ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข.อมูลสำคัญ
• ในระยะ 5 ป)ที่ผ.านมา (2555-2559) มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5-7% ต.อป)
• ไดIรับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP+) จากสหรัฐฯ มากกว.า 4,800 รายการ ซึ่งมากกว. า
ประเทศที่อยู.ในกลุ.มกำลังพัฒนาอื่นๆ และไดIรับการยกเวIนภาษีจากสหภาพยุ โรป
ในทุกสินคIา ยกเวIนอาวุธตามเกณฑe (Everything But Arm: EBA)
• เปuนประเทศที่เศรษฐกิ จขั บเคลื่ อนดI วยปw จจัย พื้ นฐานดI านแรงงาน โดยมี อัต ราการ
ขยายตัวของวัยแรงงานเฉลี่ย 1.7% ต.อป) ซึ่งสูงเปuนอันดับ 2 ของกลุ.มประเทศ
CLMV และมีอัตราค.าแรงที่ค.อนขIางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
• รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่จะทำใหIเกิดการจIางงานจำนวนมาก
โดย
เนIนอุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดIในระยะกลางถึงระยะยาว เช.น
การแปรรูปอาหาร การผลิตชิ้นส.วนอิเล็กทรอนิกสe และการผลิตชิ้นส.วนรถยนตe เปuนตIน
• เมื่อ เม.ย. 59 กัมพูชาปรับ ครม. ครั้งแรกในรอบ 30 ป) โดยตำแหน.งสำคั ญที่ มีการ
ปรับเปลี่ยน คือ ตำแหน.ง รมว. กระทรวงการต.างประเทศที่นายปรัก สุคน ขึ้นดำรง
ตำแหน.งรัฐมนตรีแทนที่นายนายฮอรe นัมฮง ที่ดำรงตำแหน.งนี้มานานถึง 18 ป) และ
แต.งตั้งนายปwน โสราสัก รมช. กระทรวงพาณิชยeขึ้นเปuน รมว. กระทรวงพาณิชยe แทน
นายซุน จันโทรว ที่ไปรับตำแหน.ง รมว. กระทรวงคมนาคม โดยคาดว.าเปuนการปรับ
เพื่อเตรียมความพรIอมสำหรับการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2561
การปกครอง
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริยe
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
เปu
นประมุขภายใตIรัฐธรรมนูญ
พื้นที่
176,520 ตร.กม.
กษั
ต
ริ
ย
F
พระบาทสมเด็
จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
ประชากร
16.2 ลIานคน (ป) 2560)
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีสมเด็จมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
ภาษาทางการ ภาษาเขมร (ภาษาราชการ) ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
รัฐมนตรีพาณิชยF นายปwน โสราสัก (H.E. Mr. Pan Sorasak)
เวียดนาม จีน และไทย (ภาษาอื่นๆ)
ศาสนา
พุทธศาสนานิกายเถรวาท (96.4%) ศาสนาอิสลาม (1.9%) วันสถาปนาความสัมพันธFกับไทย 19 ธันวาคม 2493
และศาสนาอื่นๆ (1.7%)
ทูตพาณิชยFไทยประจำกรุงพนมเปญ นายจิราวุฒิ สุวรรณอาจ
ข.อมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
2559
2560
ทรัพยากร ไมI แร.ธาตุ เหล็ก อัญมณี น้ำมัน สินคIาประมง อัญมณี แกŽส
GDP (US$ bn.) (Current prices)
19.4
21.0
ผลิตภัณฑFเ กษตร ขIาวโพดเลี้ย งสัต วe มันสำปะหลัง ขIาว ลำใย
GDP per capita (US$)
1,229.6
1,308.5
ฟwกทอง ยาสูบ
Real GDP growth (% change yoy)
7.0
6.9
อุตสาหกรรม สิ่งทอ ก.อสรIาง โรงสีขIาว ซีเมนตe เหมืองแร.
การค.ากัมพูชา-โลก 25602 (พันล.านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคuาการสuงออก 10.45
มูลคuาการนำเข.า 14.34
สินค.าเข.า ผลิตภัณฑeป“โตรเลียม บุหรี่ ทองคำ วัสดุก.อสรIาง
สินค.าออก ผIา ไมIซุง ยางพารา ขIาว ปลา ยาสูบ รองเทIา
ตลาดสuงออกสำคัญ (ป) 2558) สหรัฐฯ (21.3%) UK (9.4%) เยอรมัน (9%) เครื่องจักร ยานพาหนะ ยา
แหลuงนำเข.าสำคัญ (ป) 2558) จีน (35.3%) ไทย (14.8%) เวียดนาม
ญี่ปุ’น (8.2%) แคนาดา (6.5%) จีน (6%) ไทย (4.2%) สเปน (4%)
(11%) สิงคโปรe (4.4%) ญี่ปุ’น (4.1%) ฮ.องกง (4%)
การค.าไทย-กัมพูชา 25603 (ล.านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคuาการสuงออก
5,269.9
มูลคuาการนำเข.า 894.9
สินค.าออก น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม น้ำตาล สินค.าเข.า ผัก ผลไมIและของปรุงแต.งที่ทำจากผักผลไมI เครื่องเพชร
ทราย รถจักรยานยนตeและส.วนประกอบ รถยนตe อุปกรณeและส.วนประกอบ พลอย อั ญ มณี เงิ นแท. ง และทองคำ สิ นแร. โ ลหะๆ ลวดและสาย
เครื่องจักรกลและส.วนประกอบ เคมีภัณฑe ปูนซีเมนตe เปuนตIน
เคเบิล เสื้อผIาสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ”าและส.วนประกอบ เปuนตIน
อั น ดั บ ตลาดสu ง ออก อั น ดั บ 7 (อาเซี ย น) และ อั น ดั บ 12 (ในโลก) อันดับแหลuงนำเข.า อันดับ 8 (ในอาเซียน) อันดับ 29 (ในโลก)
อัตราขยายตัว 12.8%
อัตราขยายตัว -4.6%
สถิติการค.าไทย – กัมพูชา3 (ล.านเหรียญสหรัฐฯ)
ป}
มูลคuาการค.า
การสuงออก
การนำเข.า
ดุลการค.า
2556
4,611.2 (+14.5%)
4,255.9 (+12.6%)
355.3 (+42.4%)
3,900.6
2557
5,115.2 (+10.9%)
4,525.5 (+6.3%)
589.7 (+65.0%)
3,935.8
2558
5,597.7 (+9.4%)
4,958.5 (+9.5%)
639.3 (+8.4%)
4,319.2
2559
5,609.5 (+0.2%)
4,671.9 (-5.8%)
937.6 (+46.7%)
3,734.2
2560
6,164.9 (+9.9%)
5,269.9 (+12.8%)
894.9 (-4.6%)
4,375.1

(Kingdom of Cambodia)

ที่มา : 1 dfat.gov.au ; 2 cia.gov; 3 กระทรวงพาณิชย= www2.ops3.moc.go.th/

การลงทุนไทย-กัมพูชา
การลงทุนทางตรงของไทยในกัมพูชา
ป} 2548-2559 มูลคuา 8,390.94 ล.านเหรียญสหรัฐฯ
ป} 2559 มูลคuา 1,349.90 ล.านเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจไทยรายสำคัญที่เข.าไปลงทุนในกัมพูชา
- กลุ.มบริษัท เจริญโภคภัณฑe จำกัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กลุ.มบริษัท TCC Group
- กลุ.มบริษัท ปูนซีเมนตeไทย (SCG Group)
- บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท TK Garment จำกัด
- บริษัท Crystal Investment จำกัด
- บริษัท ปูนซีเมนตeนครหลวง จำกัด มหาชน (SCCC)

มกราคม 2561

การลงทุนทางตรงของกัมพูชาในไทย
ป} 2548-2559 มูลคuา 72.08 ล.านเหรียญสหรัฐฯ
ป} 2559 มูลคuา 3.67 ล.านเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจกัมพูชารายสำคัญที่เข.ามาลงทุนในไทย
- N/A

ที่มา: ธนาคารแห.งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต.างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต.างประเทศ (Inflow)),
กรมส.งเสริมการคIาระหว.างประเทศ

ความสัมพันธF FTA ของกัมพูชาในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
มีผลบังคับใช.แล.ว ภายใตIกรอบอาเซียนจำนวน 6 ฉบับ

ลงนามแล.ว แตuยังไมuมีผลบังคับใช. จำนวน 1 ฉบับ
อยูuระหวuางการเจรจา ภายใตIกรอบอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ

อาเซียน
อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุ’น
อาเซียน-เกาหลี
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดe
อาเซียน-ฮ.องกง (มีผลใชIบังคับ 1 ม.ค. 2562)
RCEP

ที่มา https://aric.adb.org/fta-country

ส.วนบริหารงานทวิภาคี
สำนักอาเซียน
กรมเจรจาการคIาระหว.างประเทศ
มิถุนายน 2561

Kingdom of Cambodia
Capital :
Surface area :
Official language :
Population :
Exchange rate :

Fact Sheet
Head of State :

Phnom Penh
176,520 sq. km.
Khmer
16.20 million (2017)
1 Baht = 126.71 Riels (June 2018)

Recent economic indicators1

2012

14.1
945.7
7.3
-1.5
-11.0
2.9
0.2

GDP (US$ bn) (current price)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change YOY)
Current account balance (US$ b)
Current account balance (%GDP)
Inflation (% change YOY)
Unemployment Rate (% labour force)

H.M. King Norodom Sihamoni

Head of Government :
Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei
Techo Hun Sen

2013

2014

2015

2016

15.2
1,010.4
7.4
-1.9
-12.3
3.0
0.3

16.8
1,095.6
7.1
-2.0
-12.1
3.9
0.1

17.8
1,144.5
7.0
-1.9
-10.6
1.2
0.2

19.4
1,229.6
7.0
-1.7
-8.7
3.0
0.3

2017

21.0
1,308.5
6.9
-1.8
-8.5
3.7
n/a

Source: Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government

Cambodia’s Global Trade, 2017 : Value : billion US$
Total Trade
Exports to world
Imports from world
24.79
10.45
14.34
Export Partners (Unit: % of Total)
Import Partners (Unit: % of Total)
Major Export
Major Import
(2016)
(2016)
1. US
21.3%
1. China
35.3%
Clothing
Petroleum Products
2. UK
9.4%
2. Thailand
14.8%
Timber
Cigarettes
3. Germany
9.0%
3. Viet Nam
11.0%
Rubber
Gold
4. Canada
6.5%
4. Singapore
4.4%
Rice
Construction
Materials
8. Thailand
4.2%
5. Japan
4.1%
Fish
Machinery
Source: CIA World Factbook

Thailand’s Trade with Cambodia 2017: Value : million US$
Total Trade

Exports to Cambodia

6,164.9

Imports from Cambodia

5,269.9

894.9

Share

Rank

Share

Rank

Share

Rank

1.30

21

2.23

12

0.40

29

Major Thailand’s Exports,
Refine fuels
Precious stones and jewelry
Beverages
Sugar
Motorcycles, parts and accessories

Balance of Trade with
Cambodia

(US$m)
891.1
854.9
343.3
291.4
187.6

4,375.1

Major Thailand’s Imports,
Fruits, vegetables, fruit and vegetable preparations
Jewelry including silver bars and gold
Stranded wire and cable
Other metal ores, metal waste scrap, and products
Garments

(US$m)
265.9
165.0
100.3
93.9
59.1

Source: Ministry of Commerce

Department of Trade Negotiations
Ministry of Commerce
June 2018

