำตาล มะม่วง และผัก
- อุตสาหกรรมการ์เม้นท์และรองเท้า จ�ำนวน 76 โรงงาน
- มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจ

6.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- บริษัทจ�ำกัด และโรงงาน (การ์เม้นท์ โรงงานรองเท้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์)
- SME จ�ำนวน 1,761 แห่ง

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- การ์เม้นท์ โรงงานรองเท้า และมีแผนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลไม้กระป๋อง น�้ำผลไม้ โรงสีข้าวและโรงอบข้าว
รวมถึงการบรรจุภัณฑ์
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6.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

2.

พืชอุตสาหกรรม

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

พื้นที่ปลูก (ha)

รวม

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

106,375

3.801

382,411

43,028

3.994

171,880

5,879

N/A

N/A

155,282

N/A

N/A

2) พืชหลัก
ประเภท
1.

พื้นที่ (ha)

มะม่วง

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

N/A

N/A

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท
1.

สังกะสี

2.

Monlipden

ปริมาณ (ลบ.ม.)

พื้นที่

N/A

Baseth Mountian

12,500

Baseth Mountian

4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

79,473.69 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

N/A

3.

จระเข้

3,697 ตัว
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6.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

เขตอุตสาหกรรม

100-150

2.

เขตธุรกิจการค้า

50-100

3.

เขตที่อยู่อาศัย

20-50

2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1.

ส�ำนักงานให้เช่า

2.

โรงงานให้เช่า

3.

โรงงานส�ำหรับซื้อ

4.

คลังสินค้า

ค่าเช่า (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)
10-15
3-5
80-100
4-6

3) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

150

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

80

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

200-300

4.

วิศวกร

300-500

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

800-2,000
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7. ข้อมูล : จังหวัดเกาะกง
7.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงเกาะกง
10,045 ตร.กม.
ภูเขา ทะเล ล�ำห้วย แม่น�้ำ และเกาะ
107,481 คน (12 คน/ตร.กม.)
69,803 คน (ชาย 35,427 คน และหญิง 34,376 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดพระสีหนุ
ทิศตะวันตก
ติดกับ อ่าวไทยและประเทศไทย
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดโพธิสัตว์
ทิศใต้ 		
ติดกับ จังหวัดพระสีหนุ
ทั้งหมด 5,014 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 4,945 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
64 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
3 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 2 แห่ง

7.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 7.6 MW
ปริมาณการผลิต 19,245,715 ลิตร/ปี
สนามบินเกาะกง (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)
N/A
Neang Kok Koh Kong SEZ
Suoy Chheng SEZ
Kiri Sakor Koh Kong SEZ
Okhna Mong SEZ
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7.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- มีที่ตั้งที่ดีส�ำหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ระหว่างกัมพูชาและไทย ที่เชื่อมต่อผ่านทางหลวงอาเซียน หมายเลข 123
- มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีแม่น�้ำขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตทั้งภาคเกษตรและพลังงาน
- มีแนวชายฝั่งที่สวยงามป่าไม้สีเขียว น�้ำตก สัตว์ป่าหลายชนิดและมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
- มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- ภาคการท่องเที่ยว : รีสอร์ท โรงแรม และร้านอาหารตามแนวชายฝั่งที่สวยงาม มีหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูเขา
- ภาคเกษตรอุตสาหกรรม : โรงสีข้าวและโรงอบแห้งข้าวและไร่อ้อย
- ภาคพลังงาน : โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
- ภาคอุตสาหกรรม : การส่งเสริมการแปรรูปอาหาร เช่น การผลิตน�้ำตาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

7.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- โรงงานน�้ำตาล (1) โรงงานท�ำน�้ำดื่ม (1) โรงงานการ์เม้นท์ (1) โรงงานแปรรูปอาหาร (1) โรงงานไฟฟ้าพลังน�้ำ (4) อุตสาหกรรมประกอบ
รถยนต์ (1) Wire Harness (1)

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่ใช้สินค้าเกษตรและปลาทะเล
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศส�ำหรับทั้งชายฝั่งทะเลและบริเวณที่เป็นภูเขา

125

7.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท

พื้นที่ปลูก (ha)

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

1.

ข้าวฤดูฝน

9,406

2.680

25,262

2.

ข้าวฤดูแล้ง

15

3.10

46.5

3.

พืชอุตสาหกรรม

1,247.90

-

-

4.

มันส�ำปะหลัง

935.50

15.4

14,406.70

5.

มันเทศ

23

5.52
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6.

ข้าวโพด

72

4.32

311.04

7.

ถั่วลิสง

23.40

1.35

31.59

8.

เผือก

23

5.4

126.5

9.

ผัก

171

6.00

1,026

10.

ผลไม้และพืชยืนต้น

1,247

-

-

11.

สับปะรด

20.50

4.00

82

12.

ส้ม

1.30

5.00

6.50

13.

เงาะ

7.65

4.93

37.71

14.

มะม่วง

21.40

5.00

107

15.

กระท้อน

3.5

5.00

107

16.

ขนุน

4.00

5.00

20

17.

กล้วย

32.58

5.00

162.90

18.

ไม้จันทน์

19

-

-

19.

มะพร้าว

12

1.00

12

20.

ทุเรียน

11.20

4.88

54.65

21.

พริกไทย

101.70

2.49

127.26

22.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

24.30

-

-
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2) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

ผลผลิตการประมงหลัก
1.

ปลาน�้ำจืด

52 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

20,150 ตัน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
1.

ปลาน�้ำจืด

54 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

840 ตัน

7.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (USD/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

150

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

80

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

150-300

4.

วิศวกร

200-500

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

800-1,000

8. ข้อมูล : จังหวัดพระสีหนุ
8.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงสีหนุวิลล์
2,536.68 ตร.กม.
2/3 ของจังหวัดเป็นที่ราบและพื้นที่ที่เป็นภูเขา
196,851 คน (230 คน/ตร.กม.)
122,112 คน (ชาย 59,303 คน และหญิง 62,809 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดก�ำปอดและก�ำปงสปือ
ทิศตะวันตก
ติดกับ อ่าวไทย
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดเกาะกง
ทิศใต้ 		
ติดกับ อ่าวไทย
ทั้งหมด 10,649 แห่ง
ขนาด 1-10 คน
10,424 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
177 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
19 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป
29 แห่ง
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8.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 15 MW
ปริมาณการผลิต 1,247,856 ลบ.ม./ปี
สนามบินนานาชาติกางเก็ง
Sea Port : Sihanoukville Autonomous Port
Regular Shipping Line Schedules and Calling Ports, and Port Tariff
Sihanoukville SEZ/ATTWOOD SEZ / Sihanoukville Port SEZ

8.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- เป็นเขตอุตสาหกรรมตามแนวถนนหมายเลข 4 รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- มีเครือข่ายขนส่งและมีการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิเช่น
• ทางหลวงแห่งชาติ หมายเลข 4 เชื่อมโยงระหว่างราชธานีพนมเปญกับจังหวัดสีหนุ
• รถไฟ (สายใต้) จากราชธานีพนมเปญไปยังจังหวัดพระสีหนุ
• ท่าเรือสีหนุวิลล์ (ท่าเรือน�้ำลึกระหว่างประเทศ)
• สนามบินนานาชาติกางเก็ง
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ เช่น หาดทรายขาย เกาะ และสวนสาธารณะ
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
- มีการให้สิทธิพิเศษส�ำหรับการลงทุนในโครงการที่ต�่ำกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- จังหวัดสีหนุวิลล์มีหลายต�ำบลที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ชายหาด เกาะ สวนสาธารณะ และศิลปวัฒนธรรม เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
- เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเหมาะสมกับการลงทุนและการท�ำกิจกรรมเชิงพาณิชย์

8.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- เครื่องแต่งกาย การประกอบรถจักรยานยนต์ การแปรรูปพืช อาหารทะเลแช่แข็ง รองเท้า เบียร์ การผลิตปิโตรเลียม

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- โรงกลั่นน�้ำมัน แปรรูปอาหารแห้งผงปลา และการผลิตเนื้อเยื่อกระดาษ
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8.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

2.

พืชอุตสาหกรรม

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

พื้นที่ปลูก (ha)

รวม

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

16,000

3.801

49,600

827

3.994

9,350

2,067

N/A

N/A

18,894

N/A

N/A

2) พืชหลัก
ประเภท

พื้นที่ (ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

16,000

49,600

2.

ผลไม้

2,067

-

3.

ผัก

474

3,792

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท

ปริมาณ (ลบ.ม.)

พื้นที่

1.

ทราย

N/A

Sihanoukville Municipality

2.

หินส�ำหรับก่อสร้าง

N/A

Stung Hav District

4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

ผลผลิตการประมงหลัก
1.

ปลาน�้ำจืด

1,320 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

44,200 ตัน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
1.

ปลาน�้ำจืด

355 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

455 ตัน

3.

อื่นๆ เช่น กุ้ง ปู และหอย

126 ตัน
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8.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

เขตอุตสาหกรรม

100

2.

เขตธุรกิจการค้า

200

3.

เขตที่อยู่อาศัย

350

2) อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

ค่าเช่า (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

ส�ำนักงานส�ำหรับซื้อ

220

2.

โรงงานส�ำหรับซื้อ

150

3.

โกดังเก็บสินค้า

150

3) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

150

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

80

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

200-300

4.

วิศวกร

300-500

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

800-1,000
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9. ข้อมูล : จังหวัดเสียมเรียบ
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่

4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงเสียมเรียบ
10,299 ตร.กม.
ตอนบน : พื้นที่ป่าและที่ราบสูง
ตอนกลาง : ทุ่งนา พื้นที่ที่อยู่อาศัย และวัด
ตอนล่าง : ที่ราบสามารถท�ำการเกษตรตามฤดูกาลและการประมง
951,852 คน (92 คน/ตร.กม.)
545,427 คน (ชาย 264,455 คน และหญิง 280,969 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดก�ำปงธมและพระวิหาร
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดอุดรเมียนเจยและพระวิหาร
ทิศใต้ 		
ติดกับ จังหวัดพระตะบองและโตนเลสาบ
ทั้งหมด 32,034 แห่ง
ขนาด 1-10 คน 31,304 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
627 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
64 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป 39 แห่ง

9.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 272,194,423 kWh
ปริมาณการผลิต 1,725,512 ลบ.ม./ปี
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
River Port : None Kampong Plok, Chong Kneas, Kompong Kleang,
Mechrey Village, Kor Por
None
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9.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ
- มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเสียมเรียบกับพนมเปญ ผ่านทางหลวงแห่งชาติ หมายเลข 6 และเชื่อมต่อชายแดนไทย
ผ่านทางหลวงแห่งชาติ หมายเลข 5 มีสนามบินนานาชาติ และการขนส่งทางน�้ำผ่านท่าเรือ
- มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
- มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย
- มีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสนามบินนานาชาติ
- ค่าแรงงานต�่ำ และแรงงานมีการศึกษาดี
- มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี

2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- ภาคการเกษตร : เสียมเรียบมีข้อดีหลายประการในการพัฒนาภาคการเกษตร เช่น มีภูมิทัศน์ที่ดี มีพื้นที่ที่เหมาะสม มีปริมาณน�้ำฝน
และระบบชลประทานที่เหมาะสม (มีอ่างเก็บน�้ำ 16 กิโลเมตร มีปริมาณ 55,000,000 ลบ.ม.) ข้าวฤดูฝน, 4,000 เฮกตาร์ ข้าวฤดูแล้ง
1,000 เฮกตาร์ พื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น เพาะปลูกได้ถึง 196,810 เฮกตาร์)
- ภาคการท่องเที่ยว : เป็นภาคที่มีความส�ำคัญที่สองส�ำหรับจังหวัด ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2014 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 2,541,459 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5

9.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- ภาคเกษตรกรรมซึ่งครอบคลุมกว่า 80% ของประชากรในจังหวัด
- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : โรงสีข้าว ซอสถั่วเหลือง ซอสพริก น�้ำปลา ลูกชิ้นปลา ไส้กรอก ขนมอบไวน์ น�้ำดื่ม
และการผลิตน�้ำแข็ง
- วัสดุก่อสร้าง : อิฐเผา กระเบื้องปู พื้นอิฐแก้ว อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ประตูและหน้าต่าง
- อื่นๆ เช่น หัตถกรรม เสื้อผ้า ถุงพลาสติกและขวด

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม : โรงสีข้าว ซอสถั่วเหลือง ซอสพริก น�้ำปลา ลูกชิ้นปลา ไส้กรอก ขนมอบไวน์ น�้ำดื่ม
และการผลิตน�้ำแข็ง
- วัสดุก่อสร้าง : อิฐเผา กระเบื้องปูพื้น อิฐแก้ว อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ประตูและหน้าต่าง
- อื่นๆ เช่น หัตถกรรม เสื้อผ้า ถุงพลาสติกและขวด
- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว : โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก
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9.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

2.

พืชอุตสาหกรรม

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

พื้นที่ปลูก (ha)

รวม

ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

196,810

2.955

544,513

17,770

N/A

148,562

8,740

N/A

6,530

233,320

N/A

699,605

2) พืชหลัก
ประเภท
1.

ข้าวเปลือก

2.

พื้นที่ (ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

196,810

544,513

ข้าวโพด

1,102

3,023

3.

มันส�ำปะหลัง

6,837

91,915

4.

มันเทศ

672

3,282

5.

พืชต่างๆ

3,308

23,731

6.

อ้อย

890

15,051

7.

งา

565

481

8.

ถั่วลิสง

110

146

9.

ถั่วเหลือง

73

102

10.

ถั่วเขียว

3,297

4,105

11.

แตงโม

916

6,726

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท

ปริมาณ (ลบ.ม.)
52,080

พื้นที่

1.

หินส�ำหรับก่อสร้าง

Kok Doung Commune, Varin District

2.

ศิลาแลง

614

3.

ดินแดง

14,000

Peak Sneng Commune, Angkor Thom and Other District

4.

ทราย

25,000

N/A

Kvao Commune, Chi Kreng and Other Districts
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4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

ผลผลิตการประมงหลัก
1.

ปลาน�้ำจืด

27,700 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

5,820 ตัน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
1.

สถานีฟัก

185,000 ตัว

2.

สถานีปรับปรุงพันธุ์

126,735 ตัว

3.

ฟาร์มปลาในบ่อ

32 ตัน

4.

ฟาร์มปลาในกระชัง

226 ตัน

5.

การเลี้ยงจระเข้

66,593 ตัว

9.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

150-200

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

100

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

250-300

4.

วิศวกร

300-500

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

800-1,000

134

10. ข้อมูล : จังหวัดสวายเรียง
10.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ
1. เมืองหลวงของจังหวัด
2. พื้นที่
3. ลักษณะพื้นที่
4. จ�ำนวนประชากร
5. ประชากรที่อายุมากกว่า 18 ปี
6. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อ

7. จ�ำนวนสถานประกอบการ

รายละเอียด
กรุงสวายเรียง
2,848.85 ตร.กม.
พื้นที่ราบ
579,015 คน (203 คน/ตร.กม.)
359,068 คน (ชาย 168,451 คน, หญิง 190,617 คน)
ทิศตะวันออก
ติดกับ ประเทศเวียดนาม
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดเปรยแวง
ทิศเหนือ 		
ติดกับ จังหวัดเปรยแวง
ทิศใต้ 		
ติดกับ ประเทศเวียดนาม
ทั้งหมด 15,054 แห่ง
ขนาด 1-10 คน
14,750 แห่ง
ขนาด 11-50 คน
248 แห่ง
ขนาด 51-100 คน
24 แห่ง
ขนาด 100 คนขึ้นไป
32 แห่ง

10.2 สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวข้อ
1. ไฟฟ้า
2. น�้ำ
3. สนามบิน
4. Port
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รายละเอียด
ปริมาณ 24.5 MW
ปริมาณการผลิต 1,200,000 ลบ.ม./ปี
สนามบินสวายเรียง (ปัจจุบันไม่เปิดให้บริการ)
Dry Port : So Nguon Dry Port in Barvet
Manhttan SEZ, Tai Seng SEZ, Dragon King SEZ

10.3 การลงทุน
1) จุดเด่นหรือจุดแข็งในด้านการลงทุน
- มีทางหลวงหมายเลข 1 ที่เชื่อมต่อระหว่างราชธานีพนมเปญ กับ กรุงโฮจิมินห์
- มีนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปี มากกว่า 1,000 คน
- มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่อยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งห่างจากพนมเปญ 160 กม. และ 60 กม. จากท่าเรือนานาชาติ
โฮจิมินห์
- กระแสไฟฟ้าราคาถูกและเพียงพอ
- จุดข้ามแดน จ�ำนวน 2 จุด
- มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น คาสิโน โรงแรม และมีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมากกว่า 670,000 คน/เดือน
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2) โอกาสและการลงทุนที่มีศักยภาพ
- พื้นที่การเกษตร 202,454 เฮกตาร์ และประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.15% ประกอบอาชีพการเกษตร
- จังหวัดส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น การสร้างมาตรฐานโรงสีข้าว การแปรรูปมันส�ำปะหลังและน�้ำตาลทราย
- ภาคอื่นๆ : เกลือ

10.4 อุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมหลักในปัจจุบัน
- อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ
- การผลิตที่นอน
- บรรจุภัณฑ์
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก
- โรงงานรองเท้าและถุงมือ
- การประกอบจักรยาน
- การท�ำของที่ระลึก

2) อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม
- โรงงานสีข้าวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เสื้อผ้าและสิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง

10.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท
1.

ข้าวฤดูฝนและฤดูแล้ง

2.

พืชอุตสาหกรรม

3.

ผลไม้และพืชยืนต้น

พื้นที่ปลูก (ha)

รวม
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ผลผลิต (ตัน/ha) ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

183,761

2.74

504,807

17,543

15

263,145

1,150

17

19,550

202,454

3,889

7,875,021

2) พืชหลัก
ประเภท
1.

ข้าวโพด

2.

มันส�ำปะหลัง

3.

มันเทศ

4.
5.

พื้นที่ (ha)

ผลผลิตทั้งหมด (ตัน)

153

383

13,545

245,906

167

1,336

ผัก

1,681

15,129

อ้อย

1,788

13,410

3) แร่ธาตุที่ส�ำคัญ และแหล่งที่มา
ประเภท
1.

ปริมาณ (ลบ.ม.)

ถ่านหิน (โคลน)

N/A

พื้นที่
Champuste Area, Tuol Sdey Commune, Chantrea District

4) การประมง
ประเภท

ปริมาณ

1.

ปลาน�้ำจืด

40 ตัน

2.

ปลาน�้ำเค็ม

N/A

3.

ปศุสัตว์

280,345 ตัว

4.

หมู

155,476 ตัว

5.

ไก่และเป็ด

1,201,564 ตัว

10.6 ต้นทุนการท�ำธุรกิจ
1) ที่ดิน
ที่ตั้ง

ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)

1.

เขตอุตสาหกรรม

25

2.

เขตธุรกิจการค้า

150

3.

เขตที่อยู่อาศัย

250

2) ค่าจ้าง
ประเภท

ค่าจ้าง (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

1.

แรงงานมีฝีมือ

120-150

2.

แรงงานไร้ฝีมือ

80-100

3.

ช่างหรือฝ่ายเทคนิค

200-300

4.

วิศวกร

5.

ผู้บริหารระดับกลาง

500
800-1,000
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การเลือกทำ�เลที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1) ความพร้อมและต้นทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใน เช่น น�้ำ ไฟฟ้า
2) ความยากง่ายในการจัดหาแรงงาน อาจพิจารณาจากจ�ำนวนประชากรในท้องถิ่น
3) ความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างฐานการผลิต และจุดหมายในการส่งออก
ท�ำเลที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษในกรุงพนมเปญ
(1) มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และอยู่ในเมืองหลวงซึ่งมีความเจริญ
(2) การคมนาคมขนส่งสามารถท�ำได้ทั้ง 3 ช่องทาง คือ 1. ทางอากาศผ่านสนามบินนานาชาติพนมเปญ
(สะดวกต่อการขนส่งระหว่างกัมพูชา-ทั่วโลก) 2. ทางเรือผ่านท่าเรือพนมเปญออกไปยังท่าเรือน�้ำลึกที่
ประเทศเวียดนาม (สะดวกต่อการขนส่งระหว่างกัมพูชา-เวียดนาม, จีน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,
สหรัฐอเมริกา) 3. ทางถนนไปยังประเทศไทยและเวียดนาม (สะดวกต่อการขนส่งระหว่างกัมพูชา-ไทย,
เวียดนาม)
(3) เหมาะส�ำหรับโรงงานที่จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดพระสีหนุ
(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ผ่านทางท่าเรือ ได้แก่ 1. ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสีหนุวิลล์ 2. ท่าเรือจังหวัดตราด-ท่าเรือออกยามง ซึ่งมีต้นทุนต�่ำ
(2) สะดวกต่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่สาม เช่น สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ผ่านทาง
ท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์
(3) เหมาะส�ำหรับโรงงานทีต่ อ้ งน�ำเข้าวัตถุดบิ จากประเทศไทย หรือต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศสิงคโปร์
และกลุ่มสหภาพยุโรปผ่านท่าเรือน�้ำลึกสีหนุวิลล์
3) เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเกาะกง
(1) สะดวกและใกล้ตอ่ การขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ทางรถผ่านทางชายแดนจังหวัดตราด-เกาะกง
(2) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ผ่านทางท่าเรือ ได้แก่ 1. ท่าเรือจังหวัดตราดท่าเรือออกยามง
(3) เหมาะส�ำหรับโรงงานที่ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย หรือส่งกลับผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไทย
เพื่อจ�ำหน่าย ผลิตต่อ หรือส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์และกลุ่มสหภาพยุโรปผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบัง
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4) เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสวายเรียง
(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างเวียดนาม-กัมพูชา ทางรถผ่านชายแดนจังหวัดสวายเรียงบาเวต
(2) เหมาะส�ำหรับโรงงานที่ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเวียดนาม หรือส่งกลับผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
เวียดนาม เพื่อจ�ำหน่าย ผลิตต่อ หรือส่งออกจากประเทศเวียดนามไปยังประเทศจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
5) เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
(1) สะดวกและใกล้ต่อการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา ทางรถผ่านทางชายแดนอรัญประเทศปอยเปต
(2) เหมาะส�ำหรับโรงงานที่ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย หรือส่งกลับผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศไทย
เพื่อจ�ำหน่าย ผลิตต่อ หรือส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์และกลุ่มสหภาพยุโรปผ่าน
ท่าเรือแหลมฉบัง
เมือ่ สามารถตัดสินใจเลือกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ ตัง้ โรงงานได้แล้ว ให้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนเหมือนกับ
การยื่นขอส่งเสริมการลงทุน กับหน่วยงาน One Stop Service ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
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8
บทที่

แรงงานและการจ้างงาน

บทที่ 8
แรงงานและการจ้างงาน
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานและการจ้างงานในกัมพูชา
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน
แรงงานสัมพันธ์ การจ้างงาน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการท�ำงานในกัมพูชา รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ถูกควบคุมโดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายแรงงานปี 1997 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้เสรีภาพและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของแรงงานและสหภาพแรงงาน
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในกัมพูชา มีดังนี้
• ประชาชนกัมพูชาทุกเพศต้องได้รับสิทธิในการเลือกการจ้างงาน ตามความสามารถและความต้องการ
ทางสังคม อย่างเท่าเทียม (มาตรา 36)
• ประชาชนชาวกัมพูชาทุกเพศจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันจากการท�ำงานที่เหมือนกัน (มาตรา 36)
• ประชาชนชาวกัมพูชาทุกเพศต้องได้รับสิทธิในการจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน (มาตรา 36)
• รูปแบบขององค์กรและการด�ำเนินการของสหภาพแรงงานจะต้องเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด (มาตรา 36)
• สิทธิในการหยุดงานหรือการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงสามารถกระท�ำได้ตามกรอบที่กฎหมายก�ำหนด
(มาตรา 37)
• จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงทุกรูปแบบ และการแสวงหาผลประโยชน์จากการจ้างงานเพศหญิง
เป็นสิ่งต้องห้าม (มาตรา 45)
• ผู้หญิงจะต้องไม่ถูกให้ออกจากงานเมื่อตั้งครรภ์ รวมถึงมีสิทธิ์ในการลาคลอดโดยได้รับเงินเดือนและต้อง
ไม่ถูกลดต�ำแหน่งหรือสูญเสียผลประโยชน์ทางสังคมอื่นๆ (มาตรา 46)
• รัฐและสังคมต้องให้โอกาสกับผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทและไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
อย่างเพียงพอ เพื่อให้พวกเขาได้รับการจ้างงาน ได้รับการดูแลสุขภาพ สามารถส่งลูกไปเรียนหนังสือ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (มาตรา 46)
บทบัญญัติที่ส�ำคัญภายใต้กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานปี 1997 ให้ความคุม้ ครองสิทธิของแรงงานอย่างครอบคลุมและส่งเสริมให้มสี ภาพการท�ำงาน
ที่ดี โดยกฎระเบียบที่ส�ำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ
• การบังคับใช้แรงงาน
- การบังคับใช้แรงงานเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด (มาตรา 15)
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• การประกาศแจ้งเปิดและปิด สถานประกอบการ
- นายจ้างทุกคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้กระทรวงทีด่ แู ลและรับผิดชอบเรือ่ งแรงงานทราบ
เมื่อมีการเปิดหรือจัดตั้งสถานประกอบการ โดยจะต้องมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 17)
• การแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
- นายจ้างทุกคนต้องแจ้งต่อกระทรวงแรงงานฯ ทุกครั้งที่มีการจ้างหรือเลิกจ้างพนักงาน โดยจะต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการจ้างหรือเลิกจ้าง (มาตรา 21)
• กฎระเบียบภายใน
- นายจ้างทีม่ กี ารจ้างงานตัง้ แต่ 8 คน จะต้องจัดท�ำกฎระเบียบพนักงาน ภายในสถานประกอบการ (มาตรา 22)
• แรงงานเด็ก
- อายุขั้นต�่ำของแรงงานเท่ากับ 15 ปี แต่ส�ำหรับงานที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม
ของเยาวชน จะถูกก�ำหนดไว้เท่ากับ 18 ปี (มาตรา 177)
• การจ้างงาน
- นายจ้างสามารถคัดเลือกลูกจ้างเข้าท�ำงานได้โดยตรง แต่จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดตามมาตรา 21 ของ
กฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 285)
• สัญญาจ้าง
- สัญญาจ้างแรงงานอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไป สามารถกระท�ำได้โดยการตกลงกันของบุคคลที่ท�ำสัญญา
ทั้งการตกลงทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 65)
- สัญญาจ้างแรงงาน ส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง จะต้องระบุระยะเวลาที่สิ้นสุดให้ชัดเจนและ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ปี โดยสามารถต่ออายุกี่ครั้งก็ได้ ตราบใดที่การต่ออายุนั้นไม่เกินระยะเวลา
สูงสุด 2 ปี ทีก่ ฎหมายก�ำหนด การละเมิดกฎข้อนีจ้ ะท�ำให้สญ
ั ญานัน้ กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงานทีไ่ ม่ระบุ
ระยะเวลา (มาตรา 67)
• การยกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
- สัญญาจ้างแรงงานที่ระบุระยะเวลา ตามปกติแล้วจะสิ้นสุดตามวันที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามสามารถยกเลิก
สัญญาก่อนก�ำหนดได้ หากทั้งสองฝ่ายท�ำการตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าผู้ตรวจแรงงาน
และมีการลงนามของทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตกลง สัญญานั้นจะถูกยกเลิกก่อนก�ำหนดได้ก็
ต่อเมือ่ มีการกระท�ำผิดทีร่ า้ ยแรง หรือมีเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติทไี่ ม่สามารถควบคุมได้ หากเป็นการยกเลิก
สัญญาโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่กล่าวมา ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน
อย่างน้อยเท่ากับค่าตอบแทนที่เขาควรจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามก�ำหนด (มาตรา 73)
- สัญญาจ้างแรงงานทีไ่ ม่ระบุระยะเวลาสามารถยกเลิกได้ โดยฝ่ายเดียว (ภายใต้ขอ้ ยกเว้นบางประการ) โดย
ฝ่ายทีม่ คี วามประสงค์จะยกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งต่อคูส่ ญ
ั ญาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษร (มาตรา 74)
การยกเลิกสัญญาโดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้แจ้งให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนนั้น มีข้อผูกพัน
ทีจ่ ะต้องชดเชยค่าจ้างและผลประโยชน์ทกุ อย่างแก่ลกู จ้าง เท่ากับทีเ่ ขาควรจะได้รบั หากมีการบอกเลิกสัญญา
อย่างเป็นทางการ (มาตรา 77)
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• ค่าจ้างขั้นต�่ำ
- ต้องมีการก�ำหนดค่าจ้างอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างขั้นต�่ำ เพื่อรับประกันว่าลูกจ้างทุกคนจะต้องมีมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดี และมีความเท่าเทียมกัน (มาตรา 104)
- ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ จะถูกก�ำหนดโดยค�ำสัง่ ของกระทรวงทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งแรงงาน โดยไม่แบ่งแยกระหว่างอาชีพ
หรือประเภทของงาน (มาตรา 107)
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกัมพูชายังไม่มีการก�ำหนดค่าจ้างขั้นต�่ำของแรงงาน ยกเว้นในภาคอุตสาหกรรม
สิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้า โดยประกาศล่าสุดของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อเดือนตุลาคม 2557
ได้กำ� หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เสือ้ ผ้าและรองเท้า ไว้เท่ากับ 128 USD/เดือน ส�ำหรับ
ลูกจ้างประจ�ำ
• การจ่าย/ช�ำระ ค่าจ้าง
- แรงงานจะต้องได้รบั การจ่ายค่าจ้างโดยตรง นอกจากจะมีการตกลงให้ใช้วธิ อี นื่ โดยค่าจ้างสามารถจ่ายเป็น
เหรียญหรือธนบัตรก็ได้ (มาตรา 113)
- จะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยห่างกันไม่เกิน 16 วัน และส�ำหรับค่าจ้างพนักงาน
จะต้องจ่าย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (มาตรา 116)

กฎหมายประกันสังคม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับแผนการประกันสังคม
กฎหมายประกันสังคมส�ำหรับบุคคล ถูกนิยามภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายแรงงาน เผยแพร่เมื่อวันที่ 25
กันยายน ปีค.ศ. 2002 เพื่อก�ำหนดแผนการประกันสังคมที่ระบุถึงแผนเงินบ�ำนาญที่ถูกจัดไว้ในรูปแบบผลประโยชน์
เมื่อชราภาพ ผลประโยชน์จากการทุพพลภาพ และผลประโยชน์สำ� หรับทายาทผู้ประกันตน การประกันความเสี่ยง
อันเกิดจากการประกอบอาชีพ ซึง่ รวมถึงการบาดเจ็บจากการท�ำงานและผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยจากโรคอันเกิด
จากการท�ำงาน
บทบัญญัติหลักของแผนประกันสังคม
กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ
แผนประกันสังคมอยูภ่ ายใต้การจัดการของกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (National Social Security Fund :
NSSF) เป็นหน่วยงานสาธารณะตามกฎหมายย่อย ตามกฎหมายก่อตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 1996 พระราชกฤษฎีกาที่ 1297/91 ระเบียบการก่อตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 1997
(มาตรา 3)
บุคคลผู้อยู่ภายใต้แผนประกันสังคม
บุคคลผูอ้ ยูภ่ ายใต้แผนประกันสังคม ในกฎหมาย ไม่วา่ จะมีเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ความเชือ่ ทางศาสนา ความเห็น
ทางการเมือง พื้นฐานทางสังคม การเป็นสมาชิกองค์กรทางการค้า หรือมีบทบาทในองค์การทางการค้าตามค�ำนิยาม
ต่อไปนี้ (มาตรา 4)
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• ผูใ้ ช้แรงงานตามค�ำนิยามของกฎหมายแรงงาน ถ้าบุคคลใดท�ำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาเพือ่ ผลประโยชน์
ของนายจ้าง หรือนายจ้าง ไม่ว่าจะในรูปแบบธรรมชาติ และมีสัญญาบังคับใช้ หรือมีค่าจ้างที่ได้ชื่อว่าเป็น
ของบุคคล
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่งานสาธารณะ และบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานะของข้าราชการ หรือกฎหมาย
ทางการทูต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการชั่วคราวในการบริการสาธารณะ
• บุคคลที่ฝึกงานผู้ซึ่งเข้าร่วมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การท�ำงาน
• บุคคลท�ำงานในกิจการวิชาชีพ
• บุคคลท�ำงานที่เป็นงานตามฤดูกาลและงานชั่วคราว
ผูถ้ กู จ้างงานและคนงานทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมายดังกล่าว จะต้องจ่ายเงินอุดหนุนภาคบังคับแก่กองทุน
NSSF ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุนและการมีสิทธิตามกองทุน NSSF (มาตรา 6)
แผนเงินบ�ำนาญ
ผลประโยชน์ของแผนเงินบ�ำนาญ รวมถึงเงินบ�ำนาญผู้สูงอายุ และเงินบ�ำเหน็จ เงินสงเคราะห์คนพิการ
เบี้ยยังชีพ (มาตรา 7)
สมาชิกกองทุน NSSF ผูม้ อี ายุถงึ 55 ปี มีสทิ ธิได้รบั เงินบ�ำนาญผูส้ งู อายุ โดยมีเงือ่ นไขว่า เขาหรือเธอได้ทำ� ตาม
เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์ คือ
(A) ลงทะเบียนในกองทุน NSSF ในช่วงเวลาที่ก�ำหนดอย่างน้อย 20 ปี
(B) จ่ายเงินสมทบกองทุนอย่างน้อย 60 เดือน ส�ำหรับแผนการประกันสังคมระหว่างช่วงเวลา 10 ปีขึ้นไป
จนถึงวันที่คุณสมบัติในการรับเงินบ�ำนาญครบถ้วน
กรณีที่สมาชิกกองทุน NSSF ได้ท�ำตามเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ แต่หากออกจากราชการก่อนก�ำหนด ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาด้านร่างกายหรือจิตใจก่อนอายุ 55 ปี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับ อาจยื่นค�ำร้อง
ขอเงินบ�ำนาญที่จ่ายสมทบไปก่อนหน้านั้นได้ กรณีที่สมาชิกกองทุน NSSF ผู้ที่มีอายุครบก�ำหนด 55 ปี แต่จ่ายเงิน
สมทบกองทุนน้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 60 เดือน ส�ำหรับแผนประกันสังคม และได้รับค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถรับเงินบ�ำนาญสูงอายุได้ มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จะจ่ายเป็นเงินก้อน
(มาตรา 8)
สมาชิกกองทุน หากเป็นผู้พิการก่อนอายุ 55 ปี จะมีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลต้อง
มีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ (มาตรา 9)
(A) ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน NSSF อย่างน้อย 5 ปี
(B) คุณสมบัตคิ รบถ้วน 6 เดือน ส�ำหรับแผนประกันสังคม และภายใน 12 เดือน ส�ำหรับการเริม่ ต้นความพิการ
ในกรณีที่มีการเสียชีวิต ของผู้รับสิทธิเงินบ�ำนาญผู้สูงอายุ หรือสิทธิเงินผู้พิการ หรือสิทธิเงินบ�ำนาญผู้เกษียณ
อายุก่อนก�ำหนด เช่น ในกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุน NSSF ซึ่งในวันที่เสียชีวิตนั้น สมาชิกกองทุนได้ปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขโดยสมบูรณ์ในการได้รบั เงินบ�ำนาญผูส้ งู อายุ หรือเงินผูพ้ กิ าร หรือได้รบั การตรวจสอบว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
180 เดือนของแผนประกันสังคม ผู้ได้รับผลประโยชน์จะสามารถได้รับสิทธิในเงินบ�ำนาญต่อไปได้ (มาตรา 10)
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ถ้าสมาชิกกองทุน NSSF ผูซ้ งึ่ อาจจะไม่ได้รบั สิทธิ เช่น อาจจะยังมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบ 180 เดือนของแผนประกัน
สังคม ถึงแก่ความตาย สามีหรือภรรยา ไม่ว่าจะพิการหรือไม่ และบุคคลที่ก�ำพร้าที่เกี่ยวข้องให้ได้รับสิทธิในการได้รับ
เงินด�ำรงชีพช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นเงินก้อนในปริมาณที่ไม่น้อยกว่าเงินบ�ำนาญรายเดือนที่สมาชิกกองทุน NSSF
ได้รับ (มาตรา 11)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชีพ
อุบตั เิ หตุถกู น�ำมาพิจารณา ถือเป็นการบาดเจ็บในการท�ำงาน ทัง้ ทีเ่ ป็นสาเหตุ ถ้าอุบตั เิ หตุปรากฏขึน้ กับคนงาน
ในการท�ำงาน หรือในชั่วโมงท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของคนงานหรือไม่ อุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่
ร่างกายของผู้ท�ำงาน หรือผู้ฝึกงานที่อาจได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้าง ผู้ซึ่งท�ำงานในสถานประกอบการ อุบัติเหตุอาจ
เกิดขึ้นกับผู้ท�ำงาน ระหว่างการเดินทางจากที่พักมายังที่ท�ำงาน พิจารณาการบาดเจ็บในการท�ำงานที่ยาวนานโดยไม่
ถูกขัดจังหวะ หรือท�ำงานส่วนบุคคล หรือเหตุผลเกี่ยวข้องกับการไม่ได้ท�ำงาน(มาตรา 12)
โรคอันเกิดจากการท�ำงาน ถูกพิจารณาเป็นความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ รัฐมนตรีที่ดูแลแผนงานประกัน
สังคม และรัฐมนตรีสาธารณสุข ได้ประกาศว่า พิจารณาการระบุถึงรายการโรคที่เกิดจากการท�ำงานเปรียบเทียบกับ
รายการการจ้างงานที่ใช้แรงงาน ที่เปิดเผยถึงการใช้สารเคมี วัตถุมีพิษ และการจ้างงานที่อยู่ในสถานที่ไม่ถูกอนามัย
หรือพื้นที่ที่อาจเกิดโรคที่หลากหลายได้ (มาตรา 13)
ผลประโยชน์ส�ำหรับความเสี่ยงอันเกิดจากการท�ำงาน มีดังต่อไปนี้ (มาตรา 15)
(A) ค่าบริการทางการแพทย์ ส�ำหรับความเสี่ยงจากการท�ำงาน ที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
อุบัติเหตุประจ�ำ หรือโรคอันเกิดจากการท�ำงาน ว่าเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานหรือไม่
(B) การจัดหาค่าชดเชยรายวันส�ำหรับการบาดเจ็บจากการท�ำงาน หรืออุบัติเหตุต่อเนื่อง หรือโรคอันเกิดจาก
การท�ำงานที่เป็นสาเหตุให้ไร้ความสามารถในการท�ำงานชั่วคราว
(C) การจัดหาเงินชดเชยส�ำหรับผู้พิการ หรือค่าชดเชยส�ำหรับการบาดเจ็บจากการท�ำงาน หรืออุบัติเหตุ
ต่อเนื่อง หรือโรคอันเกิดจากการท�ำงานที่เป็นเหตุให้ไร้ความสามารถอย่างถาวร
(D) การจัดหาค่าท�ำศพ และเงินชดเชยแก่ทายาท
ในกรณีที่ทุพพลภาพเป็นการชั่วคราว จากการยืนยันของแพทย์ หรือการยอมรับโดยกองทุนประกันสังคม
ผู้ประสบเหตุจะได้รับเงินชดเชยเป็นรายวัน เงินชดเชยรายวันจะให้กับผู้ประสบเหตุจนกระทั่งการบาดเจ็บถูกรักษา
จนหาย หรือผูป้ ระสบเหตุเสียชีวติ หลังจากการรักษาอาการบาดเจ็บช่วงเวลาหนึง่ ค่าแรงรายวันในการท�ำงานส�ำหรับ
การขาดงานในวันแรก จะถูกจ่ายโดยนายจ้าง (มาตรา 17)
ความทุพพลภาพ ทีถ่ กู ระบุโดยแพทย์ หรือการรับรองโดยกองทุนประกันสังคม ซึง่ หมายความว่า เป็นการระบุ
ถึงความทุพพลภาพอย่างถาวร ผู้ประสบเหตุได้รับสิทธิดังต่อไปนี้
A) เงินส�ำหรับผู้พิการถาวร เมื่อระดับความพิการแทรกซ้อนมีค่าอย่างน้อย เท่ากับ 20%
B) เงินส�ำหรับผู้พิการ จะถูกจัดให้เป็นเงินก้อน ถ้าระดับความพิการแทรกซ้อนน้อยกว่า 20%
ระดับของความพิการถาวร จะปรากฏในประกาศทีร่ ฐั มนตรีผเู้ กีย่ วข้องกับกองทุนประกันสังคมเป็นผูป้ ระกาศ
เมือ่ ได้รบั ความเสีย่ งในการท�ำงาน และเป็นสาเหตุถงึ แก่ชวี ติ ของลูกจ้าง กองทุนประกันสังคมจะจัดหาค่าท�ำศพ
และเงินส�ำหรับทายาทให้แก่ลูกจ้างผู้ประสบเหตุต่อไป (มาตรา 19)
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การก�ำหนดกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ
กองทุนประกันสังคม ก่อตั้งขึ้นวันที่ 2 มีนาคม 2550 กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีกฎหมายสาธารณะ
การควบคุมทางเทคนิคโดยกระทรวงแรงงานและการฝึกงานสายอาชีพ และการจัดการทางด้านการเงินภายใต้กระทรวง
เศรษฐกิจและการคลัง ซึ่งกองทุนประกันสังคมมีที่ตั้งอยู่ ณ กรุงพนมเปญ
กองทุนประกันสังคม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดการกฎเกณฑ์การประกันสังคมในการปฏิบัติตามกฎหมายของแนวทางปฏิบัติการประกันสังคมส�ำหรับ
บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานชั่วคราว
2) รับประกันการจัดหาผลประโยชน์ที่จัดสรรไว้เพื่อสมาชิกกองทุนประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ในกรณีผู้สูงอายุ คนพิการ เสียชีวิต และความเสี่ยงของการท�ำงาน หรือถ้าต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย หรือการมีบุตร
3) เพื่อสะสมการจ่ายเงินสะสมจากสมาชิกของกองทุนประกันสังคม และนายจ้าง
กองทุนประกันสังคม มีแหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้
1) แหล่งเงินทุนเริ่มต้นมาจากการสนับสนุนของภาครัฐในการก่อตั้งกองทุนประกันสังคม
2) ส่งมอบกองทุนที่จัดตั้งโดยงบประมาณของภาครัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการและทุน
3) สะสมการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกกองทุนประกันสังคม และนายจ้างที่ถูกจัดเก็บเพื่อการจัดการด้าน
การเงินตามระเบียบกองทุนประกันสังคม
การลงทะเบียนในขั้นต้นจะเริ่มน�ำไปปฏิบัติใน ราชธานีพนมเปญ จังหวัดก�ำปงสปือ และ จังหวัดกันดาล
ทุกบริษัทที่จ้างลูกจ้างตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคม ภายใน 45 วัน หลังจากวันที่
กิจการเริม่ ต้น กองทุนประกันสังคมจะน�ำไปปฏิบตั ติ ามระเบียบแนวคิดการประกันความเสีย่ งจากการท�ำงาน (อุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน) ส�ำหรับหน่วยงานทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 8 คนขึน้ ไป ทีต่ งั้ อยูใ่ น จังหวัดพระสีหนุ จังหวัดเสียมเรียบ
จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดก�ำปงชนัง และ จังหวัดสวายเรียง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว จะต้องไปลงทะเบียนบริษัทและลูกจ้างก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และร่วมจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือน
มกราคม 2550
องค์ประกอบด้านการบาดเจ็บของกองทุนประกันสังคม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการ หลักการกองทุน
ประกันสังคมรวมถึงทุกคนทีค่ ดิ ว่าเป็นลูกจ้างภายใต้กฎหมายแรงงาน ทัง้ ลูกจ้างทีอ่ ยูป่ ระจ�ำและลูกจ้างทีไ่ ปกลับ และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติก็รวมอยู่ในขอบเขตนี้ด้วย
ผู้ประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานจนได้รับบาดเจ็บ จะต้องถูกส่งโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเพื่อการรักษา
กรุงพนมเปญ ได้แก่ โรงพยาบาลคาลแมต โรงพยาบาลรัสเซีย โรงพยาบาลโลกสงฆ์
จังหวัดกันดาล และจังหวัดก�ำปงสปือ ได้แก่ โรงพยาบาลจัยจ�ำเนียะ (จังหวัดกันดาล) โรงพยาบาลก�ำปงสปือ
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การปฏิบัติด้านแรงงาน/ข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการทำ�งาน
เงินโบนัส
เงินโบนัสอาวุโส ตามที่กฎหมายก�ำหนด อยู่ระหว่าง 2-11 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน ค�ำนวณจากระยะเวลาที่
ท�ำงานให้กับโรงงานตามตาราง ดังนี้
อายุงาน (ปี)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

โบนัส (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*ในทางปฏิบัติพบว่าโรงงานจะจ่ายโบนัสให้ลูกจ้าง 1 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน เมื่อท�ำงานครบ 1 ปี ซึ่งโดยเฉลี่ย
ลูกจ้างจะได้โบนัสส่วนนี้จ�ำนวน 3 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
ค่าล่วงเวลา
1. กรณีที่แรงงานต้องท�ำงานล่วงเวลา จะต้องได้รับค่าจ้างในช่วงเวลานั้นเท่ากับ 1.5 เท่าของค่าจ้างในชั่วโมง
ท�ำงานปกติ และหากเป็นการท�ำงานล่วงเวลาในเวลากลางคืนตัง้ แต่ 22.00-05.00 น. หรือในช่วงวันหยุดประจ�ำสัปดาห์
จะต้องได้รับค่าจ้างเท่ากับ 2 เท่าของอัตราปกติ
2. งานกลางคืน ตามกฎหมายแรงงานหมายถึง ช่วงเวลาอย่างน้อย 11 ชั่วโมง ที่ครอบคลุมช่วงเวลา 22.0005.00 น. ซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ในอัตรา 1.3 เท่าของอัตราค่าจ้างในช่วงกลางวัน
3. เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พักอาศัยตามที่กฎหมายก�ำหนด 7 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
4. ค่าเข้างานหรือเบีย้ ขยันตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หากมาท�ำงานในแต่ละเดือนครบทุกวันท�ำการ 10 เหรียญสหรัฐฯ/
เดือน
5. แรงงานที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาตามค�ำสั่งของนายจ้างจะต้องได้รับเงิน 2,000 เรียล ส�ำหรับเป็นค่าอาหาร
ล่วงเวลา 1 มื้อ หรือนายจ้างจะต้องจัดเตรียมอาหารไว้ให้
สวัสดิการ ชั่วโมงการท�ำงานและวันหยุด
1. ชัว่ โมงท�ำงานของแรงงานทัง้ แรงงานชายและหญิง จะต้องไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรือ 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยห้ามมิให้ใช้แรงงานมากกว่า 6 วันใน 1 สัปดาห์
2. ต้องให้แรงงานหยุดพักเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกันใน 1 สัปดาห์ โดยทั่วไปจะก�ำหนดเป็น
วันอาทิตย์
3. แรงงานมีสิทธิ์ลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างได้ 1.5 วันต่อเดือน หรือ 18 วันต่อปี โดยสิทธิ์ในการลาจะเพิ่มขึ้น
1 วันต่อปี เมื่อท�ำงานให้กับบริษัทครบทุกๆ 3 ปี
4. แรงงานมีสิทธิ์ลาหยุดฉุกเฉินได้ 7 วัน
5. แรงงานสตรีสามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่เคยได้รับ และในช่วง
2 เดือนหลังจากลาคลอดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานหนัก
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เงินเดือนเฉลี่ยตามตำ�แหน่ง
อัตราเงินเดือนเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/เดือน)

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการ (ต่างชาติ)
ผู้จัดการ (กัมพูชา)
หัวหน้างาน (ประสบการณ์ 3 ปี)
วิศวกร
ช่างเทคนิค/บัญชี/ล่าม
พนักงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)
พนักงานทั่วไป (ต�่ำกว่าปริญญาตรี)

2,000-3,000 เหรียญสหรัฐฯ
1,500-2,000เหรียญสหรัฐฯ
500-1,000 เหรียญสหรัฐฯ
500 เหรียญสหรัฐฯ
300 เหรียญสหรัฐฯ
200 เหรียญสหรัฐฯ
128-170 เหรียญสหรัฐฯ

*ประมาณจากการสอบถามจากบริษัทไทยที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่ในกัมพูชา

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. อัตราค่าแรงของประเทศกัมพูชาในต�ำแหน่งผู้จัดการ (ต่างชาติ) จะมีอัตราค่าจ้างเริ่มตั้งแต่ 2,000-3,000
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ/เดื อ น เนื่ อ งจากประเทศกั ม พู ช ามี ป ั ญ หาในการขาดผู ้ จั ด การและหั ว หน้ า งานที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ จึงต้องมีการจ้างผูจ้ ดั การจากต่างประเทศเข้ามาบริหารงาน บริษทั ทัว่ ไปเมือ่ เริม่ ต้นกิจการจะน�ำผูจ้ ดั การ
มาจากต่างชาติและจะจ้างผู้จัดการชาวกัมพูชามาเรียนรู้วิธีการบริหารงาน เป็นวิธีการสร้างผู้จัดการชาวกัมพูชาและ
เป็นการลดงบประมาณในการจ้างผู้จัดการชาวต่างประเทศได้
2. ประเทศกัมพูชามีปญ
ั หาขาดแคลนแรงงานในต�ำแหน่งช่าง วิศวกร และบัญชี จึงส่งผลให้มอี ตั ราค่าแรงทีส่ งู
3. ส�ำหรับพนักงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรีค่าแรงจะเริ่มตั้งแต่ 200 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
4. ส�ำหรับพนักงานทั่วไป (ต�่ำกว่าปริญญาตรี) พนักงานท�ำความสะอาด จะอ้างอิงตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของ
แรงงานในอุตสาหกรรมเครือ่ งนุง่ ห่มและรองเท้า ซึง่ กฎหมายก�ำหนดไว้เท่ากับ 128 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน (พ.ศ. 2557)
และเมื่อรวมกับค่าที่พัก ค่าอาหาร โบนัส ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จึงต้องคิดอัตราต้นทุนค่าจ้างพนักงานดังกล่าว
ประมาณ 170 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน

การทำ�วีซ่าและใบอนุญาตทำ�งาน
การท�ำวีซ่าพ�ำนักในประเทศกัมพูชา
กัมพูชาได้แบ่งประเภทการท�ำวีซา่ เป็น 2 ประเภท คือ วีซา่ นักท่องเทีย่ วและวีซา่ ธุรกิจทีม่ ี ส�ำหรับวีซา่ ท่องเทีย่ ว
มีค่าใช้จ่าย 20 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อมาถึงที่สนามบินนานาชาติพนมเปญโดยผู้ที่ได้รับวีซ่านักท่องเที่ยวสามารถอยู่ใน
กัมพูชาได้ 1 เดือน และจะได้รับการต่ออายุให้อีก 1 ครั้งโดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ปัจจุบันกัมพูชาได้พัฒนาระบบ
การขอวีซ่านักท่องเที่ยวโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่าน http://www.mfaic.gov.kh/Evisa/ พร้อมทั้งการช�ำระเงิน
20 เหรียญสหรัฐฯ และค่าธรรมเนียมออนไลน์ 5 เหรียญสหรัฐฯ ผ่าน PayPal เพื่อหลีกเลี่ยงคิวยาวในขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม E-Visa ใช้ได้เฉพาะวีซา่ นักท่องเทีย่ วเท่านัน้ ดังนัน้ ส�ำหรับผูท้ จี่ ะมาท�ำธุรกิจทีต่ อ้ งการ
พ�ำนักอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลานานหรือต้องการ Multiple Visa ยังต้องยื่นขอวีซ่าผ่านทางช่องทางเดิม
(เจ้าหน้าที่)
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ส�ำหรับบุคคลที่ต้องการอยู่ในประเทศนานกว่าสองเดือนหรือหากท�ำงานจ�ำเป็นต้องมีวีซ่าธุรกิจ โดยใช้
หลักการเดียวกับการขอวีซา่ นักท่องเทีย่ ว คือ ยืน่ ขอวีซา่ เมือ่ มาถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ โดยมีราคา 25 เหรียญสหรัฐฯ
โดยจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มขอวีซ่า และยื่นเอกสารพร้อมกับพาสปอร์ต (พาสปอร์ตจะต้องมีอายุ
มากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า) โดยใช้ร่วมกับภาพถ่าย และไม่จ�ำเป็นต้องใช้หลักฐานการจ้างงาน
แต่อย่างใด วีซ่าธุรกิจจะมีอายุ 1 เดือน แต่สามารถขยายเป็น 1, 3, 6, และ 12 เดือน ได้โดยไม่ต้องออกนอกประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม วีซา่ ธุรกิจ 1 และ 3 เดือน เป็นเพียง Single Visa เท่านัน้ ถ้าออกนอกประเทศไปแล้วต้องขอวีซา่ ใหม่
แต่ในส่วนของวีซ่าธุรกิจ 6 และ 12 เดือน จะเป็น Multiple Visa ที่สามารถเข้าออกนอกประเทศได้โดยวีซ่าไม่หมด
อายุ ปกติแล้วการยื่นวีซ่าธุรกิจสามารถท�ำได้ด้วยตนเองที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติ
พนมเปญ แต่จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและจะต้องมีเงินพิเศษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำวีซ่าธุรกิจ ดังนั้น เพื่อ
ความสะดวกในการท�ำวีซ่าธุรกิจ นักธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้บริษัทท่องเที่ยวเป็นตัวแทนจัดการเรื่องวีซ่าให้ เนื่องจากมี
ความสะดวกรวดเร็ว แต่กจ็ ะมีคา่ ธรรมเนียมในการจัดการตามความเหมาะสม ซึง่ อัตราค่าธรรมเนียมวีซา่ (พ.ศ.2557)
มีดังนี้
ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน

35 เหรียญสหรัฐฯ
80 เหรียญสหรัฐฯ
150 เหรียญสหรัฐฯ
290 เหรียญสหรัฐฯ

ใบอนุญาตท�ำงานในกัมพูชา
ชาวต่างชาติทมี่ าท�ำงานในกัมพูชาจะต้องมีใบอนุญาตท�ำงานและบัตรการจ้างงาน ทีอ่ อกโดยกระทรวงแรงงาน
โดยจะได้รบั จากนายจ้าง ซึง่ จะต้องต่ออายุทกุ 1 ปี ใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับชาวต่างชาติในกัมพูชา แบ่งเป็น 2 ประเภท
ดังนี้
1. ใบอนุญาตท�ำงานชั่วคราวส�ำหรับชาวต่างชาติ จะได้รับการออกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
• พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ
• เจ้าหน้าที่เทคนิค
• แรงงานที่มีฝีมือ
• ผู้ให้บริการหรือแรงงานทั่วไป
2. ใบอนุญาตท�ำงานถาวรส�ำหรับชาวต่างชาติ จะได้รับการออกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
• ผู้อพยพชาวต่างชาติที่ได้รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• นักลงทุนต่างประเทศและคู่สมรสที่ได้รับรองโดยสภาเพื่อการพัฒนาของกัมพูชา
หมายเหตุ : ใบอนุญาตท�ำงานทั้ง 2 ประเภทไม่รวมเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้
ใบอนุญาตท�ำงานของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น
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ขั้นตอนในการยื่นขอใบอนุญาตท�ำงาน
1. ใบขออนุญาตท�ำงานชั่วคราว ออกโดยกระทรวงแรงงาน เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
• แบบฟอร์มใบสมัครที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย จ�ำนวน 3 ชุด
• พาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ
• รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา
• ใบรับรองแพทย์ และสัญญาจ้างงาน
• นโยบายการประกันการจ้างงานของบริษัทที่ออกโดยนายจ้าง หรือ บริษัทประกันภัย
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานชั่วคราว
2. ใบอนุญาตท�ำงานถาวรออกโดยกระทรวงแรงงาน เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
• ส�ำเนาเอกสารแสดงตัวผู้อพยพหรือผู้ลงทุน
• พาสปอร์ตหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ
• รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา
• ใบรับรองการเงินจากธนาคารในกัมพูชา
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานถาวร
เอกสารต่างๆ จะต้องส่งให้สถานีตำ� รวจเทศบาลและกระทรวงมหาดไทยเพือ่ ตรวจสอบ ก่อนทีจ่ ะส่งให้กระทรวง
แรงงานให้การอนุมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ใบอนุญาตท�ำงานชั่วคราวจะต้องมีระยะเวลาเท่ากับที่ก�ำหนดไว้ในวีซ่า
2. ใบอนุญาตท�ำงานถาวรจะได้รับอนุมัติครั้งแรก เป็นระยะเวลา 2 ปี
3. ใบอนุญาตท�ำงานต้องได้รับการต่ออายุทุกสองปี
4. 3 เดือนก่อนทีใ่ บอนุญาตจะหมดอายุ ให้ยนื่ แบบฟอร์มการต่ออายุไปทีก่ ระทรวงมหาดไทยผ่านสถานีตำ� รวจ
ในเขตเมืองที่พ�ำนัก
5. ในกรณีที่ใบอนุญาตท�ำงานหาย ในฐานะผู้ครอบครองจะต้องไปแจ้งที่สถานีต�ำรวจหรือเทศบาลในเขต
ที่พ�ำนัก พร้อมให้ค�ำชี้แจง และต้องยื่นค�ำขอใบอนุญาตท�ำงานอีกครั้งหนึ่ง ณ สถานีต�ำรวจหรือเทศบาล พร้อมทั้งจ่าย
ค่าธรรมเนียม โดยสถานีต�ำรวจหรือเทศบาลจะส่งเอกสารดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย
6. กรณีใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุจะถือว่าเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย
7. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตท�ำงาน เช่น การย้ายทีอ่ ยู่ ผูท้ ถี่ อื บัตรจะต้องแจ้งสถานี
ต�ำรวจก่อนที่จะออกเดินทางไปยังที่อยู่ใหม่ ส�ำหรับใบอนุญาตท�ำงานใหม่จะได้รับภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากมาถึง
ที่อยู่ใหม่
8. ใบอนุญาตท�ำงานสามารถใช้เป็นบัตรประจ�ำตัวประชาชน
9. ใบอนุญาตท�ำงานทั้ง 2 ประเภท สามารถเพิกถอนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
• ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง หรือ
• ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของกัมพูชา หรือ
• มีการกระท�ำขัดต่อความสงบเรียบร้อย
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*แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตท�ำงานอย่างจริงจัง ท�ำให้
การจ้างพนักงานต่างชาติส่วนมาก โดยท�ำแค่ Business Visa เท่านั้น เพื่อให้พนักงานสามารถพ�ำนักและเดินทาง
เข้าออกประเทศกัมพูชาได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงแรงงานฯ ได้ออก
ประกาศเตือนให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างเคร่งครัด ดังนั้นบริษัทไทย
ที่เข้ามาด�ำเนินการในกัมพูชาควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
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9
บทที่

ใบอนุญาต
และหน่วยงานเกี่ยวกับกิจการขนส่ง

บทที่ 9
ใบอนุญาต
และหน่วยงานเกี่ยวกับกิจการขนส่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั้งทางบก
ทางน�ำ้ และทางทะเล จะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง กับกรมการขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม การขนส่ง ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางทะเล ตลอดจน
การออกกฎระเบียบ ชี้แจง อ�ำนวยความสะดวก และรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งในประเทศกัมพูชา
โดยภายในกรมการขนส่งจะแบ่งออกเป็น 3 กรม ได้แก่
1) กรมการขนส่งทางบก
2) กรมการขนส่งทางน�้ำ
3) กรมการขนส่งทางทะเล
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่หลักดังนี้
1) ออกใบอนุญาตขับขี่ ใบรับรองการจดทะเบียน และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
2) รวบรวมและจัดท�ำสถิติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
3) ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถนน
4) ควบคุมการทดสอบใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
5) ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
6) ศึกษา ด�ำเนินการ และควบคุมกฎระเบียบ รวมถึงรับประกันความปลอดภัยของการขนส่งผู้โดยสาร
7) ออกใบอนุญาตขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางบกระหว่างประเทศ
กรมการขนส่งทางน�้ำ
กรมการขนส่งทางน�้ำมีหน้าที่หลักดังนี้
1) ควบคุมและบริหารจัดการ การขนส่งทางแม่น�้ำ คลอง และโตนเลสาบในประเทศ
2) ออกกฎระเบียบเพื่อบังคับใช้และควบคุมการขนส่งทางน�้ำ
3) ออกใบอนุญาตขับเรือ ใบรับรองเครื่องยนต์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางน�้ำในประเทศ
4) ก�ำกับดูแลท่าเรือภายในประเทศ
5) ควบคุมและก�ำหนดสถานะของเรือในประเทศ
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กรมการขนส่งทางทะเล
กรมการขนส่งทางทะเลมีหน้าที่หลักดังนี้
1) จัดการระบบขนส่งทางทะเล และควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
2) ให้ค�ำแนะน�ำด้านเอกสารทางเทคนิค เพื่อช่วยให้มีการลงทุนในระบบขนส่งทางเรือ
3) บริหารจัดการความร่วมมือทางทะเลในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
4) บริหารจัดการความร่วมมือทางทะเลในระดับทวิภาคี
ที่อยู่ติดต่อ Corner Norodom Blvd/Street 106, Phnom Penh, Cambodia โทร. 023 427845 อีเมล
info@mpwt.gov.kh

การขออนุญาตยานพาหนะ
กัมพูชาได้มอบหมายให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการการขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งทางบก ทางน�้ำและทางอากาศ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง มาตรา 77 ระบุว่ายานพาหนะทุกคัน
ควรได้รับการจดทะเบียนกับกรมการขนส่ง ซึ่งก่อนปี 2006 การลงทะเบียนยานพาหนะในประเทศกัมพูชาสามารถ
ด�ำเนินการที่กรมการขนส่ง แต่ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา กรมการขนส่งได้มอบหมายให้ขนส่งจังหวัดในแต่ละจังหวัด
รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยสถิติการจดทะเบียนยานพาหนะในประเทศกัมพูชา ในปี 2003-2013 มียานพาหนะ
2,047,481 คัน โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 16% ต่อปี สามารถแบ่งได้ดังนี้
1) รถครอบครัว 227,754 คัน (ประมาณ 11.1%)
2) รถโดยสาร 28,645 คัน (ประมาณ 1.4%)
3) รถบรรทุก 30,756 คัน (ประมาณ 1.5%)
4) รถจักรยานยนต์ 1,760,326 คัน (ประมาณ 85.9%)

การตรวจสภาพยานพาหนะ
กัมพูชาได้กำ� หนดให้มกี ารตรวจสอบ (เช็คสภาพ) ของยานพาหนะ ซึง่ ได้จดั ตัง้ ศูนย์การตรวจสอบยานพาหนะ
ขึ้นในปี 2000 โดยการตรวจสอบสภาพรถดังกล่าวได้มอบให้บริษัทเอกชนที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่ง
โดยจะก�ำหนดให้มีการตรวจสภาพดังนี้ 1) ทดสอบควันด�ำ 2) ทดสอบมาตรวัดความเร็ว 3) ทดสอบการขับเคลื่อนรถ
4) ทดสอบเสียงรถยนต์ 5) ทดสอบไฟหน้ารถ 6) ทดสอบเบรค โดยก�ำหนดให้รถแต่ละประเภทต้องตรวจสภาพ ดังนี้
ระยะเวลาที่ต้องตรวจสอบ

ประเภท
รถยนต์ส่วนบุคคล (ใหม่)
รถแท็กซี่ รถบัส รถบรรทุก (ใหม่)
รถยนต์ส่วนบุคคล (มือสอง)
รถแท็กซี่ รถบัส รถบรรทุก (มือสอง)

4 ปี
2 ปี
2 ปี
1 ปี
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เส้นทางคมนาคมในประเทศกัมพูชา
ทางอากาศ
ปัจจุบัน กัมพูชามีสนามบินทั้งหมด 11 แห่ง เปิดให้บริการส�ำหรับเที่ยวบินปกติ 3 แห่ง ได้แก่ สนามบิน
นานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport : PPIA) สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ (Siem Reap
International Airport : SRIA) และ สนามบินนานาชาติสีหนุ (Sihanouk International Airport)
“Société Concessionnaire des l’Aéroports (SCA)” เป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง Vinci (ฝรั่งเศส) และ
Muhibbah Masteron (มาเลเซีย-กัมพูชา) ที่ได้รับสัมปทาน PPIA, SRIA และสนามบินนานาชาติสีหนุ เป็นเวลา
25 ปี ในรูปแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2538, พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2549 ตามล�ำดับ โดยมี
Cambodia Airport Management Services Co., Ltd. (CAMS) ซึ่งควบคุมโดย SCA เป็นผู้ด�ำเนินกิจการทั้ง
3 สนามบิน
ส่วนสนามบินอืน่ ๆ (ยกเว้น สนามบินก�ำปงชนัง) อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ ส�ำนักเลขาธิการการบินพลเรือน
(The State Secretariat of Civil Aviation : SSCA) นอกจากนั้น ยังมีโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่จังหวัด
เสียมเรียบ ทีม่ ชี อื่ ว่า สนามบินนานาชาติองั กอร์ (Angkor International Airport) ซึง่ เป็นการลงทุนโดยบริษทั Lee &
A A Co., Ltd. จากประเทศเกาหลีใต้
ในปี พ.ศ. 2556 มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ เปิดให้บริการที่สนามบินนานาชาติพนมเปญ 20 เส้นทาง ใน 11
ประเทศ ขณะที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ 23 เส้นทาง ใน 10 ประเทศ ส่วนสนามบิน
นานาชาติสีหนุ ยังไม่มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ และมีเพียงสนามบินนานาชาติพนมเปญเท่านั้นที่
มีคลังสินค้าส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ
เที่ยวบินในประเทศ ให้บริการโดย Cambodia Angkor Air Co., Ltd. (CAA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง Vietnam Airlines (49%) Cambodia Investment Company (26%) และรัฐบาลกัมพูชา (25%)
ปัจจุบันมีการให้บริการเที่ยวบินระหว่าง พนมเปญ-เสียมเรียบ 6-9 เที่ยวบิน/วัน เสียมเรียบ-พระสีหนุ 1 เที่ยวบิน/วัน
นอกจากนี้ยังมีสายการบิน BassakaAir และ Bayon Airline ซึ่งเป็นสายการบินโลว์คอส ให้บริการเที่ยวบินระหว่าง
พนมเปญ-เสียมเรียบ อีกวันละ 1-2 เที่ยวบิน
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เส้นทางการบินระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติพนมเปญ (ปี 2558)
ประเทศปลายทาง

สนามบินปลายทาง

ไทย

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
กรุงเทพ (ดอนเมือง)
กวางโจว
คุนหมิง
หนานหนิง
เซี่ยงไฮ้
ฉงชิง
ฟูโจว
จีหนาน
มาเก๊า
ฮานอย
โฮจิมินห์
ฮ่องกง
กัวลาลัมเปอร์
อินชอน
สิงคโปร์
ไต้หวัน
เวียงจันทน์
ย่างกุ้ง
โดฮา

จีน

เวียดนาม
ฮ่องกง
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ลาว
พม่า
กาตาร์

จ�ำนวนเที่ยวบิน
8 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 3 สายการบิน) (55 นาที)
2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) (55 นาที)
2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (4 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (1 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน)
4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน)
4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
6 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 3 สายการบิน)
2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน

ที่มา : http://www.cambodia-airports.com
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เส้นทางการบินระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
ประเทศปลายทาง

สนามบินปลายทาง

ไทย

กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
กรุงเทพ-ดอนเมือง
กวางโจว
คุนหมิง
ปักกิ่ง
เซี่ยเหมิน
ซีอาน
หนานหนิง
เซี่ยงไฮ้
หางโจว
ฉงชิง
ฮ่องกง
ฮานอย
โฮจิมินห์
ดานัง
มะนิลา
กัวลาลัมเปอร์
อินชอน
ปูซาน
สิงคโปร์
หลวงพระบาง
ปากเซ
ย่างกุ้ง

จีน

ฮ่องกง
เวียดนาม

ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ลาว
พม่า

จ�ำนวนเที่ยวบิน
6 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน) (55 นาที)
3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน) (55 นาที)
3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 3 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (4 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (1 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (1 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (1 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
2 เที่ยวบิน/วัน (3 วัน/สัปดาห์ 2 สายการบิน)
5 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 3 สายการบิน)
4 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (3 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (4 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1-3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
3 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 3 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
1-2 เที่ยวบิน/วัน (4 วัน/สัปดาห์ 3 สายการบิน)
1-2 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 2 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (ทุกวัน 1 สายการบิน)
1 เที่ยวบิน/วัน (2 วัน/สัปดาห์ 1 สายการบิน)
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ทางถนน
1) ถนนในประเทศกัมพูชา
เครือข่ายถนนในประเทศกัมพูชา มีความยาวรวมทั้งสิ้น 52,500 กม. ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดิน
(National Road) 5,600 กม. ทางหลวงชนบท 6,600 กม. ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการและ
คมนาคม (MPWT) และถนนสายรองอีกประมาณ 40,300 กม. ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาชนบท
(MRD) และแม้ว่าถนนหลายสายจะได้รับความเสียหายจากระหว่างสงครามกลางเมือง แต่ปัจจุบันก็ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น โดยได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ประเภทถนน
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 หลัก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 หลัก
ทางหลวงชนบท
ถนนสายรอง
รวม

ความยาว (%)

จ�ำนวนสะพาน (ความยาว ม.)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2,258 กม. (4.3%)
3,342 กม. (6.3%)
6,607 กม. (12.6%)
40,379 กม. (76.8%)
52,586 กม. (100%)

589 (17,643)
698 (15,710)
904 (16,309)
1,869 (25,559)
4,060 (76,211)

MPWT

MRD
MPWT-MRD

ที่มา : MPWT

ถนนสายหลักที่มีความส�ำคัญในกัมพูชา ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 หลัก ซึ่งมีทั้งหมด 8 สาย
เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างพนมเปญและจังหวัดส�ำคัญ ในจ�ำนวนนั้น มี 4 สายที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ หมายเลข 1 และ 2 เชื่อมต่อกับประเทศเวียดนาม หมายเลข 5 เชื่อมต่อกับประเทศไทย
ที่ปอยเปต/อรัญประเทศ หมายเลข 7 เชื่อมต่อกับประเทศลาว
นอกจากนั้น ยังมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 หลัก ที่มีความส�ำคัญ และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ หมายเลข 48 เชื่อมต่อกับประเทศไทย ที่เกาะกง/บ้านหาดเล็ก หมายเลข 33 และ 78 เชื่อมต่อกับประเทศ
เวียดนาม
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เลข

ระยะทาง

1
2
3
4
5

167 กม. (พนมเปญ-บาเวต)
125 กม. (พนมเปญ-Tinh Bien)
200 กม. (พนมเปญ-พระสีหนุ)
225 กม. (พนมเปญ-พระสีหนุ)
410 กม. (ปอยเปด-พนมเปญ)

6
7
8
33
48
78

418 กม. (ศรีโสภณ-พนมเปญ)
454 กม. (ก�ำปงจาม-สตึงแตรง)
126 กม. (กันดาล-ก�ำปงจาม)
40 กม. (ก�ำปอด- Ha Tien)
160 กม. (ชายแดนไทย-เกาะกง)
194 กม. (สตึงแตรง-ชายแดนเวียดนาม)

จังหวัดที่ผ่าน
พนมเปญ-ไพรเเวง-สวายเรียง-ชายแดนเวียดนาม
พนมเปญ-ตาแกว-ชายแดนเวียดนาม (Tinh Bein)
พนมเปญ-ก�ำปงสปือ-ตาแกว-ก�ำปอด-พระสีหนุ
พนมเปญ-ก�ำปงสปือ-เกาะกง-พระสีหนุ
ชายแดนไทย-บัยเตียเมียนเจย-พระตะบอง-โพธิสัตว์-ก�ำปงชนังพนมเปญ
บัยเตียเมียนเจย-เสียมเรียบ-ก�ำปงธม-ก�ำปงจาม-พนมเปญ
ก�ำปงจาม-กระแจะ-สตึงแตรง-ชายแดนลาว
กันดาล-ก�ำปงจาม
ก�ำปอด-ชายแดนเวียดนาม (Ha Tien)
เกาะกง-ชายแดนไทย (บ้านหาดเล็ก)
สตึงแตรง-รัตนคีรี-ชายแดนเวียดนาม

ตารางแสดงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 หลัก และ 2 หลัก ที่ส�ำคัญ
เส้นทาง
1
2
3
4
5
6
7
8

พนมเปญ-นครวัด
พนมเปญ-โบโก
พนมเปญ-ก�ำปอด
พนมเปญ-สีหนุ
พนมเปญ-เสียมเรียบ
พนมเปญ-เกาะกง
พนมเปญ-บันเตียเมียนเจย
พนมเปญ-พระวิหาร

160

ระยะทาง กม.

หมายเลขถนน

321
189
148
230
314
271
359
294

6
3
3
4
6
4, 48
5
6, 64

2) ระยะทางภายในประเทศ ระหว่างพนมเปญ-จังหวัดส�ำคัญ
3) อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS)
ส�ำหรับการพัฒนาด้านการคมนาคมตามแผนของประเทศใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong
Subregion : GMS) ซึ่งประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และจีนตอนใต้ จ�ำนวน 10 เส้นทาง
มี 3 เส้นทางในกัมพูชาที่มีความส�ำคัญกับประเทศไทย ได้แก่

เส้นทาง Central Sub-Corridor หรือเส้นทาง R 1
เส้นทาง กรุงเทพ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเมืองส�ำคัญทางการค้าของทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งมี
ประชากรหนาแน่ น รวมทั้ ง เป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มโยงแหล่ ง ทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ ของอนุ ภู มิ ภ าค โดยจากฝั ่ ง
ประเทศไทย เริ่ ม ที่ ก รุ ง เทพมุ ่ ง หน้ า สู ่ อ รั ญ ประเทศ ระยะทางประมาณ 300 กม. ฝั ่ ง กั ม พู ช าจากปอยเปต
มุ่งหน้าด่านบาเวต โดยผ่านจังหวัด บันเตียเมียนเจย พระตะบอง โพธิสัตว์ พนมเปญ ไพรเเวง สวายเรียง
ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 5 และหมายเลข 1 ผ่านระยะทางรวมประมาณ 570 กม. ฝั่งเวียดนาม จากบาเวต
มุ่งหน้าโฮจิมินห์ และวังเตา ระยะทาง 170 กม. รวมระยะทางทั้งหมด 1,040 กม.
เส้นทาง Southern Coastal Sub-Corridor หรือเส้นทาง R 10
เส้นทาง กรุงเทพ-เกาะกง-Nam Can เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ ระยะทางประมาณ 970 กม. เชื่อมโยง
พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของไทยและทางใต้ของกัมพูชา ซึ่งมีศักยภาพด้านการค้าอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ชายฝั่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมง ทรัพยากรพลังงาน และอุตสาหกรรมเบา ตลอดจน
เชื่อมโยงไปจนถึงพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง ในเวียดนาม ซึ่งมีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และ
อุตสาหกรรมเบา โดยเริ่มต้นจาก กรุงเทพ-ตราด ในฝั่งประเทศไทย ต่อด้วย เกาะกง-ก�ำปอด ประเทศกัมพูชา โดยใช้
ทางหลวงหมายเลข 48-4-33 จนไปถึงฮาเตียน-Ca Mua-Nam Can ประเทศเวียดนาม
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เส้นทาง Northern Sub-Corridor หรือเส้นทาง R 9
เส้นทาง กรุงเทพ-เสียมเรียบ-Qui Nhon เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ จากกรุงเทพ
สู่นครวัด และเขาพระวิหารในกัมพูชา ผ่านพื้นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศเวียดนาม สู่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพ-อรัญประเทศ ในฝั่งไทย ปอยเปต เสียมเรียบ สตึงแตรง และ
รัตนคีรี ในฝั่งกัมพูชา โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 5-6-66-7-18 จนไปถึงชายแดนเวียดนาม ที่จังหวัด Pleiku
ต่อไปจนถึงชายฝั่งที่จังหวัด Qui Nhon
4) เส้นทางหลักในการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา
(1) เส้นทางกรุงเทพ-กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5)
กรุงเทพ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจย-พระตะบอง-โพธิสัตว์-ก�ำปงชนัง-พนมเปญ ข้ามแดนที่ด่าน
ถาวรคลองลึก ปอยเปต ระยะทางรวม 670 กม. ใช้เวลา 12-15 ชั่วโมง
(2) เส้นทางกรุงเทพ-กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5-6)
กรุงเทพ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจย-เสียมเรียบ-ก�ำปงธม-ก�ำปงจาม-พนมเปญ ข้ามแดนที่ด่าน
ถาวรคลองลึก ปอยเปต ระยะทางรวม 690 กม. ใช้เวลาประมาณ 13-16 ชั่วโมง
(3) เส้นทางกรุงเทพ-กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 48-4)
กรุงเทพ-ตราด-เกาะกง-ก�ำปงสปือ-พนมเปญ ข้ามแดนทีด่ า่ นบ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ระยะทางรวม 720 กม. ใช้เวลาประมาณ 13-16 ชั่วโมง
(4) เส้นทางกรุงเทพ-จังหวัดพระสีหนุ (ทางหลวงหมายเลข 48- 4)
กรุงเทพ-ตราด-เกาะกง-พระสีหนุ ข้ามแดนที่ด ่านบ้านหาดเล็ ก อ�ำ เภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราด
ระยะทางรวม 620 กม. ใช้เวลาประมาณ 11-13 ชั่วโมง
ส�ำหรับเส้นทางที่ 3-4 นัน้ ไม่เหมาะส�ำหรับการขนส่งสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักมาก เนือ่ งจากเส้นทางในจังหวัดเกาะกง
มีลักษณะเป็นที่ราบสูงภูเขา และมีเส้นทางคดเคี้ยว เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ทางรถไฟ
ระบบรางรถไฟในประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย เส้นทาง 2 สาย คือ 1. สายใต้มีความยาว 264 กม.
เริ่มต้นที่กรุงพนมเปญ ผ่านสถานีตาแกว ก�ำปอด และไปสิ้นสุดที่ สีหนุวิลล์ 2. สายเหนือมีความยาว 336 กม.
เริ่มต้นที่พนมเปญ ผ่านสถานีก�ำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง ศรีโสภณ และไปสิ้นสุดที่ปอยเปต ติดกับชายแดน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รางรถระยะทาง 48 กม. สุดท้ายจากศรีโสภนไปจนถึงปอยเปต นั้นหายไปและ
ยังหาไม่พบ
โครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางรถไฟทั้งสองสายนั้นมีสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากได้รับความเสียหาย
จากสงคราม โดยปัจจุบันรถไฟสามารถท�ำความเร็วได้เพียง 15-20 กม./ชม. รัฐบาลกัมพูชาจึงได้ให้สัญญา
สัมปทานกับ Toll Holding จากออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อด�ำเนินการฟื้นฟูเครือข่าย
ทางรถไฟทั้งระบบและปรับปรุงการด�ำเนินงาน นอกจากนั้น ADB และ AusAID ยังตกลงที่จะให้การสนับสนุนเงินทุน
จ�ำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาและฟื้นฟูตามที่กล่าวมา โดยมีเป้าหมายให้รถไฟสามารถ
รับน�ำ้ หนักกดเพลาได้สงู สุด 20 ตัน และท�ำความเร็วสูงสุดได้อย่างน้อย 50 กม./ชม. อย่างไรก็ตาม Toll Holding
ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ Royal Group ของกัมพูชาเพื่อด�ำเนินกิจการต่อ

162

หลังจากที่ได้รับการฟื้นฟูจนถึงในปัจจุบัน ได้มีการเปิดใช้เส้นทางสายใต้ จากพนมเปญ ถึง สถานี Touk
Meas ซึ่งห่างจากพนมเปญ 118 กม. และอยู่ใกล้กับจังหวัดก�ำปอด โดยมีการขนส่งปูนซีเมนต์จากก�ำปอด
มายังพนมเปญ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีการเปิดใช้เส้นทางสายใต้ทั้งเส้นทางเมื่อปลายปี
พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีการให้บริการ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดยท�ำความเร็วได้ 60 กม./ชม.
ส�ำหรับทางรถไฟสายเหนือนัน้ คาดว่าจะเปิดใช้งานได้บางส่วนใน พ.ศ. 2557 และ 2558 โดยคาดว่าจะสามารถ
รับน�้ำหนักได้ 15 ตันต่อเพลา และท�ำความเร็วได้เพียง 30 กม./ชม. ในระยะแรก
ทางน�้ำ
1) ท่าเรือนานาชาติ
ในกัมพูชามีท่าเรือน�้ำลึกแห่งเดียว คือ ท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงโดยการวางคอนเทนเนอร์
รอบท่าเรือน�้ำลึก ความยาว 240 เมตร และขยายพื้นที่ที่จอดเรือความยาว 160 เมตร ส�ำหรับรองรับเรือที่กิน
น�้ำลึก 9 เมตร ปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้มีท่าเทียบเรือ 12 ท่า มีเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีทางเข้า
2 สาย คือ สายใต้ มีความยาว 5.5 กิโลเมตร ลึก 8.4 เมตร และกว้าง 80-100 เมตร และสายเหนือ มีความยาว
1 กิโลเมตร ลึก 10 เมตร และกว้าง 150-200 เมตร รองรับน�้ำหนักได้ 10,000 ตัน
เส้นทางเดินเรือที่ติดต่อกับสีหนุวิลล์ ได้แก่ อเมริกา ยุโรป จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม ส่วนใหญ่จะขนผ่านสิงคโปร์
นอกจากนั้นยังมีท่าเรือเอกชนที่ส�ำคัญอีก 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือนานาชาติพนมเปญ ซึ่งอยู่ลึกเข้ามาประมาณ
330 กิโลเมตร จากปากแม่น้�ำโขงที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของประเทศเวียดนาม และจากการที่เป็นท่าเรือที่อยู่ในล�ำน�้ำ
ท�ำให้ความสามารถในการรองรับเรือในฤดูแล้งกับฤดูนำ�้ หลากจะต่างกันมาก ทัง้ จากอุปสรรคของการเดินเรือและระดับ
ความลึกหน้าท่าคือ สามารถรองรับเรือระวาง 2,000 ตัน กับ 5,000 ตัน ในแต่ละฤดูตามล�ำดับ
ท่าเรือเอกชนชื่อ ท่าเรือออกญามง หรือ Oknha Mong Port ซึ่งตั้งอยู่ติดอ่าวไทยในเขตจังหวัดเกาะกง
เหนือขึ้นมาจากท่าเรือสีหนุวิลล์ทางรถยนต์ประมาณ 40 กิโลเมตร หรือประมาณ 180 กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญ
เป็นท่าเรือที่เปิดด�ำเนินการควบคู่กับการขยายขนาดหน้าท่า ปัจจุบันสามารถรองรับเรือระวาง 500-1,000 ตัน
การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงนิยมขนส่งทางเรือมากกว่า โดยใช้ท่าเรือเอกชนในจังหวัดตราด
ได้แก่ ท่าเรือ ส.กฤตวัน ท่าเรือชลาลัย และท่าเรือกัลปังหา โดยสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือส่วนใหญ่ เป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค เช่น น�้ำตาล วัสดุก่อสร้าง โดยการเดินทางจะน�ำสินค้าขึ้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดตราด (บ้านหาดเล็ก) และ
ขนส่งไปยังปลายทางเป็นท่าเรือในประเทศกัมพูชา 2 แห่ง คือ ท่าเรือสีหนุวิลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง)
รับสินค้าจากจังหวัดตราด สัดส่วน 30% และท่าเรือออกญามง ปัจจุบันรับสินค้าจากจังหวัดตราด 70%
2) ท่าเรือขนส่งภายในประเทศ
การขนส่งทางน�้ำภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้แม่น�้ำโขง แม่น�้ำโตนเลสาบ และแม่น�้ำบาสัก ซึ่งมีความยาว
โดยรวม 1,750 กิโลเมตร ในฤดูฝน และอาจลดเหลือ 580 กิโลเมตร ในฤดูแล้ง ท่าเรือขนส่งในประเทศที่ส�ำคัญ
มีดังต่อไปนี้
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(1) ท่าเรือสตึงแตรง (จังหวัดสตึงแตรง) ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโขง ห่างจากท่าเรือกระแจะ 128 กม.
(2) ท่าเรือกระแจะ (จังหวัดกระแจะ) ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโขง ห่างจากท่าเรือก�ำปงจาม 121 กม.
(3) ท่าเรือตนเล เบต (จังหวัดก�ำปงจาม) ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโขง ห่างจากพนมเปญ 106 กม.
(4) ท่าเรือเนียกเลือง (จังหวัดไพรเเวง) ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโขง ห่างจากท่าเรือพนมเปญ 60 กม.
(5) ท่าเรือชองเนียส (จังหวัดเสียมเรียบ) ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโตนเลสาบ ห่างจากท่าเรือพซากรอม 190 กม.
(6) ท่าเรือพซากรอม (ก�ำปงชนัง) ตั้งอยู่บนแม่น�้ำโตนเลสาบ ห่างจากท่าเรือพนมเปญ 100 กม.
การขนส่งสินค้าทางน�้ำภายในประเทศกัมพูชามีข้อจ�ำกัด เนื่องจากระดับน�้ำในฤดูฝนและฤดูแล้งมีความ
แตกต่างประมาณ 10 เมตร
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10
บทที่

การเงินและการธนาคาร

บทที่ 10
การเงินและการธนาคาร

สถาบันการเงิน

ธนาคาร
กฎหมายว่าด้วยธนาคารและสถาบันทางการเงิน
ได้รับการบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ปรังปรุงและพัฒนาเครือ่ งมือในการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการเงิน สร้างรากฐานให้กับสถาบันทางการเงิน
และเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจได้งา่ ยยิง่ ขึน้ มาตรา 16.3 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ ได้ก�ำหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำของธนาคาร
ไว้เท่ากับ 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย 5% ของเงินทุน
จดทะเบี ย นจะต้ อ งคงไว้ ที่ ธนาคารแห่ ง ชาติ กั ม พู ช า
เพื่อเป็นเงินประกัน อย่างไรก็ตาม ประกาศหมายเลข
7.08-193 ว่าด้วย ข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับ
เงินทุนจดทะเบียน และ การอนุมัติใบอนุญาตประกอบ
กิจการธนาคาร ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 มี
การเปลี่ยนแปลงการก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำของธนาคาร
ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท
ในประเทศ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ เป็นธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน อย่างน้อย 1 ราย และได้รบั การจัดให้อยูใ่ นระดับ
Investment Grade โดยหน่วยงานจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ จะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ เท่ากับ
50,000,000,000 เรียล (12.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
2. ธนาคารพาณิชย์ทมี่ ผี ถู้ อื หุน้ เป็นบุคคลธรรมดา
หรือบริษัท จะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำอย่างน้อย
150,000,000,000 เรียล (37.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
3. ธนาคารเฉพาะด้าน ที่จดทะเบียนเป็นบริษัท
ในประเทศ ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ เป็นธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน อย่างน้อย 1 ราย และได้รบั การจัดให้อยูใ่ นระดับ
Investment Grade โดยหน่วยงานจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ จะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ เท่ากับ
10,000,000,000 เรียล (2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

4. ธนาคารเฉพาะด้านที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือบริษัท จะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ
อย่างน้อย 30,000,000,000 เรียล (7.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)
ทั้ ง นี้ ธ นาคารที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ หนั ง สื อ
ส�ำคัญก่อนการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ ถูกก�ำหนดให้
ต้องเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนให้เท่ากับที่ระบุไว้ด้านบน
ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2553
ธนาคารจะต้องรักษาอัตราส่วนของ ยอดค้าง
ช�ำระ การให้กู้ หรือข้อผูกพัน ระหว่างผู้รับผลประโยชน์
หนึ่งรายต่อสินทรัพย์ของธนาคารทั้งหมด ที่อัตราไม่เกิน
20% (ประกาศหมายเลข 7.06-226 NBC ว่าด้วยการ
ควบคุมความเสี่ยงของธนาคารและสถาบันทางการเงิน
ขนาดใหญ่)
ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) รวมกับ
ส�ำนักงานสาขา (Branch Office) ของธนาคารพาณิชย์
ในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนทั้งหมด 36
ธนาคาร ธนาคารเฉพาะด้าน (Specialized Bank) จ�ำนวน
11 ธนาคาร สถาบันการเงินขนาดเล็ก (Microfinance
Institution) จ�ำนวน 40 สถาบัน ส�ำนักงานตัวแทน
(Representative Office) ของธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศอีก 8 ธนาคาร และบริษัทลีสซิ่ง 6 แห่ง
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ใ ห้ บ ริ ก ารการโอนเงิ น ทุ น ข้ า มประเทศ
การออก Letter of Credit และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ แต่การกูย้ มื เงินโดยปราศจากอสังหาริมทรัพย์
ค�้ำประกันนั้นยังท�ำได้ยาก มีระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน
ทีส่ นั้ และมีอตั ราดอกเบีย้ สูงกว่าการกูย้ มื จากนอกประเทศ
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กิจกรรมของธนาคารพาณิชย์แบ่งออกได้เป็นสามประเภทหลัก คือ
1. การด�ำเนินการให้สินเชื่อส�ำหรับข้อพิจารณาเชิงมูลค่าต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้เช่า การค�้ำประกัน และภาระ
ผูกพันด้วยการลงนาม
2. การรวบรวมเงินฝากจากภาคประชาชน ที่มิได้ฝากไว้ที่ธนาคารกลาง
3. การให้บริการวิธีการช�ำระแก่ลูกค้า และการด�ำเนินวิธีการช�ำระเงินเหล่านั้นในสกุลเงินชาติและสกุลเงิน
ต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 36 แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ACLEDA BANK Plc.
2. ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED.
3. AGRIBANK CAMBODIA BRANCH
4. ANZ Royal Bank (Cambodia) LIMITED.
5. BANGKOK BANK PLC., CAMBODIA BRANCH
6. BANK FOR INVESMENT & DEVELOPMENT OF CAMBODIA Plc.
7. BANK OF CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH
8. BANK OF INDIA PHNOM PENH BRANCH
9. BOOYOUNG KHMER BANK
10. CAMBODIA ASIA BANK LTD.
11. CAMBODIA MEKONG BANK PUBLIC LIMITED.
12. CAMBODIA POST BANK Plc.
13. CAMBODIAN COMMERCIAL BANK LTD.
14. CAMBODIAN PUBLIC BANK Plc.
15. CANADIA BANK PLC.
16. CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) Corp., Ltd.
17. CIMB BANK PLC.
18. FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH
19. FOREIGN TRADE BANK OF CAMBODIA
20. HONG LEONG BANK (CAMBODIA) PLC
21. ICBC BANK LIMITED PHNOM PENH BRANCH
22. KOOKMIN BANK CAMBODIA
23. KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD PHNOM PENH BRANCH
24. MARUHAN JAPAN BANK Plc.
25. MAY BANK PHNOM PENH BRANCH
26. MB BANK PLC. PHNOM PENH BRANCH CAMBODIA
27. MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO.LTD. PHNOM PENH BRANCH
28. PHILLIP BANK PLC.
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29. PHNOM PENH COMMERCIAL BANK
30. RHB INDOCHINA BANK LIMITED
31. SACOM BANK PHNOM PENH BRANCH
32. SHB PLC. PHNOM PENH BRANCH CAMBODIA
33. SHINHAN KHMER BANK LIMITED
34. TAIWAN COOPERATIVE BANK, PHNOM PENH BRANCH
35. UNION COMMERCIAL BANK PLC.
36. VATTANAK BANK
ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดด�ำเนินการในรูปแบบของส�ำนักงานตัวแทนแล้ว และก�ำลัง
รอการอนุมตั ใิ บอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบจากธนาคารแห่งชาติกมั พูชา คาดว่าจะเปิด
ด�ำเนินการได้ภายในต้นปี 2559
ธนาคารเฉพาะด้าน (Specialized Banks)
ตามกฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินนัน้ ธนาคารเฉพาะด้านได้รบั ค�ำนิยามว่าคือ ธนาคารทีด่ ำ� เนินกิจกรรม
เพียงอย่างเดียวของสามกิจกรรมหลักของธนาคารพาณิชย์ ที่ระบุข้างต้น โดยการจัดตั้งธนาคารเฉพาะด้านถูกมองว่า
เป็นเสมือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมในระบบธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นเสมือนสถาบันการเงินพิเศษในภาคเฉพาะด้าน
ที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความส�ำคัญ โดยนักลงทุนหลายรายได้จัดตั้งธนาคารเฉพาะด้านขึ้นเป็นก้าวแรก ก่อนที่จะขยาย
กิจการไปสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์ กัมพูชาได้ริเริ่มธนาคารเฉพาะด้านสินเชื่อชนบทด้วย
สถาบันการเงินขนาดเล็ก (Microfinancial Institutions : MFI)
ภายใต้กฎระเบียบของกัมพูชา สถาบันการเงินขนาดเล็กได้รับค�ำนิยามว่าเป็น “การจัดส่งบริการทางการเงิน
อาทิ เงินกู้ และเงินฝาก ให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนและมีรายได้น้อย รวมถึงวิสาหกิจขนาดเล็ก”
สถาบันการเงินขนาดเล็กทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการมีขอบเขตการให้บริการทีจ่ ำ� กัด โดยสถาบันสามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการธนาคารได้เฉพาะตามที่ระบุไว้ในค�ำนิยาม ทั้งนี้ การให้บริการสินเชื่อถือว่าได้รับอนุญาตให้
ด�ำเนินการได้ เว้นแต่จะมีการจ�ำกัดไว้ด้วยกฎระเบียบหนึ่งใดหรือด้วยข้อก�ำหนดของใบอนุญาตนั้นๆ
สถาบันการเงินขนาดเล็กจะต้องได้รบั ใบอนุญาตอีกฉบับหนึง่ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กทีร่ บั ฝากเงิน
เพื่อที่จะสามารถให้บริการบัญชีออมทรัพย์ได้
สาขาธนาคารต่างประเทศ (Branch Office) และส�ำนักงานตัวแทน (Representative Office)
กฎหมายธนาคารและสถาบันการเงินระบุว่า “กิจการที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้อาจได้รับการจดทะเบียนบริษัท
ในประเทศกัมพูชาหรือเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ” ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งธนาคาร
ท้องถิ่นหรือสาขาธนาคารต่างประเทศในกัมพูชาได้
ส�ำนักงานบริการข้อมูล ส�ำนักงานประสานงาน หรือส�ำนักงานตัวแทนนั้น ไม่สามารถด�ำเนินธุรกิจการ
ธนาคาร การเป็นสือ่ กลางทางการเงิน หรือการหาลูกค้าได้ (ตามมาตรา 13 ของกฎหมายธนาคารและสถาบันการเงิน)
การเปิดส�ำนักงานทีก่ ล่าวถึงข้างต้นนี้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากธนาคารแห่งชาติกอ่ น โดยสถานประกอบการ
เหล่านี้อาจจัดตั้งเป็นบริษัทท้องถิ่นหรือสร้างขึ้นเป็นองค์กรแบบง่ายๆ หรือส�ำนักงานก็ได้ และจะต้องได้รับการ
จดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
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ส�ำนักงานเหล่านี้อาจใช้ชื่อทางธุรกิจของธนาคารต่างประเทศที่เป็นตัวแทนได้ อย่างไรก็ตาม การอนุญาต
จะให้เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้อีกเพียงครั้งเดียว

ระบบการเงิน
นโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กัมพูชาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ภายใต้การจัดการ (Managed Floating Exchange Rate)
โดยธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia : NBC) จะเป็นผูก้ ำ� หนดอัตราทางการ (Official Exchange
Rate) ให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาตลาด และมีส่วนต่างระหว่างอัตราตลาดและอัตราทางการ
ไม่เกินร้อยละ 1 ส่วนใหญ่ อัตราทางการใช้กับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของภาครัฐและวิสาหกิจของรัฐ
เป็นส�ำคัญ ในขณะที่อัตราตลาด (Market Rate) จะถูกก�ำหนดโดยผู้ค้าเงินตราต่างประเทศในภาคเอกชน
ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศในกัมพูชา ยังเป็นตลาดเล็กและมีการด�ำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ
จึงไม่มกี ารก�ำหนดเวลาซือ้ ขายทีแ่ น่นอน โดยทัว่ ไปตลาดเงินตราต่างประเทศไม่มปี ญ
ั หาสภาพคล่อง แต่หากธนาคาร
หรือผู้ค้าเงินขาดสภาพคล่อง สามารถกู้ยืมเงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินเรียลจาก NBC ได้ โดยมีหลักประกัน
กฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนก�ำหนดให้ธนาคารตั้งขึ้นในกัมพูชาเท่านั้นมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินธุรกิจ
แลกเปลีย่ นเงินตราได้อย่างเสรี แต่ตอ้ งรายงานต่อธนาคารกลางเมือ่ มีการแลกเปลีย่ นเงินตัง้ แต่ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดสถานการณ์ที่กัมพูชามีความไม่สงบภายในประเทศหรือเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน
ธนาคารกลางมีอ�ำนาจสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นโยบายด้านระบบการช�ำระเงิน
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ เศรษฐกิจกัมพูชามีการใช้เงินสดสูง แต่ก็มีการใช้เช็คเป็นเครื่องมือหลักในการช�ำระเงิน
โดยมี NBC ด�ำเนินการด้านส�ำนักหักบัญชี (Clearing House) ทั้งสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินเรียล
การใช้เงินเรียล และเงินตราต่างประเทศในกัมพูชา
1. กัมพูชาใช้เงินเหรียญสหรัฐฯ ในระบบเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 80 และเป็นเศรษฐกิจแบบ
เหรียญ (Dollarized Economy) เงินเหรียญสหรัฐฯ ในกัมพูชามีบทบาทหน้าที่ 3 อย่างคือ เป็นสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยน เป็นหน่วยในการวัดมูลค่า และเป็นเครื่องรักษามูลค่า
2. เงินเรียล ใช้ในภาครัฐและธนาคารกลางในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และยังนิยมใช้ในธุรกรรมเล็กๆ ทั่วไป
NBC ท�ำหน้าที่อัดฉีดเงินเรียลเข้าในระบบ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางของกัมพูชามีนโยบายผลักดันให้ใช้เงินเรียล
มากขึ้นในธุรกรรมต่างๆ ในประเทศ เช่น การบังคับให้ใช้เงินเรียลช�ำระค่าธรรมเนียมและภาษี เป็นต้น
3. มีการใช้เงินสกุลด่องของเวียดนามตามจังหวัดทีต่ ดิ กับประเทศเวียดนาม และใช้เงินบาทของไทยตามจังหวัด
ที่ติดกับประเทศไทย
4. ในระบบสถาบันการเงินของกัมพูชา นอกจากทุนจดทะเบียนทีเ่ ป็นเหรียญสหรัฐฯ แล้ว เงินฝากและสินเชือ่
ส่วนใหญ่ยงั เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนีก้ ารรับฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ ก�ำหนดไว้สำ� หรับเงินสามสกุล คือ
เหรียญสหรัฐฯ เรียล และบาท
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กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing Terrorism)
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Law on Anti-Money Laundering and Combating the Financing Terrorism) ได้รับการบัญญัติขึ้น เมื่อ
วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 โดยภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้กำ� หนดว่า หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ กั ษาความลับของธนาคาร
หรือธุรกิจใดๆ จะต้องไม่ขัดขวางการด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ และไม่สามารถอ้างเหตุในการปฏิเสธ ที่จะให้
ข้อมูลแก่ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit : FIU, ซึง่ เป็นศูนย์กลางในการรับเรือ่ ง วิเคราะห์
และเผยแพร่รายงาน เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่ต้องสงสัย ธุรกรรมทางเงินสด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนัน้ ยังต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจ
ไม่วา่ จะเพือ่ ประโยชน์ภายในประเทศ หรือเพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือเพือ่ ความจ�ำเป็นในการเชือ่ มโยงกับ
การสืบสวนทีเ่ กีย่ วข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามค�ำสัง่ หรือการด�ำเนินการ
ภายใต้การควบคุมของผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาคดี (มาตรา 6)
กฎหมายห้ามมิให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ ายงาน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้าหลักทรัพย์ บริษทั ประกัน
สถาบันไมโครไฟแนนซ์ สหกรณ์เครดิต บริษทั ลีสซิง่ กองทุนเพือ่ การลงทุนและเงินบ�ำนาญ บริษทั บริหารกองทุน ฯลฯ
เปิดหรือจัดท�ำบัญชี ที่ไม่ระบุชื่อหรือหมายเลขบัญชี หรือบัญชีที่มีการใช้ชื่อปลอม และให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินใดๆ แก่บัญชีเหล่านั้น เว้นแต่จะมีการใช้มาตรการพิสูจน์ทราบลูกค้า (The Customer Due Diligence
Measures) (มาตรา 7)
หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน จะต้องใช้มาตรการพิสูจน์ทราบลูกค้า รวมถึงการระบุตัว และตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องในการระบุตัวตนของลูกค้า (มาตรา 8) และอาจได้รับการร้องขอให้ใช้มาตรการตรวจสอบพิเศษส�ำหรับ
การท�ำธุรกรรมบางอย่าง
กฎหมายก�ำหนดว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน จะต้องรายงานต่อ FIU เกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าทีก่ ำ� หนดโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจก�ำกับดูแล เช่นเดียวกับ ธุรกรรมทางการเงินทีม่ กี ารเชือ่ มโยงหลาย
รายการซึ่งมีมูลค่าสุดท้ายเกินกว่ามูลค่าเดิม (มาตรา 12.1) หาก FIU มีเหตุผลอันสมควรที่สงสัยได้ว่าการท�ำธุรกรรม
หรือการเสนอท�ำธุรกรรมนัน้ อาจมีสว่ นในการท�ำผิดกฎหมายการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ า ย FIU จะท� ำ หนั ง สื อ แจ้ ง หรื อ โทรศั พ ท์ โ ดยตรงไปยั ง หน่ ว ยงานนั้ น เพื่ อ ห้ า มมิ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การท� ำ ธุ ร กรรม
ข้อเสนอทางธุรกรรม หรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกรรมนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง
เพือ่ ให้ FIU ท�ำการสอบถามข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรมนัน้ เพือ่ แจ้งและท�ำการปรึกษากับหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย หากพิจารณาเห็นสมควร (มาตรา 12.5)
ในกรณีที่มีการด�ำเนินการที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายตามที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ทรัพย์สินต้องสงสัยและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะถูกระงับและห้ามมิให้ท�ำการโอนย้ายจนกว่าจะมีการตัดสินจากศาลอย่างแน่ชัด (มาตรา 30)
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การโอนเงินตราออกนอกประเทศ
นโยบายด้านการควบคุมเงินตราต่างประเทศ
ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปประกอบธุรกิจหรือลงทุนในกัมพูชา สามารถโอนเงินออกนอก
ประเทศได้อย่างเสรี โดยกฎหมาย Foreign Exchange Law, August 22, 1997 ไม่จ�ำกัดในการโอนเงินลงทุน
หรือผลก�ำไรที่ได้จากการลงทุนออกนอกประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้อ�ำนาจธนาคารกลาง
ในการควบคุมดูแลการส่งเงินออกนอกประเทศ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวน�ำเงินเข้าหรือออกนอกประเทศมีมูลค่าตั้งแต่
10,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึน้ ไป จะต้องส�ำแดงต่อเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ธนาคารทีเ่ ป็นผูท้ ำ� ธุรกรรมจะต้องรายงานต่อธนาคารชาติ
เมื่อมีการน�ำเงินสดที่มีเงินตราต่างประเทศออกจากกัมพูชา
มาตรา 11 ของกฎหมายแก้ไขเพิม่ เติมว่าด้วย การลงทุน พ.ศ. 2546 ให้การรับประกันว่า โครงการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน (QIP) สามารถโอนเงินสกุลต่างประเทศ ระหว่างประเทศได้อย่างเสรี โดยซื้อผ่านธนาคารที่ได้รับ
อนุญาต ส�ำหรับการด�ำเนินการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ประกอบด้วย การด�ำเนินการต่อไปนี้
• การช�ำระเงินส�ำหรับการน�ำเข้า และการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
• การช�ำระเงินค่าสิทธิ และค่าธรรมเนียมการจัดการ
• การโอนเงินผลก�ำไร
• การโอนเงินลงทุนกลับประเทศในกรณีที่ยกเลิกกิจการ
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การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
และการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า

11
บทที่

บทที่ 11
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า
ส�ำหรับบริษทั ทัง้ หลายทีท่ ำ� ธุรกิจในประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความโดดเด่นของสินค้าให้ต่างจาก
คู่แข่ง การปกป้องผลประโยชน์ที่งอกเงยจากการลงทุน
วิจยั หรือการรักษาความลับของแผนการเงิน ทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาจึงมีความส�ำคัญอย่างแท้จริงส�ำหรับทุกอุตสาหกรรม
การเข้าเป็นภาคีองค์การการค้าโลกของกัมพูชา
ในปี พ.ศ. 2547 ได้ส่งผลในทันทีให้มีการผ่านกฎหมาย
ต่างๆ เพือ่ จัดระเบียบเกีย่ วกับสิทธิตา่ งๆ ในทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ในขณะที่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่กัมพูชา
จะสามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ของ
องค์การการค้าโลกได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่นักลงทุนก็
สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ที่
ก�ำลังได้รับการพัฒนาเหล่านี้และแสวงลู่ทางการปกป้อง
คุม้ ครองสิง่ ประดิษฐ์ เครือ่ งหมายการค้า การออกแบบทาง
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์งานสร้างสรรค์อนื่ ๆ ของตนได้
แม้วา่ กฎหมายฉบับต่างๆ จะยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น
ของการพัฒนา แต่ขั้นตอนต่างๆ ส�ำหรับการจดทะเบียน
และบั ง คั บ ใช้ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ส� ำ คั ญ ๆ
ก็ได้ถูกน�ำมาบังคับใช้แล้วอย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การละเว้นหรือการชะลอการจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาอาจสร้างความเสียหายให้อย่างมากในระยะยาวได้

สิทธิบตั รและแบบอรรถประโยชน์
(อนุสิทธิบัตร)
กฎหมายว่าด้วยเรือ่ งสิทธิบตั ร แบบอรรถประโยชน์
และการออกแบบทางอุตสาหกรรมของกัมพูชาได้บญ
ั ญัติ
ให้สทิ ธิแ์ ต่เพียงผูเ้ ดียวแก่นกั ประดิษฐ์ผู้คิดค้นหรือผู้ที่รับ
มอบสิทธิ์นั้นในระยะเวลาหนึ่งทีก่ ำ� หนด เพือ่ แลกกับการ

เปิดเผยสิง่ ประดิษฐ์ แบบผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ หรือการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรม โดยกฎหมายนี้ได้บัญญัติขึ้น
ในปี พ.ศ.2546 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีใน
องค์การการค้าโลกของกัมพูชา และกฎหมายได้รับการ
บัญญัติเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2549 ด้วยกฤษฎีกาฉบับหนึ่ง
ซึง่ ให้รายละเอียดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ า่ งๆ แม้วา่
กฎหมายฉบับนี้จะยังค่อนข้างใหม่และยังไม่ได้รับการ
ทดสอบ แต่กฎหมายก็ได้บญั ญัตอิ ย่างเจาะจงว่า สนธิสญั ญา
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาระหว่างประเทศใดๆ ซึง่ กัมพูชาเป็นภาคี
จักได้รบั การถือปฏิบตั เิ หนือกฎหมายระดับชาติในกรณีที่
ขัดแย้งกัน และแม้ว่ากัมพูชาจะยังมิได้เป็นภาคีในสนธิ
สัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบตั ร แต่กฎหมายก็ได้บญ
ั ญัติ
ให้มกี ระบวนการส�ำหรับจดทะเบียนค�ำขอต่างประเทศใน
กัมพูชาได้
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร/แบบอรรถประโยชน์
การขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร และแบบอรรถประโยชน์
จะต้องยืน่ เรือ่ งต่อกรมทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมฯ ผู้ยื่นขอชาวต่างชาติจะต้องมีตวั แทนทีม่ ี
ถิน่ พ�ำนักและประกอบการอยูใ่ นกัมพูชา ผูย้ นื่ ค�ำขอจะต้อง
ยืน่ เอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) แบบค�ำขอ : ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และ
ที่พ�ำนักของผู้ยื่นค�ำขอแต่ละราย
2) ถ้อยแถลงแสดงสิทธิ์ของผู้ยื่นค�ำขอ : ในกรณี
ที่ผู้ยื่นค�ำขอเป็นผู้ประดิษฐ์ เอกสารที่ยื่นจะต้องรวมถึง
ถ้อยแถลงเช่นว่านั้น กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอมิใช่ผู้ประดิษฐ์
เอกสารทีย่ นื่ จะต้องระบุ ชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผูป้ ระดิษฐ์แต่ละราย
และแนบถ้อยแถลงแสดงความสมเหตุสมผลในสิทธิบัตร
ของผู้ยื่นค�ำขอ
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3) หนังสือมอบอ�ำนาจ : ที่ได้รับการรับรองจากโนตารี่พับลิค ซึ่งให้อ�ำนาจแก่ตัวแทนหนึ่งใดเพื่อกระท�ำการ
ในนามของผู้ยื่นค�ำขอในกระบวนการจดทะเบียนนั้น
4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/หนังสือรับรองบริษทั : ส�ำเนาทีร่ บั รองความถูกต้องแล้วของใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหรือหนังสือรับรองบริษัทของผู้ยื่นค�ำขอ หากผู้ยื่นค�ำขอเป็นนิติบุคคล
5) ข้อมูลการยื่นเรื่องในต่างประเทศ : ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรก่อนหน้านี้ในต่างประเทศ และ
หลักฐานที่ใช้ในการด�ำเนินการจดทะเบียนที่ว่านั้น (รวมถึง หมายเลขการจดทะเบียนและวันที่ขอถือสิทธิ์ย้อนหลัง/
วันที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรก)
ติดต่อกรมทรัพย์สนิ ทางอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมฯ โทร. 012-812444, 012-770735, 012-982382
อีเมล nvibol@yahoo.com, phally_nhem@yahoo.com, rein_bbu@yahoo.com
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและแบบอรรถประโยชน์ (พ.ศ. 2553)
ค่าธรรมเนียมทางราชการ (USD)

รายการ

สิทธิบัตร
USD 170
USD 5/การขอถือสิทธิ
USD 30
USD 30
USD 150
USD 60
USD 19/หน้า

การยื่นค�ำขอ (1-10 การขอถือสิทธิ)
การขอถือสิทธิแต่ละรายการที่เกินกว่า 10 ขึ้นไป
การประกาศโฆษณา ครั้งแรก (18 เดือน นับจากวันยื่นเรื่อง)
การประกาศโฆษณา ครั้งที่สอง (36 เดือน นับจากวันยื่นเรื่อง)
การออกหนังสือรับรองการจดสิทธิบัตร/แบบอรรถประโยชน์
การเปลี่ยนเจ้าของหรือผู้ได้รับสิทธิอนุญาต
การแปลเอกสารอย่างเป็นทางการ-ภาษาอังกฤษเป็นกัมพูชา

แบบอรรถประโยชน์
USD 150
USD 5/การขอถือสิทธิ
USD 30
USD 120
USD 60
USD 19/หน้า

ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมรายปี
สิทธิบตั รมีอายุ 20 ปี นับจากวันยืน่ เรือ่ งค�ำขอ แม้กฎหมายจะบัญญัตวิ า่ การช�ำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
รายปีเริม่ ตัง้ แต่ปแี รกทีย่ นื่ เรือ่ ง แต่ในทางปฏิบตั นิ ายทะเบียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเริม่ ต้นในปีทหี่ า้ ทัง้ นี้ มีการผ่อนปรน
ให้เป็นเวลาหกเดือนส�ำหรับการช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีลา่ ช้าพร้อมกับเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม การละเลยไม่ชำ� ระ
ค่าธรรมเนียมรายปีจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนการใช้สิทธิบัตร หรือสิ้นสุดของสิทธิบัตรที่ได้รับไปแล้วนั้น
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ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพสิทธิบัตรรายปี (USD)
USD 120
USD 160
USD 200
USD 240
USD 280
USD 320
USD 370
USD 420
USD 470
USD 520
USD 570
USD 630
USD 690
USD 760
USD 830
USD 910

ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
ปีที่ 11
ปีที่ 12
ปีที่ 13
ปีที่ 14
ปีที่ 15
ปีที่ 16
ปีที่ 17
ปีที่ 18
ปีที่ 19
ปีที่ 20

หนังสือส�ำคัญรับรองแบบอรรถประโยชน์มอี ายุ 7 ปี นับจากวันยืน่ เรือ่ งค�ำขอ การช�ำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
รายปีจะต้องช�ำระล่วงหน้าต่อนายทะเบียน เริม่ ตัง้ แต่หนึง่ ปีหลังวันยืน่ ค�ำขอ ทัง้ นี้ มีการผ่อนปรนให้เป็นเวลาหกเดือน
ส�ำหรับการช�ำระค่าธรรมเนียมรายปีลา่ ช้าพร้อมเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม การละเลยไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียมรายปีจะ
เป็นผลให้เกิดการเพิกถอนการใช้สิทธิบัตร หรือสิ้นสุดลงของหนังสือส�ำคัญรับรองแบบอรรถประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพหนังสือส�ำคัญรับรองแบบอรรถประโยชน์รายปี (USD)
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7

USD 60
USD 80
USD 100
USD 120
USD 140
USD 170

การละเมิด และการลงโทษทางอาญา
การละเมิดทางแพ่งอาจด�ำเนินคดีโดยการฟ้องร้อง โดยเจ้าของหรือโดยผู้ได้รับอนุญาตหลังจากที่ค�ำขอให้
เจ้าของด�ำเนินการฟ้องร้องไม่เป็นผล ศาลมีดุลยพินิจอย่างกว้างขวางในการที่จะตัดสินให้จ่ายเงินค่าเสียหาย และสั่ง
ให้มีมาตรการเยียวยา นอกจากนั้น กฎหมายยังได้บัญญัติบทลงโทษทางอาญาส�ำหรับการละเมิด โดยการปรับตั้งแต่
5 ล้านเรียล ถึง 20 ล้านเรียล (ประมาณ USD 1,250 ถึง USD 5,000) หรือจ�ำคุกตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ผู้ท�ำการละเมิดซ�้ำจะได้รับโทษสูงสุดเป็นสองเท่าของโทษปรับและจ�ำคุก
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การออกแบบทางอุตสาหกรรม
ขั้นตอนการจดทะเบียนการออกแบบทางอุตสาหกรรม
การออกแบบทางอุตสาหกรรมให้จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ และพลังงาน (MIME) ผู้ยื่นค�ำขอชาวต่างชาติจะต้องมีตัวแทนที่มีถิ่นพ�ำนักและประกอบการอยู่ในกัมพูชา
ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบค�ำขอ : ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และที่พ�ำนักของผู้ยื่นค�ำขอแต่ละราย
2) ถ้อยแถลงแสดงสิทธิ์ของผู้ยื่นค�ำขอ : ในกรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอเป็นผู้สร้างสรรค์ เอกสารที่ยื่นจะต้องรวมถึง
ถ้อยแถลงเช่นว่านัน้ ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ค�ำขอมิใช่ผสู้ ร้างสรรค์ เอกสารทีย่ นื่ จะต้องระบุ ชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผูส้ ร้างสรรค์แต่ละราย
และแนบถ้อยแถลงแสดงความสมเหตุสมผลในการจดทะเบียนของผู้ยื่นค�ำขอด้วย
3) หนังสือมอบอ�ำนาจ : ที่ได้รับการรับรองจากโนตารี่พับลิค ซึ่งให้อ�ำนาจแก่ตัวแทนหนึ่งใดเพื่อกระท�ำการ
ในนามของผู้ยื่นค�ำขอในกระบวนการจดทะเบียนนั้น
4) แผนภาพหรือภาพถ่าย ทีเ่ ป็นสือ่ แทนการออกแบบทางอุตสาหกรรมนัน้ ขนาดไม่ใหญ่กว่า 10 ซม. x 20 ซม.
บนกระดาษขนาด A4
5) 4 ตัวอย่างของแผนภาพหรือภาพถ่าย หากการออกแบบทางอุตสาหกรรมเป็นสองมิติ
6) 4 ตัวอย่างของแผนภาพหรือภาพถ่ายส�ำหรับแต่ละหกมุมมอง (บน ล่าง ซ้าย ขาว หน้า หลัง) หากการ
ออกแบบทางอุตสาหกรรมเป็นสามมิติ
7) แบบจ�ำลองย่อส่วน หากมีที่เป็นสื่อแทนรูปทรงของการออกแบบทางอุตสาหกรรม มีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน
20 ซม. x 20 ซม. x 20 ซม.
8) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/หนังสือรับรองบริษทั : ส�ำเนาทีร่ บั รองความถูกต้องแล้วของใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหรือหนังสือรับรองบริษัทของผู้ยื่นค�ำขอ หากผู้ยื่นค�ำขอเป็นนิติบุคคล
9) ข้อมูลการยืน่ เรือ่ งในต่างประเทศ : ข้อมูลเกีย่ วกับการจดทะเบียนการออกแบบทางอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้
ในต่างประเทศ และหลักฐานที่ใช้ในการด�ำเนินการจดทะเบียนที่ว่านั้น (รวมถึง หมายเลขการจดทะเบียนและวันที่
ขอถือสิทธิ์ย้อนหลัง/วันที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการออกแบบทางอุตสาหกรรม (USD) – (พ.ศ. 2553)
การยื่นค�ำขอ
การจดทะเบียน (1-5 ปี) และการประกาศโฆษณา
การต่ออายุครั้งแรก (6-10 ปี) และการประกาศโฆษณา
การต่ออายุครั้งที่สอง (11-15 ปี) และการประกาศโฆษณา
การต่ออายุล่าช้า
การเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาต

USD 60
USD 135
USD 200
USD 250
USD 20
USD 40

กรณีที่ผู้ยื่นค�ำขอมิใช่ผู้สร้างสรรค์ การจดทะเบียนจะต้องแนบถ้อยแถลงแสดงความสมเหตุสมผลในสิทธิการ
จดทะเบียนของผูย้ นื่ ค�ำขอ โดยในวันยืน่ เรือ่ ง ผูย้ นื่ ค�ำขออาจเลือกทีจ่ ะเลือ่ นการประกาศโฆษณาเกีย่ วกับค�ำขอออกไป
ได้ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันยื่นเรื่องหรือวันขอมีผลย้อนหลัง
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สิทธิ ระยะเวลา และการต่ออายุ (Rights,
Duration and Renewal)
เจ้าของการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การจดทะเบียนไว้แล้วมีสิทธิ์ที่จะกันบุคคลอื่นออกจาก
การใช้ประโยชน์การออกแบบนัน้ ในกัมพูชา การใช้ประโยชน์
หมายถึง การสร้าง ขาย หรือน�ำเข้าวัตถุที่มีการออกแบบ
นั้นๆ ผสมผสานอยู่
การจดทะเบียนมีผลตามกฎหมายเป็นเวลา 5 ปี
นับจากวันยื่นเรื่อง และสามารถท�ำการต่ออายุได้ติดต่อ
กันอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด
15 ปี ทัง้ นี้ การยืน่ ขอต่ออายุจะต้องยืน่ พร้อมการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ซึ่งสามารถจ่ายล่าช้าได้ไม่เกิน
6 เดือน พร้อมการช�ำระค่าบริการต่ออายุล่าช้า
การละเมิด และการลงโทษทางอาญา (Infringement & Criminal Penalties)
การละเมิดทางแพ่งอาจด�ำเนินคดีโดยการฟ้องร้อง
ได้โดยเจ้าของการออกแบบทางอุตสาหกรรม หรือโดย
ผู้ได้รับอนุญาตหลังจากที่ค�ำขอให้เจ้าของด�ำเนินการ
ฟ้องร้องไม่เป็นผล ศาลมีดลุ ยพินจิ อย่างกว้างขวางในการ
ที่จะตัดสินให้จ่ายเงินค่าเสียหาย และสั่งให้มีมาตรการ
เยียวยาได้ นอกจากนัน้ กฎหมายยังได้บญ
ั ญัตบิ ทลงโทษ
ทางอาญาส�ำหรับการละเมิด โดยการปรับตัง้ แต่ 5 ล้านเรียล
ถึง 20 ล้านเรียล (ประมาณ USD 1,250 ถึง USD 5,000)
หรือจ�ำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ผู้ท�ำการ
ละเมิดซ�้ำจะได้รับโทษสูงสุดเป็นสองเท่าของโทษปรับ
และโทษจ�ำคุกนั้น

เครื่องหมายการค้า
เครื่ องหมายทางการค้าให้สิทธิ์กับ เจ้าของใน
การป้องกันไม่ให้คู่แข่งใช้เครื่องหมายและชื่อการค้า
เดียวกันหรือมีความคล้ายคลึงกันจนก่อให้เกิดความ
สับสนได้ในสินค้าและบริการต่างๆ การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
เรื่ อ งนี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารจดทะเบี ย น
และบั ง คั บ ใช้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ในราชอาณาจั ก ร

กัมพูชา โดยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมาย รวมทั้งข้อ
แนะน�ำและการตีความจากประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ในเรื่องนี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สภาแห่งชาติได้
ผ่านกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ชื่อทางการค้า และ
การกระท�ำที่ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่ง
ตามมาด้ ว ย การประกาศใช้ อ นุ ก ฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้างต้น ใน พ.ศ. 2549
ด้ ว ยเหตุ ที่ การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายและระบบกฎหมาย
ส่ ว นใหญ่ ใ นกั ม พู ช ายั ง อยู ่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าจึงยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีความ
ซับซ้อนเหมือนหลายๆ ประเทศ ดังนั้น จึงยังมีช่องว่าง
และข้ อ สงสั ย ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามกระจ่ า งในตั ว กฎหมาย
เช่นเดียวกับที่หลายๆ บทบัญญัติที่มีการน�ำมาใช้อย่าง
ไม่เป็นแบบแผนเดียวกันในทางปฏิบัติ
สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของกัมพูชาให้การ
คุม้ ครองเครือ่ งหมายการค้า (Trademarks) เครือ่ งหมาย
การบริการ (Service Marks) เครือ่ งหมายร่วม (Collective
Marks) และชือ่ ทางการค้า (Trade Names) โดยนิยามของ
ค�ำเหล่านีเ้ ป็นไปในทางเดียวกันกับของประเทศอืน่ ๆ และ
ข้อตกลงสนธิสัญญาทั้งหลาย
เครื่องหมายทางการค้า (Trademarks) และ
เครื่องหมายการบริการ (Service Marks) หมายถึง
สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งใช้ในการจ�ำแนก
สินค้า (เครือ่ งหมายการค้า) หรือบริการ (เครือ่ งหมายการ
บริ ก าร) ของวิ ส าหกิ จ หนึ่ ง ใด โดยนิ ย ามนี้ ไ ม่ ร วมถึ ง
สัญลักษณ์ที่มองไม่เห็น อาทิ กลิ่น เสียง หรือรสชาติ
เป็นต้น แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงไว้อย่างเฉพาะเจาะจงใน
กฎหมาย แต่เครื่องหมายการค้าแบบสามมิติก็สามารถ
ท�ำการจดทะเบียนได้ หากเครือ่ งหมายเหล่านัน้ มีลกั ษณะ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ “ลักษณะบ่งเฉพาะ” ทั้งนี้
ในบางสถานการณ์ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
เครือ่ งหมายการค้าแบบสามมิติ อาจง่ายกว่าการจดทะเบียน
การออกแบบทางอุตสาหกรรมก็เป็นไปได้
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เครื่องหมายร่วม (Collective Marks) ต้องเป็น
สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ ซึ่งสามารถแยกแยะจุดก�ำเนิด
หรือคุณลักษณะทัว่ ไปร่วมอืน่ ๆ รวมถึงคุณภาพของสินค้า
หรือบริการของวิสาหกิจทีแ่ ตกต่างกันทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์นนั้ ๆ
ภายใต้การควบคุมของเจ้าของเครือ่ งหมายร่วมทีไ่ ด้มกี าร
จดทะเบียนไว้แล้ว
ชือ่ ทางการค้า (Trade Names) หมายถึง ชือ่ และ/
หรือชือ่ เรียกทีใ่ ช้ระบุและจ�ำแนกความแตกต่างของวิสาหกิจ
หนึง่ ใด ทัง้ นี้ ตามมาตราที่ 21 ของกฎหมายเครือ่ งหมายการค้า
ชื่อทางการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รบั การคุม้ ครองจาก
“การกระท�ำทีผ่ ดิ กฎหมาย” แต่กระนัน้ ก็ตาม จะเป็นการดี
ทีจ่ ะจดทะเบียนชือ่ ธุรกิจในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งหมายการค้า
เนือ่ งจากจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สิทธิของ
วิสาหกิจและง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) สามารถจดทะเบียนได้ภายใต้กฎหมายชัว่ คราว
เนื่องจากสภาแห่งชาติก�ำลังร่างกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี ข อง
กัมพูชาในข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวพันกับการค้า (TRIPS)

โดยใช้ เ วลาในการจดทะเบี ย นประมาณ 2-3 เดื อ น
หากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาพิจารณาเห็นว่า ข้อก�ำหนด
ทางกฎหมายต่างๆ ทั้งหมดได้รับการปฏิบัติโดยสมบูรณ์
แล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือรับรองการ
จดทะเบี ย นให้ แ ก่ ผู ้ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นและลงพิ ม พ์
เครื่องหมายดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาของกระทรวง
พาณิชย์
ติดต่อกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
โทร. 012-830639 อีเมล pinthana@online.com.kh,
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การรักษาเครื่องหมายการค้า
การจดทะเบียนครั้งแรกจะมีอายุ 10 ปี นับจาก
วั น ที่ ย่ื น เรื่ อ ง และอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ อี ก
ครั้งละ 10 ปี โดยการยื่นค�ำขอขยายระยะเวลาจะต้อง
ด�ำเนินการภายใน 6 เดือนก่อนทีจ่ ะถึงวันหมดอายุ หากยืน่
หลังจากวันหมดอายุ 6 เดือนต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการ
ยื่นค�ำขอล่าช้า
ในปีที่ 6 ของการจดทะเบียนครัง้ แรก และในการ
ขยายระยะเวลาแต่ละครั้ง เจ้าของเครื่องหมายจะต้อง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ยื่นค�ำให้การที่จะใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมาย (Affidavit
การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าให้จดทะเบียน of Use or Non-Use) และช�ำระค่าธรรมเนียมแก่
ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ยื่น ทางราชการส�ำหรับเรื่องนี้ด้วย ในการนี้ เจ้าของจะ
ค� ำ ขอชาวต่ า งชาติ จ ะต้ อ งมี ตั ว แทนที่ มี ถิ่ น พ� ำ นั ก และ ต้ อ งแจ้ ง ว่ า เครื่ อ งหมายนั้ น ยั ง มี ก ารใช้ ง านอยู ่ ใ น
ประกอบการอยู่ในกัมพูชา ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องยื่นเอกสาร ปัจจุบันในกัมพูชา (พร้อมยื่นหลักฐานสนับสนุน) หรือว่า
ดังต่อไปนี้
ยังไม่ได้มีการใช้งานแต่มีความตั้งใจจะน�ำมาใช้ และ
1) แบบค�ำขอ : ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และ ไม่ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะละทิ้ ง เครื่ อ งหมายดั ง กล่ า ว
ทีพ่ ำ� นักของผูย้ นื่ ค�ำขอแต่ละราย พร้อมแนบเครือ่ งหมาย แต่อย่างใด ทั้งนี้การละเลยที่จะยื่นค�ำให้การที่จะใช้หรือ
การค้าจ�ำนวน 15 ชิ้น
ไม่ใช้เครื่องหมายนั้นจะน�ำไปสู่การยกเลิกเครื่องหมาย
2) หนังสือมอบอ�ำนาจ : ที่ได้รับการรับรองจาก ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
โนตารี่พับลิค ซึ่งให้อ�ำนาจแก่ตัวแทนหนึ่งใดเพื่อกระท�ำ
เจ้ า ของเครื่ อ งหมายยั ง คงมี พั น ธกรณี อ ย่ า ง
การในนามของผูย้ นื่ ค�ำขอในกระบวนการจดทะเบียนนัน้ ต่ อ เนื่ อ งในการจดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ และที่ อ ยู ่
การควบรวม การมอบหมาย และเปลีย่ นตัวแทน โดยแต่ละ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการจดทะเบียน กระบวนการเหล่านี้ ต้องยื่นแบบฟอร์มและเอกสาร
เครือ่ งหมายการค้า 1 เครือ่ งหมาย เท่ากับ 350 เหรียญสหรัฐฯ สนับสนุน และช�ำระค่าธรรมเนียมแก่ทางราชการ
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เครื่องหมายร่วม
กฎหมายนิยามเครื่องหมายร่วม (Collective
Marks) ว่าคือ “เครื่องหมายใดๆ ที่มองเห็นได้ […]
ซึ่ ง สามารถแยกแยะแหล่ ง ที่ ม าหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะร่ ว ม
อื่ น ๆ รวมถึ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก ารของ
วิสาหกิจต่างๆ ซึ่งใช้เครื่องหมายนั้นภายใต้การควบคุม
ของเจ้าของเครื่องหมายร่วมตามที่ได้จดทะเบียนไว้”
โดยเครือ่ งหมายร่วมมีขนั้ ตอนการด�ำเนินการเช่นเดียวกับ
การจดทะเบียน การคัดค้าน การเป็นโมฆะ และการเพิกถอน
ข้ อ ก� ำ หนดประการเดี ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส� ำ หรั บ
เครือ่ งหมายร่วม คือ ผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนจะต้องยืน่ ส�ำเนา
ข้อบังคับต่างๆ ที่ควบคุมการใช้เครื่องหมายดังกล่าว
ไปด้วย โดยข้อบังคับเหล่านั้นจะต้องให้อรรถาธิบาย
เกี่ยวกับ 1) คุณลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการร่วม 2) เงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม 3) แนวทาง
ของการควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู ้ ใ ช้ และ
4) บทลงโทษต่างๆ ทีเ่ พียงพอส�ำหรับการละเมิดข้อบังคับ
นอกจากนั้ น เจ้ า ของยั ง มี พั น ธกรณี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในการแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อบังคับด้วย
ส�ำหรับการเป็นโมฆะนั้น กฎหมายได้บัญญัติ
อีก 3 มูลฐานเพิ่มเติมขึ้นจากมูลฐานที่ใช้กับเครื่องหมาย
ปกติ :
- เจ้าของที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นที่ใช้
เครื่องหมาย
- เจ้าของใช้หรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใน
ลักษณะที่ขัดต่อข้อบังคับที่ได้แจ้งไว้
- เจ้าของอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายในลักษณะ
ทีอ่ าจจะเป็นการหลอกลวงต่อวงการค้าหรือต่อสาธารณชน
ในส่วนที่เกี่ยวกับแหล่งก�ำเนิดหรือคุณลักษณะร่วมอื่น ๆ
ของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้น
ทัง้ นี้ การยืน่ ขอและการจดทะเบียนเครื่องหมาย
ร่ ว มอาจไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตก็ ไ ด้ และเฉพาะเจ้ า ของ
เครื่องหมายการค้าร่วมเท่านั้นที่ทรงสิทธิ์ในการมอบ
อ� ำ นาจให้ ผู ้ อื่ น ใช้ เ ครื่ อ งหมายของตน โดยเจ้ า ของ
อาจไม่ อ นุ ญ าตให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น ใช้ สิ ท ธิ นี้ ส่ ว นการที่ จ ะให้

อีกบุคคลหนึ่งได้รับมอบอ�ำนาจนั้นจะต้องด�ำเนินการ
ผ่ า นการมอบหมาย โดยผู ้ ไ ด้ รั บ มอบหมายจะกลาย
เป็นเจ้าของใหม่ของเครื่องหมายการค้าร่วมนั้นๆ
การละเมิดสิทธิ์
มาตรฐานส�ำหรับการละเมิดสิทธิของเครือ่ งหมาย
ทั่วไป (ไม่เป็นที่รู้จัก) มีอยู่ 2 แบบ กล่าวคือมาตรฐานที่
แคบและเข้มงวด และอีกมาตรฐานหนึ่งที่กว้างกว่าและ
อ่อนกว่า
ภายใต้มาตรฐานแรก การใช้เครื่องหมายที่ได้รับ
การจดทะเบี ย นแล้ ว โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจะเป็ น การ
ละเมิดสิทธิ ก็ต่อเมื่อเป็นการใช้ที่เกี่ยวของกับสินค้าหรือ
บริ ก ารชนิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นไว้ เ ท่ า นั้ น ทั้ ง นี้
การดั ด แปลงเครื่ อ งหมายเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรื อ การใช้
เครือ่ งหมายนัน้ กับผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างเล็กน้อยไปจากที่
ได้จดทะเบียนไว้ จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
ภายใต้มาตรฐานที่สอง การใช้สัญลักษณ์หนึ่งใด
ที่ ค ล้ า ยกั บ เครื่ อ งหมายที่ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว
กั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บ สิ น ค้ า หรื อ
บริการที่เครื่องหมายนั้นได้รับการจดทะเบียนไว้เพื่อ
การนั้ น แล้ ว จะเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ์ ก็ ต ่ อ เมื่ อ มี ค วาม
สับสนเกิดขึ้นในหมู่สาธารณชน ทั้งนี้ มาตรฐานที่สอง
ได้ ข ยายขอบเขตของความเหมื อ นและของสิ น ค้ า
หรือบริการให้กว้างขึ้น แต่เพิ่มข้อจ�ำกัดที่ว่า จะต้อง
เกิดความสับสนให้แก่สาธารณชนด้วย
กฎหมายให้ ค วามคุ ้ ม ครองที่ ม ากขึ้ น แก่
เครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักกันดี แม้จะมิได้มีการระบุไว้
อย่างชัดเจนก็ตาม ทั้งนี้ การละเมิดสิทธิเครื่องหมาย
ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ซึ่ง มิ ไ ด้ มีก ารจดทะเบี ย นไว้ จ ะได้ รั บ
การพิจารณาประเมินโดยใช้วิธีการ 2 ส่วนเช่นเดียว
กันกับเครื่องหมายทั่วไป โดยเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จัก
กันดีซึ่งได้มีการจดทะเบียนแล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกัน
แต่ จ ะได้ รั บ การปกป้ อ งจากการใช้ เ ครื่ อ งหมายบน
สินค้าหรือบริการซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังเจ้าของและ
ผลประโยชน์ของเจ้าของที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความ
เสียหายจากการใช้ดังกล่าวด้วย
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เจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า ทรงไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ์ ใ น
การปกป้องไม่ให้ผู้อื่นท�ำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าของตน และกระท�ำการใดๆ ที่จะท�ำให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิขนึ้ โดยในวรรคทีส่ องนีค้ วรรวมถึงความรับผิด
ร่วมหรือแทนด้วย ตัวอย่างเช่น เจ้าของตลาดทีม่ กี ารขาย
สินค้าละเมิดสิทธิควรเรียกได้ว่าเป็น “ตัวการ” (จัดหา
สถานที่ทางกายภาพ) ณ ที่ที่การละเมิดสิทธิ (การขาย
สินค้าทีล่ ะเมิดสิทธิโดยผูเ้ ช่า) มีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้แม้วา่
เรือ่ งนีจ้ ะเป็นการพิจารณาข้อกฎหมายทีน่ า่ จะเป็นไปได้และ
น่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในเขตอ�ำนาจศาลหลายแห่ง
แต่ผเู้ ขียนก็ทราบว่า นับจนถึงเวลานี้ ยังไม่มกี รณีหรือการ
ตีความอย่างเป็นทางการเช่นว่านีใ้ นกัมพูชาแต่อย่างใด

ผลเสียหายที่มิอาจแก้กลับคืนมาได้และความร้ายแรง
ของกรณีการละเมิดสิทธินั้น นอกจากนั้น เพื่อเป็นการ
ปกป้องจ�ำเลยและป้องกันการใช้สิทธิในทางที่ผิด ศาล
สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ จ ะให้ มี ก ารวางสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ
หลักประกันอื่นใดๆ จากผู้ที่ยื่นค�ำร้องได้ อย่างไรก็ตาม
ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งอาจจะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่
เกิดกับจ�ำเลย หากมาตรการชั่วคราวมีอันต้องถูกยกเลิก
หรือแพ้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ การฟ้องคดี
ละเมิ ด สิ ท ธิ ต ่ อ ศาลแพ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้ ร ะยะ
เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงเป็น
ปัญหาในระบบศาลยุติธรรมของกัมพูชา แต่ก็เป็นวิธี
การที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน

การเยียวยาทางแพ่ง การระงับพิธีการทาง
ศุลกากร และการลงโทษทางอาญา
เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถตอบโต้การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ไ ด้ 3 วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ
1) ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินและ/หรือการช่วยเหลือ
อย่างเฉพาะเจาะจงต่อศาลแพ่ง 2) ร้องขอให้หน่วยงานด้าน
ศุลกากรระงับการด�ำเนินพิธีการทางศุลกากรของสินค้า
น�ำเข้าทีล่ ะเมิดสิทธิ และ 3) ขอให้มกี ารด�ำเนินคดีอาญา
และ/หรือปรับ
เฉพาะเจ้าของเครื่องหมาย หรือผู้รับอนุญาต
ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ ก� ำหนดเท่านั้น ที่สามารถเรียกร้อง
การเยี ย วยาทางแพ่ ง ส� ำ หรั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ใ น
เครื่ อ งหมายการค้ า ได้ โดยศาลแพ่ ง มี อ� ำ นาจในการ
ออกค� ำ สั่ ง ห้ า ม ให้ ก ารชดใช้ ค ่ า เสี ย หายทางการเงิ น
และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ ตามที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
กฎหมายทั่วไป ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้
ระบุวิธีการในการค�ำนวณความเสียหายเอาไว้ ศาล
ยั ง มี อ� ำ นาจในการออกค� ำ สั่ ง มาตรการชั่ ว คราวต่ า งๆ
หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นฐานะของค� ำ สั่ ง ห้ า มเบื้ อ งต้ น หรื อ
ค� ำ สั่ ง ให้ ง ดเว้ น การกระท� ำ ชั่ ว คราว เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ละเมิดสิทธิ การละเมิดสิทธิท่ีก�ำลังจะเกิดขึ้น หรือเพื่อ
การเก็บรักษาหลักฐาน ในการพิจารณาค�ำร้องขอหนึ่ง
ใด ศาลจะต้องประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงของ

วิธกี ารทีส่ อง เจ้าของเครือ่ งหมายการค้าสามารถ
ร้องขอต่อหน่วยงานด้านศุลกากร หรือศาลแพ่ง ให้
ระงั บ การด� ำ เนิ น พิ ธี ก ารทางศุ ล กากรและท� ำ ลาย
สินค้าปลอมแปลงนั้นได้ โดยที่ฐานการผลิตของกัมพูชา
มีขนาดค่อนข้างเล็ก ดังนั้นสินค้าละเมิดสิทธิส่วนใหญ่
จึ ง ถู ก น� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ เฉพาะกรณี ก าร
ละเมิดที่ชัดเจนเท่านั้นที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการนี้
เนื่ อ งจากมาตรฐานการด� ำ เนิ น การส� ำ หรั บ สิ น ค้ า
ปลอมแปลงนี้ สู ง กว่ า วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ คดี ท างแพ่ ง
อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยกระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการยื่น
ค� ำ แถลงเพื่ อ ชี้ ว ่ า คดี มี มู ล ว่ า สิ น ค้ า นั้ น เป็ น ของปลอม
ไปพร้อมกับค�ำอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้าและการช�ำระ
ค่าธรรมเนียมทางราชการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถขอให้
ผู ้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งวางหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ หลั ก ประกั น อื่ น ใดได้
ภายใน 10 วันท�ำการนับจากวันที่ยื่นค�ำร้องนี้ หน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอทราบว่า ค�ำขอ
นั้นได้รับการยอมรับ ปฏิเสธ หรือเก็บไว้เพื่อพิจารณา
ต่อไป หากค�ำขอได้รับการยอมรับ หน่วยงานด้าน
ศุลกากรจะระงับการด�ำเนินพิธีการทางศุลกากรส�ำหรับ
สิ น ค้ า เหล่ า นั้ น ไว้ ใ นช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ที่ ก� ำ หนด
ซึ่งสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 10 วันท�ำการ หลังจากนัน้
ผู้ยื่นค� ำ ขอมี เ วลา 10 วั น ท� ำ การที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ฟ้ อ งคดี
ละเมิดสิทธิทางแพ่ง หรือมิฉะนั้นสินค้าก็จะถูกปล่อย
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จากศุลกากร หากหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณา
เห็นว่าคดีของผู้ยื่นค�ำขอนั้นไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่มี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ มี อ� ำ นาจที่ จ ะออกค� ำ สั่ ง ให้ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอ
จ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับผู้น�ำเข้าสินค้านั้นได้ ทั้งนี้
สุดท้ายแล้ว หน่วยงานทางศุลกากรโดยการอนุมตั จิ ากศาล
สามารถสัง่ ให้มกี ารท�ำลายสินค้าปลอมแปลงเหล่านัน้ ได้ อนึง่
แม้ว่าการใช้พิธีการทางศุลกากรนี้จะมิได้ท�ำให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าได้รับการชดเชยความเสียหายเป็น
ตัวเงิน แต่วิธีการนี้สามารถด�ำเนินการได้รวดเร็วกว่าการ
ด�ำเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่งเป็นอย่างมาก

- การกล่ า วหาที่ ไ ม่ เ ป็ น ความจริ ง ซึ่ ง ท� ำ ลาย
ชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน
- การบ่งชีห้ รือการกล่าวหาทัง้ หลายซึง่ อาจจะน�ำ
ไปสู ่ ค วามเข้ า ใจผิ ด ของสาธารณชนที่ มี ต ่ อ ลั ก ษณะ
กระบวนการผลิต คุณลักษณะ ความเหมาะสม หรือ
ปริมาณของสินค้า
เช่ น เดี ย วกั น กั บ กฎหมายจ� ำ นวนมากของ
กัมพูชา ทีม่ กั จะยังไม่มกี ารตีความอย่างเป็นทางการหรือ
มี ค ดี ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ อ รรถาธิ บ ายบทบั ญ ญั ติ เ หล่ า นี้
แต่อย่างใด

วิธีการที่สาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งใด
สามารถร้องขอให้ด�ำเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดสิทธิได้
โดยโทษส�ำหรับการละเมิดสิทธิทวั่ ไป (ไม่มกี ารปลอมแปลง)
คือ ปรับไม่เกิน 10 ล้านเรียล (USD 1,250-USD 2,500)
หรือจ�ำคุกตัง้ แต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ส่วนโทษ
ส�ำหรับการปลอมแปลง คือ 1 ถึง 20 ล้านเรียล (USD 250USD 5,000) หรือจ�ำคุกตัง้ แต่ 1 ถึง 5 ปี หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ส�ำหรับ ผูท้ กี่ ระท�ำผิดซ�ำ้ จะได้รบั โทษสูงสุดเป็น 2 เท่าของ
โทษเหล่ า นั้ น ในกรณี ที่ จ� ำ เลยเป็ น นิ ติ บุ ค คล (อาทิ
บริษัทหนึ่งใด) กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือตัวแทน
บริษัทอาจจะถูกด�ำเนินคดีทางอาญาด้วย ยกเว้นแต่เขา
เหล่านัน้ จะสามารถพิสจู น์ได้วา่ ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็นหรือยินยอม
ให้มีการละเมิดสิทธินั้น

ลิขสิทธิ์

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
พฤติกรรมการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรมเป็นสิง่ ต้องห้าม
ภายใต้กฎหมายเดียวกับที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้า
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรมเป็นข้อความ
สัน้ ๆ กว้างและครอบคลุม โดยพฤติกรรมการแข่งขันใดที่
ขัดต่อ “วิธีปฏิบัติที่สุจริต” ในทางธุรกิจเป็นสิ่งต้องห้าม
ทั้งนี้ กฎหมายยังได้ระบุ 3 รูปแบบของพฤติกรรมเฉพาะ
เจาะจงแต่มิได้จ�ำกัดอยู่แต่เฉพาะเรื่องเหล่านี้เท่านั้น
ว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
- พฤติกรรมทั้งปวงซึ่งสร้างความสับสนให้กับ
สถานประกอบการ สินค้า หรือบริการของคู่แข่งขัน

กฎหมายว่ า ด้ ว ยลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ ข ้ า งเคี ย ง
ของกั ม พู ช าให้ ค วามคุ ้ ม ครองส� ำ หรั บ ผลงานต้ น ฉบั บ
ของผู้สร้างสรรค์ โดยได้ออกกฎหมายในปี พ.ศ. 2543
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกรณี ข องกั ม พู ช ากั บ องค์ ก าร
การค้าโลก ซึ่งกฎหมายได้ถูกวางรูปแบบตามหลักการ
ลิขสิทธิท์ วั่ ไปเช่นเดียวกับทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นระบบยุตธิ รรมของ
ประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมี
ผลบังคับใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่กฎหมายก็ยังคง
ไม่ได้รับการทดสอบอย่างจริงจังและการละเมิดลิขสิทธิ์
ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไป

เหล่านี้
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สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองกับสิ่งต่างๆ
• หนังสือหรือวรรณกรรม บทความทางวิทยาศาสตร์
และการศึกษา ทุกประเภท
• การบรรยาย สุนทรพจน์ เทศนา ค�ำกล่าวด้วยวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อกั ษร และงานอืน่ ทีค่ ล้ายกัน
• งานละคร และละครเพลง
• การออกแบบท่าเต้น ไม่วา่ จะเป็นแบบสมัยใหม่
หรือแบบประยุกต์ดัดแปลงมาจากโบราณหรือ
ท่าเต้นพื้นบ้าน
• การแสดงละครสัตว์ และละครใบ้

• การประพันธ์ดนตรี ทั้งที่มีและไม่มีค�ำร้อง
• งานโสตทัศนวัสดุ
• งานจิตรกรรม แกะสลัก ประติมากรรม หรือ
งานตัดปะอื่นๆ หรือศิลปะประยุกต์
• งานถ่ายภาพ หรืองานทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยเทคนิค
ที่เหมือนกับการถ่ายภาพ
• ผลงานสถาปัตยกรรม
• แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์อื่นๆ
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ สารานุกรม
และเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโปรแกรมเหล่านัน้
• ผลิตภัณฑ์งานปะติดทางหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์
สิ่งทอด้วยมือ หรือแฟชั่นเสื้อผ้า
กฎหมายยกเว้นการให้ความคุ้มครองเป็นการ
เฉพาะแก่ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือเวียนทาง
ราชการ ค�ำตัดสินของศาล และค�ำแปลของสิ่งเหล่านั้น
รวมทัง้ ความคิด แบบพิธี วิธดี ำ� เนินการ แนวคิด หลักการ
การค้นพบ หรือข้อมูลเบือ้ งต้น แม้วา่ จะได้รบั การน�ำเสนอ
อธิบาย หรือปรากฏอยู่ในผลงาน ทั้งนี้ งานจะได้รับการ
คุม้ ครองไม่วา่ จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่กต็ าม

โดยงานชิ้นหนึ่งๆ นั้น จักถือว่าได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น
แล้วด้วยข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดถึงการท�ำให้ความคิด
ของผู้สร้างสรรค์ได้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว แม้ว่าจะยังไม่
สมบูรณ์ก็ตาม
การขึ้นบัญชีและจดทะเบียน (Deposit &
Registration)
แม้ ว ่ า งานทุ ก รายการจะได้ รั บ การคุ ้ ม ครอง
โดยอัตโนมัติแล้วก็ตาม แต่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ถือสิทธิ์
อาจขึ้ น บั ญ ชี ง านของตนกั บ กระทรวงวั ฒ นธรรมและ
ศิลปากรได้ โดยการจดทะเบียนจ�ำต้องมี บันทึกชื่อจริง
ของผู้สร้างสรรค์ วันของการโฆษณางานครั้งแรก วันที่
ได้ ส ร้ า งสรรค์ ง าน ตลอดจนบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บสิ ท ธิ ข อง
ผู้สร้างสรรค์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ค่าธรรมเนียมราชการส�ำหรับการขึน้ บัญชีและจดทะเบียน
คือ USD 2.50 โดยกระทรวงฯ จะออกหนังสือส�ำคัญการ
จดทะเบียนให้เมื่อมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้ว ทั้งนี้
กฎหมายมิได้ระบุถึงสิทธิประโยชน์เฉพาะประการใด
ที่ได้รับจากการจดทะเบียน ดังนั้น การจดทะเบียนจึง
เป็นความสมัครใจโดยแท้
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12
บทที่

มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม

บทที่ 12
มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม
ในแต่ ล ะประเทศจะมีสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวั ฒ นธรรมที่ แตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น
ในการท�ำธุรกิจในแต่ละประเทศจะต้องค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆ ด้วย ส�ำหรับในกรณีของประเทศกัมพูชาจากการศึกษาข้อมูลพบว่าวัฒนธรรมต่างๆ ค่อนข้างเหมือน
กับไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในกัมพูชา
10 DO’s
(1) ควรแต่งกายด้วยสูทเสมอ
เมื่อเดินทางติดต่อธุรกิจในกัมพูชา ควรแต่งสูทไม่ว่าอากาศจะร้อนมากเพียงใด ชายกัมพูชานิยมสวมสูท
ในทุกพิธีการและโอกาส เพราะแสดงถึงความมีอารยธรรม หากเป็นหญิงควรแต่งชุดสุภาพจะเป็นกางเกงหรือ
กระโปรงที่ไม่สั้นนัก
(2) ควรทักทายอย่างถูกวิธี
คนกัมพูชาเหมือนคนไทยคือทักทายด้วยการไหว้แสดงความเคารพ แต่ผู้ชายหลังจากไหว้แล้วจะเพิ่ม
การจับมือ เมื่อรับการจับมือจากผู้ที่อาวุโสกว่าแล้ว ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าควรยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงความ
ขอบคุณส�ำหรับไมตรีที่ได้รับจากผู้ที่อาวุโสกว่า ส�ำหรับผู้หญิงกับผู้ชายไม่มีการจับมือ ใช้การไหว้อย่างเดียว
การยิ้มให้กันและการยิ้มตอบเป็นการแสดงไมตรีต่อกันอย่างดี ก่อนการพูดจาหรือทักทาย
(3 ควรหัดพูดทักทายด้วยภาษาขะแมร์
ขณะที่ทักทายโดยการไหว้หรือจับมือ ควรหัดพูดค�ำทักทาย โดยค�ำทักทายก่อนเชิงค�ำถามว่า
- ชาย พูดว่า จุมเลียบซัว บาด (สวัสดีครับ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม)
- หญิง พูดว่า จุมเลียบซัว จ๊ะ (สวัสดีค่ะ) สุขสบายเต๋ (สบายดีไหม)
ค�ำตอบ ส�ำหรับค�ำทักทาย
- ชาย พูดว่า จุมเลียบซัว บาด (สวัสดีครับ) สุขสบาย บาด (สบายดีครับ)
- หญิง พูดว่า จุมเลียบซัว จ๊ะ (สวัสดีค่ะ) สุขสบาย จ๊ะ (สบายดีค่ะ)
(4) ควรกล่าวค�ำน�ำหน้านามอย่างถูกต้อง
คนกัมพูชาซึ่งเป็นข้าราชการ ระดับสูง จะมีค�ำน�ำหน้านามที่เป็นนามพระราชทาน คือค�ำว่า “เอกอุดม”
หรือ “His Excellency” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับค�ำว่า “ฯพณฯ” ในภาษาไทย ต้องเรียกนามพระราชทานนี้
ก่อนเรียกนามทุกครั้ง แทนค�ำว่าคุณหรือนาย
คนกัมพูชาซึ่งเป็นนักธุรกิจจะมีค�ำน�ำหน้านามที่เป็นนามพระราชทาน คือค�ำว่า “อกญา” เทียบเท่ากับ
“พระยา” และค�ำว่า “เนี๊ยะอกญา” เทียบเท่ากับ “เจ้าพระยา” ต้องเรียกนามพระราชทานนี้ทุกครั้งก่อนเรียก
นาม หรือ อาจเรียกรวมกับค�ำว่า “โลก” ซึ่งแปลว่าท่าน โดยกล่าวเรียกชื่อบุคคลนั้นสั้นๆ ว่า “โลกอกญา” หรือ
“โลกเนี๊ยะ อกญา”
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ผู้หญิง จะมีค�ำน�ำหน้านามว่า “โลกจุมเตียว” ซึ่งแปลว่า “คุณหญิง” ซึ่งมีคุณหญิงที่มี ตราตั้ง หรือ
คุณหญิงที่เรียกเพื่อเป็นการให้เกียรติเพราะสามีเป็นใหญ่ หากไม่ทราบว่าจะเรียกค�ำน�ำหน้าที่ถูกต้องอย่างไร ก็เรียก
“โลกจุมเตียว” ไว้ก่อน ดีกว่าเรียกชื่อ เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติ ซึ่งหากเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ใช่ “โลกจุมเตียว”
ให้เรียกว่าอย่างไร ก็เรียกตามนั้น
คนกัมพูชา บางคนมีค�ำน�ำหน้านามยาวมากเพราะเป็นทั้งคุณหญิง อกญา และอาจได้รับปริญญาเอก
กิตติมศักดิ์ (ดร. ในภาษาไทย ซึ่ง ในภาษากัมพูชา เรียกว่า บัณฑิต) อาจต้องเรียกว่า “โลกจุมเตียว อกญา
บัณฑิต.....ต่อด้วยชื่อสกุล และ ชื่อตัว....)
(5) ควรเรียกชื่อให้ถูกต้อง
การเรียงล�ำดับชื่อของคนกัม พูชาหลังจากค�ำว่า Mr./Mrs./Miss. หรื อ Oknha/Neak Oknha/H.E
Oknha/H.E Neak Oknha/Chumteav/Chumteav Oknha/ แล้วจะเริ่มด้วยนามสกุล ชื่อกลาง และชื่อตัว ในการ
เอ่ยชื่อหากเป็นค�ำสุภาพต้องอ่านเต็ม เช่น H.E Neak Oknha Ly Yong Phat อ่านว่า เอกอุดมเนี๊ยะอกญา ลียง พัด
หรือ เนี๊ยะอกญา ลียง พัด
(6) ควรใช้ล่ามของตนเองในการเจรจาธุรกิจ
แม้ว่าคู่ค้าหรือบุคคลที่คุณก�ำลังเจรจาด้วยจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้อย่างดี แต่สิ่งที่พูดกัน
อาจเข้าใจแตกต่างกันได้ การใช้ล่ามที่มีคุณภาพจะช่วยให้งานนั้นราบรื่น ไม่เกิดการเข้าใจผิด
(7) ควรเข้าร่วมงานพิธีที่ได้รับเชิญ
การเชิญแขกเข้าร่วมพิธีงานมงคล ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูง และแสดงถึงมิตรไมตรี ที่ผู้ถูกเชิญ
ต้องไปร่วม แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดงาน ก็ยังดีกว่าการไม่เข้าร่วมเลย
(8) ควรนัดรับประทานอาหาร
การรับประทานอาหารร่วมกันจะสร้างความเป็นกันเอง การผลัดเปลี่ยนกันยกแก้วอวยพรถือว่าเป็น
มารยาทที่คุณต้องท�ำ ระหว่างการรับประทานอาหาร
การนั ด รั บ ประทานอาหารควรนัด ทานมื้อค�่ำซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อาหารมื้ อ ส� ำ คั ญ และมี บรรยากาศของการ
ผ่อนคลายมากกว่ามื้ออื่นๆ
(9) ควรมีของฝากเมื่อพบกัน
การให้ ข องฝากหรื อ ของขวั ญ เป็ น การแสดงน�้ ำ ใจและมิ ต รภาพ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น ของมี ร าคาแพง
แต่ควรห่ออย่างสวยงามเพื่อแสดงความตั้งใจ
(10) ควรท�ำใจยอมรับกับค่าน�้ำชาหรือค่าอ�ำนวยความสะดวก (วัฒนธรรมรากเหง้า)
การท�ำธุรกิจในกัมพูชาจะมีค่าน�้ำชา หรือค่าวิ่งงาน (รดกา) ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ผู้จะไปท�ำธุรกิจต้องรู้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการประกอบการ ที่คนไทยจะมีความเข้าใจดีอยู่แล้ว
10 DONT’s
(1) ไม่ควรคุยเรื่องดินแดน
เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ควรหลีกเลี่ยงคุยถึงเรื่องข้อพิพาทเรื่อง
ดินแดน เรื่องการเมือง การทหาร และวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชา ต้องยืนยันเสมอว่าต้องการท�ำการค้าเพียงอย่างเดียว
หัวข้อเรื่อง ปราสาทพระวิหาร เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นอย่างยิ่ง แต่การยกย่องผู้น�ำรัฐบาล คือ สมเด็จฯ ฮุน เซน เป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่ต้องกล่าวถึงทุกโอกาส
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(2) ไม่ควรผิดเวลานัดหมาย
การนัดหมายธุรกิจเป็นเรือ่ งส�ำคัญและเป็นการให้เกียรติ คุณต้องเคร่งครัดตรงต่อเวลาเพือ่ แสดงถึงความตัง้ ใจ
ท�ำงาน การนัดหมายเพื่อสังสรรค์อาจไม่ตรงเวลาได้ แต่ต้องแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบถึงปัญหาความล่าช้า
(3) ไม่ควรคิดว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดขึ้น
กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ ใ ช้ บั ง คั บ ในปั จ จุ บั น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นทั น ที โ ดยค� ำ พู ด
ของนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งถือเป็นกฎหมายและสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อาจมีบ้างแต่ไม่มาก ต้องเตรียมใจยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
(4) ไม่ควรคาดหวังว่าธุรกิจคุณจะผูกขาด
เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ แบบผู ก ขาด สิ่ ง เดี ย วกั น จะเกิ ด ตามมาอี ก หลายราย เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แข่งขันในธุรกิจที่ผูกขาด ดังนั้นผู้ที่เริ่มท�ำธุรกิจก่อนจะต้องจ่ายสูงกว่าผู้ที่ตามมา
(5) ไม่ควรเชิญใครรับประทานอาหารกลางวัน
หากคุณต้องการเชิญคนกัมพูชารับประทานอาหาร ต้องหลีกเลี่ยงที่จะเชิญรับประทานอาหารกลางวัน
เพราะอาหารกลางวันต้องทานที่บ้านเท่านั้นเพื่อจะได้นอนงีบกลางวัน ก่อนตื่นมาอาบน�้ำแต่งตัวเพื่อท�ำงาน
หากไม่ได้นอนกลางวัน คนกัมพูชาจะเกิดอาการง่วงค้าง ท�ำงานได้ไม่เต็มสมรรถภาพ
(6) ไม่ควรคิดว่ารถวิ่งทางเดียว
ขณะที่คุณนั่งรถหรือขับรถ จะมีรถมาจากทุกทิศแม้ในเลนที่คิดว่าเป็นของคุณ จงขับช้าๆ และยิ้มรับ
สภาพจราจร อย่าหงุดหงิดและหัวเสียในเรื่องนี้เป็นอันขาด เพราะเป็นสภาพปกติของที่นี่ ประเทศกัมพูชา
ขณะที่คุณรอสัญญาณไฟเขียว อาจมีหลายคันที่ขับฝ่าไฟแดงไปโดยที่ต�ำรวจไม่จับ แต่หากคุณขับรถ
หรือนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับแล้วไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคุณจะถูกเรียกให้หยุดทันทีเพื่อปรับ อย่างไร้ข้อแก้ตัว
ไม่ควรขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์เอง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะต้องช�ำระค่าเสียหายมากกว่าคนท้องถิ่น
(7) ไม่ควรคิดว่าการยอมรับ “บาน” คือค�ำตอบสุดท้าย
คนกัมพูชามักจะตอบรับในทุกเรื่อง แม้ในเรื่องที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่อาจท�ำได้ การตอบรับอาจเพื่อมารยาทใน
การประชุม หรือเพื่อให้เกียรติคู่เจรจา แต่ในทางปฏิบัติจริงต้องเจรจาเพื่อตกลงกันอีกครั้งเสมอ
(8) ไม่ควรถูกศีรษะผู้อื่น
ศีรษะเป็นส่วนที่คนกัมพูชาถือว่าเป็นของสูง ห้ามแตะต้อง การแตะศีรษะผู้อื่นถือว่าเป็นการดูถูกไม่ให้
ความเคารพต่อกัน แต่การจับศีรษะเด็กเพื่อแสดงความเอ็นดู เป็นสิ่งที่ยอมรับได้
การใช้เท้าชี้สิ่งของแทนมือ ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนกัมพูชา
(9) ไม่ควรด่าบุพการี
การด่าบุพการีท�ำให้ถึงขีดสุดของความอดทน และหากถูกด่าว่าเป็น “เดรัจฉาน” หรือ “เชลย” ถือว่า
เป็นการหมดศักดิ์ศรี
(10) ไม่ควรแลกเงินสกุลอื่นนอกจากเหรียญสหรัฐฯ
คนกัมพูชาทุกคนยอมรับและใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับเงินสกุลท้องถิ่น เมื่อคุณจ่ายเงินเหรียญฯ
จะได้ทอนเป็นเงินเหรียญฯ และเศษเงินเป็นเงินสกุล “เรียล”
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บทที่

สภาพแวดล้อมในการด�ำรงชีวิต

บทที่ 13
สภาพแวดล้อมในการด�ำรงชีวิต
จากการทีเ่ ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ส่งผลให้สภาพแวดล้อม
และการด�ำรงชีวติ ในกัมพูชา มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากในด้านทีพ่ กั อาศัย สถานพยาบาล ร้านอาหาร และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกพื้นฐานต่างๆ

ที่พักอาศัย
กรุงพนมเปญมีโรงแรมระดับ 5 ดาว 3 แห่ง และระดับรองลงไปอีกประมาณ 200 แห่ง อพาร์ทเม้นท์ประมาณ
200 แห่ง คอนโดมิเนียมประมาณ 30 แห่ง และหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 100 โครงการ
โรงแรมในราชธานีพนมเปญ
ชื่อ/ที่ตั้ง

รูปแบบห้อง

ราคาต่อคืน (USD)
เตียงเดี่ยว

เตียงคู่

Sofitel Phnom Penh Phokeethra Hotel (5 Stars)
Address : No.26, Sothearos Blvd, SangkatTonleBassac, Khan
Chamkar Morn, Phnom Penh
Phone : +855 23 999 200 Fax : +855 23 999 211
E-mail : h6526@sofitel.com
Web : www.sofitel.com6526

Superior

175

Luxury Room

215

Junior Suite

316

Prestige Suite

480

State Room

202

Landmark Room

225

Deluxe

129

King Bed Club City View

170

Raffle Hotel Le Royal (5 Stars)
Address : 92 RukhakVitheiDaun Penh, SangkatWat Phnom,
Phnom Penh
Phone : +855 23 981 888 Fax : +855 23 981 12 8
E-mail : phnompenh@raffle.com
Web : www.raffle.com
InterContinental Hotels and Resorts Phnom Penh (5 Stars)
Address : 296, Boulevard Mao TseToung, Phnom Penh
Phone : +855 23 424 888 Fax : +855 23 424 885
E-mail : phnompenh@interconti.com
Web : www.intercontinental.com
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ชื่อ/ที่ตั้ง

รูปแบบห้อง

ราคาต่อคืน (USD)
เตียงเดี่ยว

เตียงคู่

Hotel Cambodiana Phnom Penh (4 Stars)
Address : #313, Sisowat Quay, Phnom Penh
Phone : +855 23 426 288 Fax : +855 23 217 059
E-mail : info@hotelcambodiana.com.kh
Web : www.hotelcambodiana.com.kh

Superior

79

Deluxe

87

Junior Suite

227

Executive Suite

310

Deluxe

129

Executive Suite

209

Presidential Suite

619

Superior

91

Deluxe

99

Junior Suite

132

Executive Suite

310

Standard suite

80

Panaromic suite

125

Standard

62

Executive

88

Deluxe Suite

211

Royal/Imperial Suite

261-358

Standard

70

Deluxe

90

Suite

120

Sunway Hotel (4 Stars)
Address : No.1,Daun Penh (St.92), SangkatWat Phnom, Phnom Penh
Phone : +855 23 430 333 Fax : +855 23 430 339
E-mail : enquiryshpp@sunwayhotels.com
Web : www.phnompenh.sunwayhotels.com
Phnom Penh Hotel (4 Stars)
Address : No.53,Monivong Boulevard, SangkatSrahChok, Phnom Penh
Phone : +855 23 961 868 Fax : +855 23 991 818
E-mail : info@phnompenhhotel.com
Web : www.phnompenhhotels.com
The Quay Hotel (4 Stars)
Address : No.277,Preah Sisowath Quay, Phnom Penh
Central Room Reservations : +855 23 992 284
Phone : +855 23 224 894 Fax : +855 23 224 893
E-mail : reservations@thequayhotel.com
Web : www.thequayhotel.com
Imperial Garden Villa & Hotel (4 Stars)
Address : 315, Sisowat Quay, Phnom Penh
Phone : +855 23 219 991 Fax : +855 23 219 992
E-mail : sales@imperialgarden-hotel.com
Web : www.imperialgarden-hotel.com
Holiday International Hotel
Address : St.84, Preah MonivongBlvd, Phnom Penh
Phone : +855 23 427 402 Fax : +855 23 407 401
Email : holiday@online.com.kh
Web : www.holidayhotelcambodia.com
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ชื่อ/ที่ตั้ง

รูปแบบห้อง

ราคาต่อคืน (USD)
เตียงเดี่ยว

เตียงคู่

Deluxe

95

100

Juliana Suite

200

220

Superior Room

70

80

Executive Deluxe

110

120

Standard

28

38

Deluxe

38

48

Suite

58

68

Goldiana Suite

88

98

Juliana Hotel
Address : 16, Juliana 152 Road, Sangkat Vealvong,
Khan 7 Makara, Phnom Penh
Phone : +855 23 880 530-31 Fax : + 855 23 880 530-31
E-mail : julianahotelpp@online.com.kh
Web : www.julianacambodia.com
Goladiana Hotel
Address : #10+12, St.282, Sangkat BoeungKeng Kang I,
Khan ChamKarmon, Phnom Penh
Phone/Fax : +855 23 219 558
E-mail : sale-pnh@goldiana.com
Web : www.goldiana.com
Himawari Hotel Apartment
Address : 313 SisowathQuay, Phnom Penh
Phone : +855 23 214 555 Fax : +855 23 217 111/213 071
E-mail : reservation@himwari.com.kh
Web : www.himwarihotel.com.kh

Himawari Suite

190

1-Bedroom Executive

220

2-Bedroom Executive

280

2-Bedroom Premium

290

3-Bedroom Premium

390

The Regent Park
Address : 58, SamdechSotheaRos Blvd.
SangkatChakTomuk, DaunPenh, Phnom Penh
Phone : (855 23) 214 751 Fax : (855 23) 214 750
E-mail : regentpark@online.com.kh
Web : http://www.theregentpark.com

190

Superior

45

50

Deluxe

55

60

Junior Suite

85

90

Executive

110

120

คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์
ราคา (เหรียญสหรัฐฯ/ตร.ม.)
ระดับ

จ�ำนวนห้องนอน
1
1,400-1,600
700-1,200

Class A
Class B

2
2,000-2,800
1,000-1,500

3
3,000-3,500
1,800-2,500

ชั้นล่าง + ชั้น 1
ชั้นล่าง + ชั้น 3
ชั้น 1 + ชั้น 2
ที่ตั้ง
Prime Area
(Fully Furnished)

Commercial Area

Around Market

Market Area

Residential-1

Residential-2

4
4,000-4,500
2,800-3,000
350-450
400-550
150-250

ประเภท

พื้นที่

ราคาเช่าเฉลี่ยต่อเดือน (USD)

แบบสตูดิโอ
1 ห้องนอน / 1 ห้องน�้ำ
2 ห้องนอน / 1 ห้องน�้ำ
2 ห้องนอน / 2 ห้องน�้ำ
ชั้นล่าง
ชั้นล่าง + ชั้น 1
ชั้นล่าง + ชั้น 3
ชั้น 1 + ชั้น 2
ชั้นล่าง
ชั้นล่าง + ชั้น 1
ชั้นล่าง + ชั้น 3
ชั้น 1 + ชั้น 2
ชั้นล่าง
ชั้นล่าง + ชั้น 1
ชั้นล่าง + ชั้น 3
ชั้น 1 + ชั้น 2
ชั้นล่าง
ชั้นล่าง + ชั้น 1
ชั้นล่าง + ชั้น 3
ชั้น 1 + ชั้น 2
ชั้นล่าง
ชั้นล่าง + ชั้น 1
ชั้นล่าง + ชั้น 3
ชั้น 1 + ชั้น 2

45 ตร.ม.
70 ตร.ม.
110 ตร.ม.
120-130 ตร.ม
มาตรฐาน
4 x 16 m2
หรือ 64 ตร.ม.

500-800
600-1,000
1,000-1,500
1,000-2,000
700-1,200
900-1,500
1,200-2,500
200-350
800-1,500
1,000-1,700
1,300-2,600
200-350
800-1,000
850-1,100
950-1,500
300-400
400-500
450-550
650-850
350-450
300-400
350-450
400-550
150-250
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การบริการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานซึ่งชาวต่างชาติสามารถใช้บริการได้มีดังนี้
สถานพยาบาลในกรุงพนมเปญ
International SOS Clinic Phnom Penh
เวลาเปิด
หมายเลขติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่

Monday to Friday : 8:00-5:30pm Saturday : 8:00-Noon
Tel : 012-816-911/23 216 911, 012-838-283 (Japanese) Fax : 023-215-811
http://www.internationalsos.com/en/index.htm
House 161, Street 51 Phnom Penh, Cambodia

Phnom Penh Health Care Center (Somary Raffles Medical Center)
เวลาเปิด
หมายเลขติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่

Monday to Saturday : 8:00-21:00
Tel : 023-991-166/23 223 322, 012-908-088 (Japanese), 012-810-088 (Khmer&English)
Fax : 023-991-166 Tel : 012-908-188
http://www.phnompenhhealthcare.com/index.php
No.131, PreahSisowathQuay, Himawari Hotel Apartments, 12207 Phnom Penh.

Royal Phnom Penh Hospital
เวลาเปิด
หมายเลขติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่

Monday to Sunday : 8:00-17:00
Tel : 023 991 000 Fax : 023 986 992
http://www.royalphnompenhhospital.com/
No. 888, Russian Confederation Blvd. Khan Sen Sok, Phnom Penh

RoomChang Dental Clinic
เวลาเปิด
หมายเลขติดต่อ
เว็บไซต์
ที่อยู่

Monday to Saturday : 8:00-17:00
Tel : 023-211-338 (Information), 011-811-338 (24H Emergency)
www.roomchang.com
No.4, Street 184, Sangkat Phar Thmey 3, Khan Daun Penh, 12210, Phnom Penh
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ความปลอดภัย
การลักขโมยและการล้วงกระเป๋า ยังคงเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในราชธานีพนมเปญ ระเบิดทีถ่ กู ฝังสมัยสงครามในพืน้ ที่
นอกเมืองและพื้นที่ชนบทถูกค้นพบและท�ำลาย คงเหลือบ้างในบางพื้นที่ แต่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกก�ำจัด
หมดแล้วก่อนการก่อสร้างโรงงาน

อาหารและเครื่องอุปโภค บริโภค
กัมพูชามีร้านอาหารจากทุกชาติ มีตลาดท้องถิ่นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าอยู่หลายที่
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในกรุงพนมเปญ
ตลาดท้องถิ่นส�ำหรับเลือกซื้ออาหารสด และของอุปโภคบริโภค ได้แก่
ชื่อ
1. ตลาดบึง เกงกอง
(Boeung Keng Kang Market)
2. ตลาดตุลตุมปุง หรือตลาดรัสเซีย
(Toul Tom Poung Market)
3. ตลาดพซาทมทะไม
(Psah Thom Thmey)

สถานที่
Street 380 Boeung Keng Kang 1
Commune, Daun Penh District,
Phnom Penh
Street 155 Toul Tum Poung 1
Commune Chamkar Mon District
Intersection of Kampuchea Krom
Street and 63 Street, SangkatPhsar
Thmey 1, Daun Penh District

ความโดดเด่น
สินค้าอาหารสด
เครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
สินค้าอาหารสด
เครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
ของฝาก
สินค้าอาหารสด
เครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
ของฝาก

นอกจากตลาดสดในราชธานีพนมเปญยังมีหา้ งสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 10 แห่ง และร้านสะดวกซือ้
ขนาดเล็กประมาณ 100 แห่ง
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ซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงพนมเปญ
1. Lucky Supermarket 8 สาขา
2. Thai Huot Supermarket 3 สาขา
3. Pencil Supermarket 3 สาขา
4. Bayon Supermarket 1 สาขา
5. Top Value 1 สาขา

ห้างสรรพสินค้าในกรุงพนมเปญ
1. AEON Mall
2. Sorya Mall
3. Sovanna Mall
4. City Mall
5. Rattana Plaza
6. TK Avenue
7. Young Commercial
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การดูแลสุขภาพ
ราชธานีพนมเปญมีสวนสาธารณะหลายแห่งทีเ่ ปิดให้ประชาชนได้ออกก�ำลังกายในพืน้ ที่ หรือการออกก�ำลังกาย
ในรูปแบบของฟิตเนส ตัวอย่างอัตราค่าบริการฟิตเนสในราชธานีพนมเปญ มีดังนี้
ชื่อ/ที่อยู่

รูปแบบ

Fitness One
Himawari Hotel Apartment
Address : 313 SisowathQuay, Phnom Penh
Phone : +855 23 214 555
Fax : +855 23 217 111/213 071
E-mail : reservation@himwari.com.kh
www.himwarihotel.com.kh

ห้องฟิตเนส
สระว่ายน�้ำ
อ่างจากุซซี่
ห้องอบไอน�้ำ
คอร์ทเทนนิส

Muscle Fitness Center
St. 95 Corner St.. 386, Phnom Penh,
Cambodia
Phone : 012 9760374/ 012 622 030
E-mail : sodanymeas@gmail.com
www.musclefitnesscentre.com

ห้องฟิตเนส

V Friend Gym Massage & Spa
No. 27, St. 29, 12301 Phnom Penh
Phone : 016 666 838 / 069 999 368
E-mail : vfriendsportclub@ymail.com
www.vfriendcambodia.com

ห้องฟิตเนส
นวดและสปา
ร้านอาหาร
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ค่าสมาชิก
1 ท่าน
- 1 เดือน 80 USD
- 3 เดือน 225 USD
- 6 เดือน 420 USD
- 12 เดือน 780 USD
2 ท่าน
- 1 เดือน 150 USD
- 3 เดือน 420 USD
- 6 เดือน 780 USD
- 12 เดือน 1,450 USD
1 ท่าน
- 1 เดือน 35 USD
- 3 เดือน 94 USD
- 6 เดือน 168 USD
- 12 เดือน 294 USD
2 ท่าน
- 1 เดือน 65 USD
- 3 เดือน 175 USD
- 6 เดือน 312 USD
- 12 เดือน 546 USD
ผู้ชาย
- 1 เดือน 35 USD
ผู้หญิง
- 1 เดือน 20 USD

ค่าบริการรายครั้ง
วันธรรมดา
- 7 USD
วันหยุด
- 8 USD

คูปอง 10 ครั้ง 25 USD
มีอายุ 2 เดือน

ผู้ชาย
- 1 วัน 35 USD
ผู้หญิง
- 1 วัน 20 USD

ชื่อ/ที่อยู่
Good Time Health Fitness
No. 18H, St.273, 12105 Phnom Penh
Phone : 023 986 686/ 011 969 959/
099 969 959
E-mail : goodtimefitness@yahoo.com
www.goodtimeclub.com

VIP Sport Club
#227, Norodom Blvd, Phnom Penh
Phone : 023 99 35 35/ 097 777 09 08
E-mail : vipsport@camintel.com
www.vipsportclup.com

รูปแบบ
เทนนิส
ปิงปอง
สควอช
สระว่ายน�้ำ
อบไอน�้ำ
จากุซซี่
คาราเต้
เต้นร�ำ
โยคะ
ร้านอาหาร
ห้องฟิตเนส
สระว่ายน�้ำ
เทนนิส
ปิงปอง
แอโรบิค
โยคะ
นวด
อบไอน�้ำ

Phnom Penh Sport Club
#245 str 271, Phnom Penh
Phone : (+855) 23 215 561,
(+855) 23 636 8809
www.ppsportclub.com

ห้องฟิตเนส
สระว่ายน�้ำ
เทนนิส
ปิงปอง
แอโรบิค
โยคะ
อบไอน�้ำ

The Place Gym
#11, St.51 (Pasteur), BKK1, Phnom Penh
Phone : 069 876 777/ 023 726 999
www.theplace-gym.com

ห้องฟิตเนส
สระว่ายน�้ำ
โยคะ
บอดี้ปั๊ม
ฯลฯ

ค่าสมาชิก
1 ท่าน
- 1 เดือน 60 USD
- 3 เดือน 165 USD
- 6 เดือน 290 USD
- 12 เดือน 500 USD
2 ท่าน
- 1 เดือน 110 USD
- 3 เดือน 300 USD
- 6 เดือน 530 USD
- 12 เดือน 925 USD
1 ท่าน
- 1 เดือน 40 USD
- 3 เดือน 105 USD
- 6 เดือน 180 USD
- 12 เดือน 300 USD
2 ท่าน
- 1 เดือน 75 USD
- 3 เดือน 200 USD
- 6 เดือน 340 USD
- 12 เดือน 570 USD
1 ท่าน
- 1 เดือน 50 USD
- 3 เดือน 130 USD
- 6 เดือน 230 USD
- 12 เดือน 350 USD
2 ท่าน
- 1 เดือน 90 USD
- 3 เดือน 250 USD
- 6 เดือน 440 USD
- 12 เดือน 680 USD
1 ท่าน
- 1 เดือน 180 USD
- 3 เดือน 380 USD
- 6 เดือน 600 USD
- 12 เดือน 880 USD
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ค่าบริการรายครั้ง
1 วัน 6 USD

คูปอง 10 ครั้ง 30 USD
มีอายุ 3 เดือน

คูปอง 10 ครั้ง 35 USD
มีอายุ 3 เดือน

ชื่อ/ที่อยู่
Intercontinental Fitness Center-Fit 4 Life
296 Mao Tse Tung Blvd, Phnom Penh
Phone : 023 424 888
E-mail : pnhha-fitctr@icphnompenh.com

Cambodiana Physique Club Gym
313 Sisowath Quay, Phnom Penh
Phone : 023 218 189
www.hotelcambodiana.com.kh

Parkway Health Club Phnom Penh
#113, Mao Tse Toung Blvd
Phone : 023 985 999/092 515 132/
081 334 410

รูปแบบ
ห้องฟิตเนส
แอโรบิค
โยคะ
เต้น
อบไอน�้ำ
จักรยาน
ห้องฟิตเนส
โยคะ
เต้น
อบไอน�้ำ
เทนนิส
สระว่ายน�้ำ
ห้องฟิตเนส
โยคะ
เต้น
อบไอน�้ำ
เทนนิส
สระว่ายน�้ำ
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ค่าสมาชิก

ค่าบริการรายครั้ง

1 ท่าน
- 3 เดือน 275 USD
- 6 เดือน 470 USD
- 12 เดือน 740 USD

1 วัน 15 USD

1 ท่าน
- 1 เดือน 56 USD
- 3 เดือน 159 USD
- 6 เดือน 310 USD
- 12 เดือน 600 USD

1 วัน 10 USD
1 สัปดาห์ 30 USD

ธรรมดา
- 1 เดือน 70 USD
- 12 เดือน 600 USD
สมาชิก
- 1 เดือน 67 USD
- 12 เดือน 510 USD

1 วัน 8 USD

รายชื่อและที่อยู่ติดต่อหน่วยงานที่สำ�คัญของไทยในกัมพูชา
ชื่อหน่วยงาน

ที่อยู่ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

196 Norodom Blvd. Tonle Bassac.
Chamkarmon, Phnom Penh

ส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
ส�ำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา
ธนาคารกรุงไทย

149 Road 215, Sangkat Deiao,
1 Market, Tuankok District
Phnom Penh

ธนาคาร CCB (ไทยพาณิชย์)

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

ธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา

344 (1st & 2nd), Mao Tse Toung
Boulevard,
Sangkat Toul Svay Prey I,
Khan Chamkarmon,
Phnom Penh
No. 445, Preah Monivong Blvd
(93), Corner of St. 232,
Phnom Penh Tower, 3rd Floor,
12258 Phnom Penh
No. 888, Russian Confederation
Blvd. Sangkat Toeuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh

ธนาคารกสิกรไทย

รพ. รอยัลพนมเปญ
(เครือ รพ.กรุงเทพ)
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โทรศัพท์/อีเมล
+855 23 726 306-8
+855 97 5749682 (กรณีฉุกเฉิน)
thaipnp@mfa.go.th
+855 23 726 304
thaicompnh@gmail.com
+855 23 726 306-8 Ext. 206
+855 016/061 95 80 65
admin@tbcccambodia.org
+855 23 882 959 (พนมเปญ)
br.phnompenh@ktb.co.th
+855 (63) 964-758 (เสียมเรียบ)
br.siemreap@ktb.co.th
+855 23 426145 (พนมเปญ)
ccbpp@ccb.com.kh
+855 53 953-315 (พระตะบอง)
ccbbb@ccb.com.kh
+855 63 964-392 (เสียมเรียบ)
ccbsrb@ccb.com.kh
+855-34 934-777 (สีหนุวิลล์)
ccbsv@ccb.com.kh
+855 23 224 404-9
bblcambodia@bangkokbank.com

+855 23 964 989
Pakapong.p@kasikornbank.com

+855 23 991 000
info@royalphnompenhhospital.com
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บรรณานุกรม
กรมภาษี กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา (The General Department of Taxation, Ministry of
Economic and Finance of Cambodia) Online Available : http://tax.gov.kh/
กรมศุลกากรและสรรพสามิต กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา (The General Department of
Cambodia) Online Available :http://www.customs.gov.kh/
กระทรวงการท่องเทีย่ วกัมพูชา (Ministry of Tourism of Cambodia) Online Available : http://www.
tourismcambodia.org/
กระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้กัมพูชา (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
of Cambodia: MAFF) Online Available : http://www.maff.gov.kh/
กระทรวงพาณิชย์กมั พูชา (Ministry of Commerce of Cambodia) Online Available : http://www.
moc.gov.kh/en-us/
กระทรวงโยธาธิการและคมนาคมกัมพูชา Ministry of Public Works and Transport of Cambodia,
Online Available : http://www.mpwt.gov.kh/?lang=en
กระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา (Ministry of Labour and Vocational Training : MOLVT)
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) Online Available : http://www.
imf.org/
การไฟฟ้ากัมพูชา (Electricite Du Cambodge : EDC) Online Available : http://www.edc.com.kh/
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) Online Available : http://www.adb.org/
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia) Online Available : http://www.nbc.org.
kh/english/
สถาบันเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแห่งกัมพูชา (Cambodia Development Resource Institute : CDRI)
Online Available : http://www.cdri.org.kh/
สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชาและคณะกรรมการการลงทุน (The Council for the Development of
Cambodia/Cambodia Investment Board) Online Available : http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
สมาคมอุตสาหกรรมการ์เม้นแห่งกัมพูชา (Garment Manufacturers Association in Cambodia : GMAC)
Online Available : http://www.gmac-cambodia.org/
สหพันธ์ขา้ วกัมพูชา (Cambodia Rice Federation : CRF) Online Available : http://www.crf.org.kh/
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพส (The Phnom Penh Post Newspaper) Online Available http://www.
phnompenhpost.com/
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BNG Legal, Online Available : http://bnglegal.com/
Cambodian Business Review, Online Available : http://www.cambisreview.com/
DFDL Cambodia, Online Available : http://www.dfdl.com/locations/cambodia
International Trade Center, Online Available : http://www.trademap.org/
KPMG Cambodia, Online Available : http://www.kpmg.com/kh/en
The World Factbook Cambodia โดย Central Intelligence Agency, Online Available : https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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