ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง
กรุงพนมเปญ
พื้นที่
181,035 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชากร
15.4 ล้านคน
ภาษาราชการ ภาษาเขมร
ภาษาที่ใช้งานทั่วไป ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย
ศาสนา
พุทธศาสนานิกายเถรวาท (ร้อยละ 96.4) อื่นๆ (ร้อยละ 3.6)
การปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
รัฐธรรมนูญ
กษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
ผู้นารัฐบาล นายกรัฐมนตรีสมเด็จมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
(วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี)
ประธานรัฐสภา สมเด็จมหาพญาจักรี เฮง สัมริน
รัฐมนตรีอาวุโสและรมว. กระทรวงพาณิชย์ นายซัน จันทร (H.E. Mr. Sun Chanthol)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 1950
วันชาติ 9 พฤศจิกายน 1953
สกุลเงิน เรียล (1 บาท ประมาณ 123.46 เรียล) (ณ เดือนธันวาคม 2014)

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ในระดับโลก และภูมิภาค
1. การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
ACCT, APT, ARF, ASDB, ASEAN, EAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCT,
ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO
(subscriber), ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
ปี 1997 กั ม พู ช ากลั บ เข้ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (The
Nations : UN) อีกครั้งหลังความวุ่นวายทางการเมืองสิ้นสุดลง

United

2. การจัดทาข้อตกลงทางการค้า
การเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ : ASEAN WTO GMS AMBDC ACMECS
สมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 1999
วันที่ 11 ก.ย. 2003 กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก WTO มีผลอย่างสมบูรณ์เมื่อ
วันที่ 13 ต.ค. 2004 นับเป็นสมาชิกลาดับที่ 148



การค้า

ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กัมพูชา

ข้อมูล/ สถานการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ
1. EIU ประเมินว่า ในปี 2014 เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราขยายตัวร้อยละ 7.2
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 7.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการขยายตัวของ
การบริโภคในประเทศและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และคาดว่าจะ
มีอั ตราการขยายตัว เฉลี่ย ร้อ ยละ 7.5 ต่อ ปี ในช่ว งปี 2015-18 (แต่ยัง ต่ากว่า
ในช่วงปี 2008-09 ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวร้อยละ 10) จากการ
ขยายตัวของความต้องการในตลาดส่งออก โดยมีอุตสาหกรรมหลัก คือ เสื้อผ้า
สาเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปสหรัฐฯ และ EU โดยได้รับประโยชน์จากการ
ปลอดภาษีและโควตานาเข้า ตามความตกลง Everything But Arms ในตลาด
EU นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริม การท่อ งเที่ยวของกัมพูชายังส่งผลดีต่ อการ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว อันนารายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่น
2. กัมพูชากาหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ
ผ่านการดาเนินมาตรการ เช่น การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออานวยต่อธุรกิจของ
ภาคเอกชน การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ การปฏิรูประบบ
การจัดเก็บภาษีเงินได้ การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดย
ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และ UNDP รวมทั้งประเทศผู้บริจาคอื่นๆ
3. ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีนที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในช่วงปี 20142018 อาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างทั้งสองประเทศกับกัมพูชา ใน
ฐานะประเทศผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หลั ก โดยจี น มี ค วามสั ม พั นธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ
นายกรัฐมนตรีฮุนเซน และได้ให้การสนับ สนุนการเงิ นในการพัฒนาโครงสร้า ง
พื้นฐานแก่กัมพูชาโดยไม่มีเงื่อนไข ขณะที่การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ส่วน
ใหญ่อยู่บนเงื่อนไขของความโปร่งใสและเป็นธรรมทางการเมืองและการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับกัมพูชา
4. ด้านการค้าระหว่างประเทศ กัมพูชาจะยังคงมียอดขาดดุลการค้าในช่วงปี
2014-2018 เนื่อ งจากความจ าเป็ นในการพึ่งพาการนาเข้ า สินค้า ทุ น รวมถึ ง
บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น การประกันภัยและการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ดี
คาดว่าจะมียอดการค้าบริการเกินดุล เนื่องจากการขยายตัวท่องเที่ยวในกัมพูชา
การลงทุนจากต่างชาติในกัมพูชา ปี 2012
1. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodia Investment
Board: CIB) ได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 1994 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2012 จานวน 2,681 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,658.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
2. ในปี 2012 CIB อนุมัติโครงการลงทุนรวม 157 โครงการ เงินลงทุน 334.1
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วย การลงทุนจากต่างประเทศ 304.79 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และจากในประเทศ 39.26 ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2011
พบว่า CIB อนุมัติโครงการลงทุนเพิ่ม 9 โครงการ แต่มูลค่าเงินลงทุนลดลง 173.2
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อลดลงร้อยละ 34.15 สาขาที่มีการลงทุนส่วนใหญ่ ได้แก่
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า โรงสี อุตสาหกรรมการเกษตร ยางพารา
3. นัก ลงทุ นต่า งชาติใ นกั มพู ชา ที่มี ก ารลงทุนมากตามลาดับ ได้ แ ก่ จี น
104.07 ล้า นเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 41 โครงการ รองลงมา ได้แ ก่ เกาหลีใต้
จานวน 29 โครงการ ไต้หวัน 23 โครงการ สิงคโปร์ 9 โครงการ ไทย 8 โครงการ
ญี่ปุ่น 5 โครงการ UK 5 โครงการ เวียดนาม 5 โครงการ
4. โครงการลงทุนของไทย ในปี 2012 มีจานวน 8 ราย คือ โรงสีข้าว พร้อม
ท่าเรือและระบบขนส่งครบวงจร รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ยางพารา มัน
สาปะหลัง
5. เมื่อพิจ ารณามูลค่า เงินลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 1994-31 ธันวาคม 2012
พบว่านักลงทุนไทยอยู่ในอันดับ 9 รองจากมาเลเซีย จีน ไต้หวัน สหรัฐฯ เกาหลี
ใต้ เวียดนาม ฮ่องกง และสิงคโปร์
การลงทุนของกัมพูชาในไทย ปี 2007-2012
 ในช่วงปี 2007-2012 กัมพูชาเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นตามลาดับ จาก

1. ข้อตกลงทางการค้ากับไทย ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 1996
4.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2007 เป็น 31.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2012
(ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)
2. ไทย-กัมพูชามีการจัดการประชุม Joint Trade Committee (JTC) ไปแล้ว 4
ครั้ง ครั้งล่า สุด กัมพูชาเป็ นเจ้ าภาพจัดขึ้ น เมื่อ วันที่ 21-22 เมษายน 2013 ณ กรุง
พนมเปญ กัมพูชา
 การจัดทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
รัฐบาลไทยและกัมพูชาได้ตกลงที่จะจัดทาความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับ
ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2010
เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาในการยกเว้นการตรวจลงตรา
สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และอนุญาตให้พานักต่อได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ข้อมูลเศรษฐกิจกัมพูชา ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ปี 2013)
บรูไน
กัมพูชา อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
Population(M)
0.42
15.4
250.8
6.65
29.7
60.4
98.4
5.4
67.0
89.6
GDP (US$ bn)
16.6
15.6
875.0
10.1
318.0
59.4
273.0
291.6
403.5
172.3
GDP per capita (US$)
40,840
1,015
3,490
1,490
10,700
915
2,775
54,010
6,020
1,920
Real GDP growth (%)
1.8
7.0
5.6
8.3
4.5
5.5
7.1
3.5
3.0
5.5
Inflation (%)
0.8
3.1
7.1
6.5
2.0
6.1
2.8
2.4
2.2
6.6
การค้ากัมพูชา – โลก ปี 2013
มูลค่าการส่งออก 6.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้า 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ไม้ ยาง ข้าว ปลา ยาสูบ รองเท้า
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองคา วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร
ลาดับตลาดส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ (ร้อยละ 32.6) UK (ร้อยละ 8.3) เยอรมัน
ยานพาหนะ ยา
(ร้อยละ 7.7) แคนาดา (ร้อยละ 7.7) สิงคโปร์ (ร้อยละ 6.6) เวียดนาม (ร้อยละ 5.7)
แหล่งนาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ไทย (ร้อยละ 27.1) เวียดนาม (ร้อยละ 20.3)
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 4.7) ไทย (ร้อยละ 4.3)
จีน (ร้อยละ 19.5) สิงคโปร์ (ร้อยละ 7.1) ฮ่องกง (ร้อยละ 5.8) สาธารณรัฐ
เกาหลี (ร้อยละ 4.3)
การค้าไทย – กัมพูชา ปี 2013
มูลค่าการส่งออก 4,256.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้า 355.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออก ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม น้าตาลทราย สินค้านาเข้า ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและ
ปูนซีเมนต์ เครื่องสาอาง ยานพาหนะอืน่ ๆ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์
ส่วนประกอบ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่ง ลวดและสายเคเบิล สินแร่โลหะ เศษ
สันดาปภ่ยในแบบลูกสูบ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
โลหะ พืชและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ รองเท้า เป็นต้น
ลาดับคู่ค้าของไทยปี 2556 อันดับ 8 (ในอาเซียน) อันดับ 46 (ในโลก)
ลาดับคู่ค้าของไทยปี 2556 อันดับ 6 (ในอาเซียน) อันดับ 14 (ในโลก)
สถิติการค้าไทย-กัมพูชา (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนาเข้า
ดุลการค้า
2011
2,869.2
2,693.2
176.0
2,517.2
2012
4,031.7
3,782.2
249.5
3,532.7
2013
4,611.6
4,256.3
355.3
3,901.0
2014 (ม.ค.-ต.ค.)
4,182.2
3,724.7
457.5
3,267.2
ที่มา: CIA World Factbook; Economist Intelligence Unit; World Trade Atlas; Ministry of Commerce

วิเคราะห์ SWOT ของกัมพูชา
 การเมืองมีเสถียรภาพ คณะรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นาโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ทาให้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและต่อเนื่อง
 กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากนานาประเทศในฐานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด อาทิ GSP จาก EU, US ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย ทาให้สินค้า
ส่งออกกัมพูชามีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนต่างชาติในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วดังกล่าว
 มีทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานจานวนมาก เหมาะแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า และอุตฯ เกษตร ฯลฯ
 มีโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้า ที่จังหวัดเกาะกง เป็นการลงทุนของจีน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
จุดอ่อน  ยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนา ทาให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูง
 แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ทั้งยังมีการลักลอบเข้ามาทางานอย่างผิดกฎหมายในไทย
 ขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถในการทาธุรกิจต่างประเทศ
 มีการลักลอบทาการค้าผิดกฎหมาย เช่น อัญมณี ไม้ และรถยนต์ที่ถูกลักขโมย รวมถึงสินค้าเกษตร
โอกาส  ใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ เช่น GSP รวมถึงการส่งออกไปยังเวียดนามและจีนซึ่งเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพขยายตัวสูงจากจานวนประชากรและกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับปานกลางในสัดส่วนเพิ่มขึ้น
 ศักยภาพของตลาดภายในประเทศที่มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนจากต่างชาติและของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจที่สาคัญ (Economic Corridors) ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งถือเป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่มีโอกาสขยายตัวสูง และมีการ
พัฒนาเส้นทางรถไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายเอเชีย (สิงคโปร์-คุนหมิง) คือ กรุงพนมเปญ-จ.พระสีหนุ
 การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร มีการขยายตัวสูง จากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่อนข้างมาก
 มีแหล่งเพาะพันธุป์ ลาน้าจืดขนาดใหญ่ คือ โตนเลสาบ ซึ่งตั้งอยู่หา่ งจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด และมีพันธุป์ ลามากกว่า 300 ชนิด
 รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาข้าว ภายใต้ “Rice – White Gold” โดยตั้งเป้าหมายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสาคัญของโลก ภายใน 5 ปี (ปี 2015)
อุปสรรค  ระบบการเงิน การธนาคาร รวมถึงระบบศาล ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ
 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง
 ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ
 ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดแคลน ทาให้การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมเป็นไปอย่างล่าช้า
 ระบบราชการมีการคอรัปชั่นสูง ทั้งยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่เป็นทางการในการขนส่งภายในประเทศ ณ จุดต่างๆ ทาให้ต้นทุนในการทาธุรกิจสูงขึ้น
จุดแข็ง

การเยือนที่สาคัญฝ่ายไทย (ระดับรัฐบาล)
 วันที่ 15 กันยายน 2011 นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เยือนกัมพูชา
อย่างเป็นทางการ
 วันที่ 2-4 เมษายน 2012 นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 ที่กรุงพนมเปญ

การเยือนที่สาคัญฝ่ายกัมพูชา (ระดับรัฐบาล)
 วันที่ 10 – 12 เมษายน 2009 นายกรัฐมนตรี (สมเด็จฮุน เซน) เยือนไทย เพื่อเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่พัทยา
 วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2009 นายกรัฐมนตรี (สมเด็จฮุน เซน) เยือนไทย เพื่อเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่ชะอา-หัวหิน
สานักอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ธันวาคม 2557

