ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)
ข้อมูลสาคัญ
 เป็นคู่ค้าอันดับ 18 ของไทยในโลก และอันดับ 6 ของไทยในอาเซียน
 ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP+) จากสหรัฐฯ มากกว่า 4,800 รายการ ซึ่งมากกว่า
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มกาลังพัฒนาอื่นๆ และได้รับการยกเว้นภาษีจากสหภาพยุโรป
ในทุกสินค้า ยกเว้นอาวุธตามเกณฑ์ (Everything But Arm: EBA)
 เป็นประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานด้านแรงงาน โดยมีอัตราการ
ขยายตัวของวัยแรงงานเฉลี่ย 1.7% ต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศ
CLMV และมีอัตราค่าแรงที่ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
 รั ฐบาลมี นโยบายสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การจ้ างงานจ านวนมาก
โดยเน้ นอุ ตสาหกรรมที่ สามารถขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จได้ ในระยะกลางถึ งระยะยาว
เช่น การแปรรูปอาหาร การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น
 กัม พู ช าได้ จั ด การเลื อ กตั้ งทั่ ว ไปครั้ ง ที่ 6 เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2561 โดยผล
การเลือกตั้งปรากฎว่า พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ภายใต้การนาของสมเด็จ
มหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน ยังคงครองเสียงข้างมาก และได้ประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
การปกครอง
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
เป็
นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
พื้นที่
181,035 ตร.กม.
กษั
ต
ริ
ย
์
พระบาทสมเด็
จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
ประชากร
16.4 ล้านคน (ปี 2561)
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีสมเด็จมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
ภาษาทางการ ภาษาเขมร (ภาษาราชการ) ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
รัฐมนตรีพาณิชย์ นายปัน โสราสัก (H.E. Mr. Pan Sorasak)
เวียดนาม จีน และไทย (ภาษาอื่นๆ)
วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย 19 ธันวาคม 2493
ศาสนา
ศาสนาพุทธ (96.9%) ศาสนาอิสลาม (1.9%)
ทูตพาณิชย์ไทยประจากรุงพนมเปญ นายจิราวุฒิ สุวรรณอาจ
และศาสนาอื
่นๆ (1.2%)
1
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2560
2561
ทรัพยากร ไม้ แร่ธาตุ เหล็ก อัญมณี น้ามัน สินค้าประมง อัญมณี แก๊ส
GDP (US$ bn.) (Current prices)
22.1
24.1
ผลิตภัณฑ์ เกษตร ข้ าวโพดเลี้ย งสัต ว์ มั นสาปะหลัง ข้า ว ล าใย
GDP per capita (US$)
1,379.3
1,485.3
ฟักทอง ยาสูบ
Real GDP growth (% change yoy)
6.9
7.0
อุตสาหกรรม สิ่งทอ ก่อสร้าง โรงสีข้าว ซีเมนต์ เหมืองแร่
การค้ากัมพูชา-โลก 25602 (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 11.42
มูลค่าการนาเข้า 14.37
สินค้าเข้า ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม บุหรี่ ทองคา วัสดุก่อสร้าง
สินค้าออก ผ้า ไม้ซุง ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ รองเท้า
ตลาดส่งออกสาคัญ (ปี 2560) สหรัฐฯ (21.5%) UK (9%) เยอรมัน (8.6%) เครื่องจักร ยานพาหนะ ยา
งนาเข้าสาคัญ (ปี 2560) จีน (34.1%) สิงคโปร์ (12.8%)
ญี่ปุ่น (7.6%) จีน (6.9%) แคนาดา (6.7%) สเปน (4.7%) เบลเยียม (4.5%) แหล่
ไทย (12.4%) เวียดนาม (10.1%)
การค้าไทย-กัมพูชา 25613 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก
7,621.03
สินค้าออก อัญมณีและเครื่องประดับ น้ามันสาเร็จรูป เครื่องดื่ม รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้าตาลทราย รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ
ลูกสูบและส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
อั น ดั บ ตลาดส่ ง ออก อั น ดั บ 6 (ในอาเซี ย น) และ อั น ดั บ 11 (ในโลก)
อัตราขยายตัว 43.94%
สถิติการค้าไทย – กัมพูชา3 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
มูลค่าการค้า
2557
5,115.19 (+10.93%)
2558
5,597.74 (+9.43%)
2559
5,609.48 (+0.21%)
2560
6,188.76 (+10.33%)
2561
8,388.95 (+35.55%)
1

2

3

ที่มา : dfat.gov.au ; cia.gov; กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th/

มูลค่าการนาเข้า 767.92
สินค้าเข้า ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทาจากผักผลไม้ สินแร่โลหะ
อื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เสื้อผ้าสาเร็จรูป
เครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า และส่ ว นประกอบ พื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพื ช
เนื้อสัตว์สาหรับการบริโภค เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและ
ทองคา ส่ วนประกอบและอุ ป กรณ์ ย านยนต์ เครื่ อ งจัก รกลและ
ส่วนประกอบ เป็นต้น
อันดับแหล่งนาเข้า อันดับ 9 (ในอาเซียน) อันดับ 36 (ในโลก)
อัตราขยายตัว -14.14%

การส่งออก
4,525.48 (+6.33%)
4,958.48 (+9.57%)
4,671.85 (-5.78%)
5,294.42 (+13.33%)
7,621.03 (+43.94%)

การนาเข้า
589.71 (+65.99%)
639.26 (+8.40%)
937.63 (+46.68%)
894.34 (-4.62%)
767.92 (-14.14%)

ดุลการค้า
3,935.77
4,319.22
3,734.22
4,400.08
6,853.11

การลงทุนไทย-กัมพูชา
การลงทุนทางตรงของไทยในกัมพูชา
ปี 2548-2561 มูลค่า 11,047.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปี 2561 มูลค่า 1,544.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนทางตรงของกัมพูชาในไทย
ปี 2548-2561 มูลค่า 110.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปี 2561 มูลค่า 24.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยรายสาคัญที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา
- กลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท TCC Group
- กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (SCG Group)
- บริษัท ไทยนครพัฒนา จากัด
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- บริษัท TK Garment จากัด
- บริษัท Crystal Investment จากัด
- บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow)),
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ FTA ของกัมพูชาในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
1. มีผลบังคับใช้แล้ว
ภายใต้กรอบอาเซียนจานวน 6 ฉบับ

2. ลงนามแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ จานวน 1 ฉบับ
3. อยู่ระหว่างการเจรจา ภายใต้กรอบอาเซียน จานวน 1 ฉบับ

อาเซียน
อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุ่น
อาเซียน-เกาหลี
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
อาเซียน-ฮ่องกง (มีผลใช้บังคับ 1 ม.ค. 2562)
RCEP

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

ส่วนบริหารงานทวิภาคี
สานักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มีนาคม 2562

Kingdom of Cambodia

Fact Sheet

Capital:
Surface area:

Phnom Penh
176,520 sq. km.

Official language:
Population:
Exchange rate:

Khmer
16.00 million (2017)
1 Baht = 126.29 Riel (Mar 2019)

Recent economic indicators1
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)

Head of State:
His Majesty King Preah Bat Samdech Preah
Boromneath Norodom Sihamoni

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15.2
1,009.3
7.4
-2.0
-13.4
3.0
0.3

16.7
1,090.7
7.1
-1.7
-10.1
3.9
0.2

18.1
1,163.4
7.0
-1.6
-9.0
1.2
0.2

20.0
1,270.5
7.0
-1.7
-8.6
3.0
0.2

22.1
1,379.3
6.9
-1.9
-8.5
2.9
0.2

24.1
1,485.3
7.0
-2.6
-10.8
3.3
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
25.79
11.42
14.37
Export Destinations (Unit: % of Total)
Import Sources (Unit: % of Total)
Major Export
Major Import
(2017)
(2017)
1. US
21.5%
1. China
34.1%
Clothing
Petroleum Products
2. UK
9.0%
2. Singapore
12.8%
Timber
Cigarettes
3. Germany
8.6%
12.4%
Rubber
Gold
3. Thailand
4. China
6.9%
4. Viet Nam
10.1%
Rice
Construction Materials
5. Canada
6.7%
5. No data
Fish
Machinery
Source: CIA World Factbook

Thailand’s Trade with Cambodia 2018: Value : million US$
Total Trade

Share
1.67

8,388.95
Rank
18

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

Exports to Cambodia

Imports from Cambodia

7,621.03

Balance of Trade with
Cambodia

767.92

Share

Rank

Share

Rank

3.01

11

0.31

36

(US$m)
1,718.70
1,570.19
435.86
240.00
218.95

6,853.11

Major Thailand’s Imports,
Fruits, vegetables, fruit and vegetable preparations
Other metal ores, metal waste scrap, and products
Stranded wire and cable
Garments
Electrical machinery and parts

(US$m)
208.87
135.40
122.62
88.36
42.46

Source: Ministry of Commerce

Department of Trade Negotiations
Ministry of Commerce
March 2019

