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ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia

ที่มา http://www.geographicguide.com/asia/maps/cambodia.htm
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1. ข้อมูลทัวไป
่
1.1 โครงสร้างประชากร(ค่ า ประมาณพ.ศ.2554) 1
จํานวนประชากรประมาณ14.7ล้า นคน
อัตราการขยายตัวของประชากร1.69 %
โครงสร้างอายุประชากร
0-14 ปี 32.2% (ชาย 2,375,155 คน/ หญิง
2,356,305 คน)
ที่มา: U.S. Census Bureau, International Program.
15-64 ปี 64.1% (ชาย 4,523,030 คน /หญิง
http://www.census.gov/population/international/
4,893,761 คน)
data/idb/country.php
65 ปี ขึน้ ไป 3.8% (ชาย 208,473 คน/หญิง 344,993
คน)
สัญชาติ
ชาวกัมพูชา (Cambodia (s))
1.2เชืเมือ้ อชาติ
งสาคัญทางเศรษฐกิ
ชาวเขมร 90%จ เวียดนาม 5% จีน 1%
อื่นๆ 4%
ชื่อเมือง/จังหวัด
จานวน
ลักษณะความสาคัญ
ประชากร
(ล้านคน)
กรุงพนมเปญ
1.3
กรุง พนมเปญเป็ นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา เป็น เขต
ปกครองพิเ ศษเมือ งหลวงของนครหลวงพนมเปญด้ว ย
Phnom Penh
นับเป็ น เมืองที่เป็ น เป้าหมายการท่องเที่ยวทัง้ จากผู้คนใน
ประเทศ และจากต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การเมือง
และการศึกษาและวัฒนธรรมของกัมพูชา ยังเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมทางบก นํ้า และทางอากาศ มีถนนสายสําคัญ 7
สายเชื่อมโยงจังหวัดต่างๆในประเทศ กับประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ก รุ ง พนมเปญตัง้ อยู่บ นเส้น ทางการเชื่อ มโยง
เศรษฐกิจระหว่าง 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ไทย เวียดนาม
และพม่า มีความสําคัญต่อการค้าขาย การนําเข้า และส่งออก
สิน ค้าที่สําคัญ ของประเทศในอนาคต สําหรับ ทิศทางทาง
ธุ ร กิ จ ที่ น่ าสนใจคื อ ธุ ร กิ จ ด้ า นสุ ข ภาพ และโรงเรี ย น
นานาชาติเป็นต้น
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กาปงจาม
Kampong cham

1.9

รัตนคีรี
Ratanakiri

0.1

สีหนุวิลล์
Sihanoukville

0.2

กําปงจามเป็นจังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของประเทศกัมพูชา
มีเมืองกําปงจามเป็นเมืองหลวงของจังหวัด และเป็นจังหวัดที่
มีประชากรมากทีส่ ุดในประเทศกัมพูชาโดยมีประชากร
ประมาณ 1,600,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อยูห่ ่างจากกรุงพนมเปญไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 121 ก.ม.
เนื่องจากกําปงจามเป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้แม่น้ําโขงและใกล้
กรุงพนมเปญจึงเป็นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทางการค้าและเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง โดยสามารถเดินทางได้ผ่าน
ทางหลวงจากพนมเปญ และเดินทางโดยทางเรือ bullet ซึง่
เป็นทางขนส่งทางหลักระหว่างเมืองในแม่น้ําโขง
จังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชา อยูห่ ่างจากกรุงพนมเปญไป
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 636 กิโลเมตร พืน้ ที่ 11,052 ตร.
กม. ประชากร 149,997 คน (พ.ศ. 2551) เมืองเอก คือ อัน
ดวงเมียะห์ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม มีทรัพยากรทีส่ าํ คัญ
คืออัญมณี เช่น เพทาย ทับทิม ทองคํา เป็นต้น และผลผลิต
ทางการเกษตร รายได้หลักคือการทําสวน-ทําไร่และการ
ท่องเทีย่ ว โดยในปี 2551 ได้ให้ความเห็นชอบกระทรวง
เกษตร ปา่ ไม้ และประมงของกัมพูชา ว่ามีการเห็นชอบอย่าง
เป็นทางการให้พน้ื ทีใ่ นส่วนของจังหวัดรัตนคีรเี ป็นพืน้ ที่
โครงการการลงทุนเขตเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วพิเศษ ซึง่ ถือ
ว่าเป็นทิศทางทีด่ หี ากต้องการทีจ่ ะเข้าไปสําหรับการลงทุน
ทางด้านการท่องเทีย่ วในจังหวัด การลงทุนสาชาอื่นที่
น่าสนใจ คือ การลงทุนทางด้านการเกษตรและเครื่องมือ
ทางการเกษตร การปลูกยางพารา การทําเหมืองอัญมณี
เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากทีส่ ุดของประเทศกัมพูชา
ห่างจาก กรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร เป็นอีกเมืองท่าทีม่ ี
ความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วของประเทศ
กัมพูชา โดยแต่เดิมเมืองท่าแห่งนี้รจู้ กั กันในนาม "เมืองกัม
ปงโสม" ซึง่ เป็นท่าเรือนํ้าลึกแห่งเดียวของประเทศ และยัง
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เสียมเรียบ
Siem Reap

0.8

เป็นถึงเมืองพักตากอากาศชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
กัมพูชา
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจเช่น หาดOccheuteal และ
หาดSerendipity ซึง่ สามารถกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นทาง
บกอย่างการเดินชมหาด และกิจกรรมทางนํ้า อาทิเช่น การ
ดํานํ้า, ตกปลา, พายเรือคายัค และล่องเรือ ปจั จุบนั มี
นักท่องเทีย่ วชาวตะวันตกเดินทางมาท่องเทีย่ วเป็นจํานวน
มาก เนื่องจากมีเกสท์เฮาส์ กระท่อม หรือบ้านพักต่างๆก็มไี ว้
คอยบริการนักท่องเทีย่ วมากมาย นอกจากการเทีย่ วชมเมือง
ท่าแล้ว ไกลออกไปประมาณ 18 กิโลเมตร มีอุทยานแห่งชาติ
Ream National Park ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายๆกับซาฟารี ซึง่ มี
สัตว์นานาชนิด เช่น กวางมูส, ตัวนิ่ม และปลาโลมาพันธุห์ า
ยากอย่าง ปลาโลมาเผือก ซึง่ จะมีให้เห็นเฉพาะช่วงเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์
จังหวัดสีหนุวลิ ล์มที ่าเรือนําลึกทีส่ าํ คัญคือ ท่าเรือสีหนุ
วิลล์ (PAS) ปจั จุบนั รัฐบาลได้พฒ
ั นาพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้ท่าเรือสี
หนุวลิ ล์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวลิ ล์
จังหวัดเสียมเรียบอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือกัมพูชา เป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วสําคัญของกัมพูชาเนื่องจากเป็น
จังหวัดทีต่ งั ้ ของนครวัด เมืองหลวงจังหวัดคือเรียกว่าเสียม
ั่
เรียบและตัง้ อยูใ่ นภาคใต้ของจังหวัดบนชายฝงโตนเลสาบ
ทะเลสาบทีส่ าํ รองนํ้าจืดมากทีส่ ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คําว่า "เสียมเรียบ" ในภาษาเขมรนัน้ หมายความว่า
"สยามราบ" คือ สยามแพ้ ส่วน "เสียมราฐ" ในภาษาไทยนัน้
หมายถึง "ดินแดนของสยาม" เป็นทีเ่ ข้าใจว่า ชื่อ "เสียม
เรียบ" ตัง้ ขึน้ ใหม่แทน "เสียมราฐ" หลังจากทีใ่ น กรณีพพิ าท
อินโดจีน พันตรีแปลก พิบลู สงคราม ผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพ
อีสานและบูรพาในขณะนัน้
ได้เคยบุกข้ามชายเดนขับไล่
ั่
ฝรั ่งเศสออกจากดินแดนฝงขวาของแม่
น้ําโขง พระตะบอง
และเสียมราฐ แต่แพ้
ปจั จุบนั นี้ จังหวัดเสียมราฐเป็นทีร่ จู้ กั ดีในฐานะเป็น
ทีต่ งั ้ ของนครวัด และยังมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วโดดเด่นอีก อาทิ
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ชื่อเมือง/จังหวัด
เกาะกง
Koh Kong

หมู่ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด,
กลุ่มปราสาทนครธม, (ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บา
กอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และ บารายตะวันตก
แต่ละปีมนี กั ท่องเทีย่ วไปเยีย่ มชมนครวัดประมาณ
1,600,000 คน
จํานวนประชากร ลักษณะความสําคัญ
(ล้านคน)
0.1
ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงมใต้ของกัมพูชา ทิสเหนือติดกับ
จังหวัดพระดพธิสตั ว์(Pursat) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกํา
ปงสะปือ(Kampong Speu) และจังหวัดกําปอต(Kampot) ทิส
ตะวันออกเฉียงใต้ตดิ กับจังหวัดพระสีหนุและอ่าวไทย ทิศใต้
ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตะติดกับประเทศไทยและอ่าวไทย
พืน้ ทีป่ ระกอบไปด้วยภูเขาทีร่ าบชายทะเล และพืน้ ทีช่ ายฝงั ่
ั่
โดยเฉพาะชายฝงทะเลมี
ความยาว 165 ตารางกิโลเมตรทาง
ทะเลในจังหวัดเกาะกงถือเป็นร้อยละ 50 ของทะเลทัง้ หมดใน
กัมพูชา มีท่าเรือ 4 แห่ง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 อําเภอ
ศูนย์กลางจังหวัดคือ กรุงเขมรภูมนิ ทร์

กาปอต
(Kampot)

0.6

เป็นจังหวัดทีอ่ ยูท่ างตอนใต้ของประเทสกัมพูชา เป็นเมืองที่
ติดริมทะเล ห่างจากอ่าวไทยประมาณ 1-2 กิโลเมตร น่อก
จากนี้เมืองกําปอตถือว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ โดยมี
ภูเขา Damrei และBokor นอกจากนี้ยงั มีถ่าํ Kampong
Trach อีกทัง้ สามารถชมสวนทุเรียนและสวนพริกไทยได้อกี
ด้วย มีเกาะขนาดเล้กคือ เกาะ Tonsay ทีส่ ามารถมาจาก
กําปอตได้ทางเรือ
มีผลต่อการเข้ามาของนักท่องเทีย่ ว
เพิม่ ขึน้ จํานวนมาก
กําปอตเป็นจังหวัดทีส่ ามารถเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามโดยมีถนนสายหลักเชื่อมโยงได้เป้นอ
ย่างดี นอกจากนี้แล้วได้มกี ารพัมนาถนนเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับ
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บันเตียเมียนเจ๊ย

0.7

การเป็นเมืองท่องเทีย่ ว ทําให้ธุรกิจประมงและท่าเรือทางทิส
ใต้ของประเทศเติบโต
เศรษฐกิจหลักของจังหวัดประกอบด้วย การเกษตรกรรมที่
สําคัญทีส่ ุด รวมทัง้ การประมง และการท่องเทีย่ ว ศักยภาพ
ในการลงทุนจองจังหวัดมีมาก ทังนี
้ ้เนื่องจากทรัพยากรส่วน
ใหญ่ของจังหวัดยังคงมีเหลือเฟือ
และมีพน้ื ทีท่ ต่ี อ้ งการ
พัฒนาเป็นจํานวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาให้สทิ ธิ
พิเศษในการตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนี้ดว้ ย ดดยมีนกั
ลงทุนกัมพูชาเป้นผูด้ าํ เนินการ และการกําลังต้องการผูร้ ่วม
ลงทุนจากต่างชาติ
นอกจากนี้กมั พูชาได้สร้างทางหลวง
หมายเลข5 โดยมีเส้นทางทีไ่ ปชายแดน 3 เส้นทาง ระยะทาง
รวม 51 กิโลเมตร และมีเส้นทางทีจ่ งั หวัดก่อสร้างเอง
ขณะเดียวกันการลงทุนทางด้านการเกษตรทีน่ ่าสนใจ ได้แก่
การอบพืชเกษตร โรงอาหารสัตว์
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2. ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ
2.1 ดัชนี ทางเศรษฐกิ จ
 รายได้ต่อหัวของประชากร ในปี 2551
เฉลีย่ 598 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน เพิม่
ร้อยละ 7.17 จากปี 2550 ซึง่ เฉลีย่
558 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน
 อัตราเงินเฟ้ อ ในปี 2551 ร้อยละ22.7
โดยราคาข้าวเพิม่ ร้อยละ 82 ขณะทีส่ นิ ค้า
บริโภค/อุปโภคขันพื
้ น้ ฐานเพิม่ ระหว่างร้อยละ 40-60 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2550 – เดือน
กรกฎาคม 2551 ราคาสินค้าหมวดอาหารเพิม่ เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสูงขึน้ ทั ่วโลก เช่น
ข้าวและเนื้อสัตว์ ประกอบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯและเงินเรียล อ่อนค่าลงขณะทีร่ าคานํ้ามัน
เชือ้ เพลิงสูงขึน้ ทําให้ตน้ ทุนการขนส่งสูงขึน้ ตามไปด้วย
 อัตราการว่างงาน โครงสร้างอาชีพหลักของคนกัมพูชา คือ ภาคเกษตรกรรม ประมาณร้อย
ละ 70 ภาคบริการ ประมาณ ร้อยละ 17 ภาคอุตสาหกรรมโรงงานประมาณร้อยละ 8 และ
ภาคการก่อสร้างประมาณร้อยละ 5 ผลการสํารวจจํานวนประชากรที่จดั ทําในปี 2551 พบว่า
มีจํานวนแรงงานที่พร้อมเข้าสู่การจ้างงาน 8.6 ล้านคน หรือร้อยละ 58.8 ของจํานวน
ประชากรรวมทัง้ ประเทศ โดยอัตราการว่างงานของกัมพูชาไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่าเป็น
จํานวนเท่าใด เนื่องจากประชากรมากกว่าร้อยละ 70 มีอาชีพทําการเกษตร ซึ่งไม่ได้ทํา งาน
ตลอดทัง้ ปี เป็ นการทํางานช่วงระยะที่มีการเพาะปลูกซึ่งอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก และมีการ
ประกอบอาชีพอื่นเสริมเช่น การรับจ้าง การค้าขาย การทอผ้า และการหาของป่า ในเวลา
ทีว่ า่ งจากการเพาะปลูก
 อัตราดอกเบีย้ ในปี 2551 เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ เฉลี่ยร้อยละ 15.9
ต่อปี ส่วนเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 3.6 และ เงินฝากประจําร้อยละ 3.25-8.00 ต่อปี เงิน
สกุลเรียล อัตราดอกเบี้ย เงินกู้เฉลี่ยร้อยละ 22.5 ส่วนเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 5.1 และ
เงินฝากประจําร้อยละ 6.70-9.50
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิ จที่สาคัญ
ประเภท
2548
2549
2550
2551
2552E
Nominal GDP (million US$)
6,240
7,359
8,753 10,571
11,241
Real GDP (% increase)
13.3%
10.8%
10.2%
6.0%
-0.5%
GDP per Capita (US$)
380
404
558
598
635
Real GDP per Capita
16.4%
16.0%
14.7% 20.2%
6.3%
(% increase)
Riel/Dollar Parity (year average)
4,092
4,103
4,056
4,000
4,000
Inflation in Riel (year average)
5.8%
4.7%
5.0%
21.0%
7.0%
Inflation in Dollar (year average)
3.8%
4.4%
7.1%
22.7%
7.0%
Budget Revenue (% GDP)
10.2%
9.8%
11.5% 10.8%
11.1%
Budget Expenditure (% GDP)
12.4%
13.8%
14.4% 14.6%
14.7%
Current Public Deficit (% GDP)
2.0%
1.0%
2.6%
1.3%
1.0%
Overall Public Deficit (% GDP)
-2.2%
-4.0%
-2.9% -3.8%
-3.6%
Export of Goods (% GDP)
46.2%
50.8%
47.3% 48.8%
43.1%
Import of Goods (% GDP)
62.4%
65.3%
62.8% 60.4%
58.1%
Trade Balance (% GDP)
16.2% -14.5% -15.5% -16.7%
-15.0%
Current Account Balance
-9.4%
-7.2%
-7.8% -8.8%
-7.1%
(% GDP)
Net Foreign Reserves
834
1,097
1,374
1,617
1,877
(million US$)
Money – M1 (% GDP)
4.9%
5.4%
5.7%
6.6%
7.6%
Money – M2 (% GDP)
14.4%
17.9%
26.8% 34.2%
41.2%
Exchange Rate (Riel:Bath)
103
110
113
130
140
Population (million)
13.8
14.2
14.5
14.7
15.1
Labor Force (% Population)
46.9%
47.8%
48.7% 58.8%
59.5%
Unemployment (% Population)
2.5
2.4
2.5
2.8
49.5%
ทีม่ า : - EIC, Cambodia Economics Today, special Issue January 2009, Monthly Bulletin
of Statistics of MEF
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2.2 การค้ากับต่างประเทศ
 ภาวะการค้าทั ่วไปในปี 2551 กัมพูชามีมลู ค่าการค้ารวม 7.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็นการ
นํ าเข้า 4.42 พัน ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และส่ง ออก 3.36 พัน ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ขาดดุ ลการค้า
1.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 ดุลการค้า ในปี 2551 กัมพูชาขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ 1,065.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่
ปี 2550 กัมพูชาขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ 601.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2549 กัมพูชา
ขาดดุลกับต่างประเทศ 910.5 ล้านดอลลาร์ส หรัฐฯ เห็นว่าในปี 2551 กัมพูชาขาดดุลการค้ากับ
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ เนื่องจากสภาวะการส่งออกเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป สิง่ ทอ รองเท้า ซึง่ เป็นสินค้าส่งออก
หลักได้ร บั ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลกัมพูชาได้มุ่งเน้นนโยบายการส่งเสริมให้ลงทุนผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าและส่งเสริมการ
ผลิต เพื่อ ส่ ง ออกมากขึ้น
ตารางที่ 2 สถิ ติการนาเข้า-ส่งออกของกัมพูชา
รายการ

มูลค่า

2548
2549
2550
1.มูลค่าการค้ารวม 4,565.8 5,465.9 6,853.2
2.การส่งออก
2,081.5 2,279.7 3,126.1
3.การนาเข้า
2, 484.3 3,190.2 3,727.1
4.ดุลการค้า
- 402.8 -910.5
-601.0
ทีม่ า: กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชย์ กัมพูชา

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว (%)
2551
2549
2550
2551
7,777.9 19.7
25.4
13.49
3,356.2
9.5
37.1
7.36
4,421.7 28.4
16.8
18.64
-1,065.5 126.04 -33.99
77.29

 ประเทศคู่ค้าที่สาคัญ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทีก่ มั พูชาส่งออกมากที่สุด โดยมีมูลค่าการค้ารวม
2,176.6 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ แยกเป็ น การส่ ง ออก 2,040.6 ล้ า นดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ และนํ า เข้า
136.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเวียดนามเป็นประเทศที่กมั พูชานําเข้ามากที่สุด โดยมีมูลค่าการค้า
รวม 1,072.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็นการนําเข้า 988.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออก 84.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถแซงจีน ซึง่ เคยเป็นประเทศทีก่ มั พูชานําเข้ามากทีส่ ุด โดยมีมลู ค่าการค้า
รวม 794.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็ นการนําเข้า 784.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่ง ออก 9.8
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะทีไ่ ทยเป็นคู่คา้ สําคัญอันดับ 3 โดยมีมูลค่าการค้ารวม 688.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ แยกเป็นการนําเข้า 674.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออก 13.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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 สิ นค้าส่งออกที่สาคัญ สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา ข้าวโพด ถั ่วเหลือง
ใบยาสูบและ ผลิตภัณฑ์ไม้ สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เสือ้ ผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และ สิง่ ทอ
 ตลาดส่งออกที่สาคัญ ได้แก่สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ ฮ่องกง แคนาดา และ สิงคโปร์
 สิ นค้ า น าเข้ า ที่ ส าคัญ ผลิต ภัณ ฑ์ น้ํ า มัน เชื้อ เพลิง สํ า เร็จ รู ป อาหารและเครื่อ งดื่ม ผ้ า ผื น
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว นํ้าตาลทราย และ ผลิตภัณฑ์ยาง
 แ ห ล่ ง สิ น ค้ า น า เ ข้ า ที่ ส า คั ญ เ วี ย ด น า ม จี น ไ ท ย ฮ่ อ ง ก ง ไ ต้ ห วั น เ ก า ห ลี ใ ต้
สิงคโปร์ อังกฤษ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
ตารางที่ 3 สถิ ติมลู ค่าการนาเข้า-ส่งออกของกัมพูชา ปี 2551(เรียงตามลาดับมูลค่าการนาเข้า)
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ
ลาดับ
ประเทศ
การส่งออก
การนาเข้า
การค้ารวม
1 Vietnam
84,525,529
988,340,100
1,072,865,629
2 China
9,812,629
784,344,714
794,157,343
3 Thailand
13,923,689
674,485,950
688,409,639
4 Hong Kong
8,942,046
581,212,018
590,154,064
5 Taiwan
5,472,855
336,867,309
342,340,164
6 South Korea
10,245,901
224,787,752
235,033,653
7 Singapore
9,212,616
204,894,756
214,107,372
8 United States
2,040,595,814
135,983,520
2,176,579,334
9 Malaysia
6,150,519
113,056,709
119,207,228
10 Indonesia
5,907,266
80,721,155
86,628,421
11 Japan
31,991,969
69,667,884
101,659,853
12 India
4,617,771
41,486,874
46,104,645
13 France
38,694,935
36,688,474
75,383,409
14 Pakistan
13,679
18,892,091
18,905,770
15 Australia
10,611,140
16,806,285
27,417,425
16 Germany
152,878,448
16,309,064
169,187,512
17 Belgium
51,352,625
12,931,262
64,283,887
18 Switzerland
13,416,409
9,957,583
23,373,992
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ลาดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ประเทศ
การส่งออก
การนาเข้า
Russia
11,553,414
9,793,820
Luxembourge
10,081,203
6,914,846
Italy
29,934,547
6,367,877
Philippines
1,187,545
6,170,316
Sweden
17,402,162
4,195,458
England
158,375,607
3,865,967
Netherland
150,121,568
3,758,627
Ireland
16,792,126
3,460,282
Denmark
8,930,269
2,976,097
Canada
212,058,846
2,170,650
Spain
126,181,290
1,866,211
Norway
9,510,591
1,381,486
Newzerland
2,298,475
911,818
Austria
7,187,357
113,415
Mexico
22,243,095
52,696
Others
73,995,878
20,320,590
รวม
3,356,219,813
4,421,753,656
ทีม่ า : กรม CAMCONTROL, กระทรวงพาณิชย์กมั พูชา

การค้ารวม
21,347,234
16,996,049
36,302,424
7,357,861
21,597,620
162,241,574
153,880,195
20,252,408
11,906,366
214,229,496
128,047,501
10,892,077
3,210,293
7,300,772
22,295,791
94,316,468
7,777,973,469

ตารางที่ 4 สิ นค้า 10 อันดับแรก กัมพูชานาเข้าจากทั ่วโลก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
นํ้ามันเชือ้ เพลิงสําเร็จรูป
ผ้าผืน
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ปูนซีเมนต์
เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว
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ปี 2548
325.44
377.94
59.55
80.28
50.68
60.68
15.06

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ปี 2549
ปี 2550
493.95
689.33
420.71
474.66
101.46
75.83
92.30
193.22
68.05
64.91
40.90
34..27
21.28
11.09

ลาดับ
8
9
10

รายการ

ปี 2548
6.26
12.74
4.85
1,490.79
2,484.28

นํ้าตาลทราย
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่นๆ
รวม

ปี 2549
13.68
12.54
6.32
1,919.02
3,190.22

ปี 2550
10.03
18.24
28.53
2,126.99
3,727.10

ที่มา : กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิ ชย์กมั พูชา

2.3 การค้ากับไทย

จากสถิติข องกรมศุ ล กากรไทย การค้า ระหว่ า งไทยกับ กัม พูช าในปี 2551 มีมู ล ค่ า การค้ า
รวม 2,130.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ จากระยะเดียวกันของปี 2550 ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 1,404.13 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จํานวน 725.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.70 แยกเป็ นการส่งออก มูลค่า
2,040.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ ร้อยละ 50.52 และนําเข้ามูลค่า 89.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ ร้อยละ
84.5 ซึง่ ในช่วงครึง่ ปีหลังมีการชะลอตัว เนื่องจากปญั หาข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร และการชะลอตัวของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กั ม พู ช า ต า ม วิ ก ฤ ติ ก า ร เ งิ น โ ล ก แ ล ะ อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ ที่ สู ง ถึ ง ร้ อ ย ล ะ 22.7
ตารางที่ 5 ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชา
รายการ
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนาเข้า
ดุลการค้า

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2549
2550
2551
1,270.13 1,404.13
2,130.04
1,235.47 1,355.38
2,040.08
34.68
48.76
89.97
1,200.80 1,306.62
1,950.11
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อัตราการขยายตัว (%)
2549
2550
2551
33.47
10.55
51.70
34.26
9.71
50.52
10.37
40.66
84.52

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร
สิ นค้าที่ส่งออกเพิ่ ม ได้แก่
 เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ มูลค่าส่งออก 123.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ จากปี 2550
ซึ่งส่งออก 42.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 187.62 ส่วนปูนซีเมนต์ มูลค่าส่งออก 90.7
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิม่ ร้อยละ 5.22 จากปี 2550 ซึง่ ส่งออก 86.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มูลค่ าส่ง ออก 98.4 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ เพิ่มจากปี
2550 ซึ่ง ส่ ง ออก 49.9 ล้า นดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ร้อ ยละ 97.19 ส่ ว นรถจัก รยานยนต์ และ
ส่วนประกอบ มูลค่าส่งออก 116.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ เพิม่ จากปี 2550 ซึ่ง ส่ง ออก 82.2
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 41.97
 นํ้ ามัน สําเร็จ รูป มูลค่ าส่ ง ออก 404.9 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ เพิ่มจากปี 2550 ซึ่ง ส่ง ออก
215.2 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ร้อ ยละ 88.15 เพื่อ สนองความต้อ งการใช้ภ ายในประเทศ
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม และยานพาหนะทีเ่ พิม่ ขึน้
 นํ้ าตาลทราย มู ล ค่ า ส่ ง ออก 100.0 ล้ า นดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ เพิ่ ม จากปี 2550 ซึ่ ง
ส่งออก 61.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 63.93 เพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งต่อไป
เวียดนาม
 เครื่องยนต์สนั ดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และ
เครื่องดื่ม เพิม่ ร้อยละ 56.68, 44.04, 34.44 และ 25.64 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 สิ นค้าส่งออกสาคัญ 10 อันดับแรกของไทยไปกัมพูชา
รายการ
น้ามันสาเร็จรูป
เหล็ก เหล็กกล้า ฯ
รถจักรยานยนต์ฯ
น้าตาลทราย
รถยนต์ และอุปกรณ์
เครื่องดื่ม
ปูนซีเมนต์

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2549
2550
2551
144.7
215.2
404.9
42.5
42.8
123.1
64.4
82.2
116.7
88.4
61.0
100.0
40.2
49.9
98.4
69.2
74.1
93.1
72.0
86.2
90.7
14

อัตราการขยายตัว %
2549
2550
2551
11.82
48.72
88.15
33.65
0.71
187.62
70.82
27.64
41.97
37.69
-31.00
63.93
55.81
24.13
97.19
31.81
7.08
25.64
24.78
19.72
5.22

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราการขยายตัว %
2549
2550
2551
2549
2550
2551
เคมีภณ
ั ฑ์
51.1
54.5
78.5
17.20
6.65
44.04
เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
29.7
46.4
72.7
36.87
56.23
56.68
ผลิ ตภัณฑ์ยาง
32.0
42.1
56.6
19.85
31.56
34.44
อื่นๆ
601.3
601.0
805.4
40.13
-0.05
34.01
รวมทัง้ สิน้
1,235.4 1,355.4 2,040.1
34.26
9.70
50.52
ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร
รายการ

2.4 มาตรการทางการค้า
 มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี
มาตรการนาเข้า ประเทศกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเพียงพอ จึงต้องอาศัยการนําเข้าเป็นหลัก โดยมีนโยบายการค้าเสรี ไม่มขี อ้ กีดกันทางการค้า หรือ
กําหนดโควต้า ในการนําเข้าสินค้า แต่กาํ หนดให้ผนู้ ําเข้าสินค้าเข้า ต้องชําระภาษีนําเข้า ภาษีมลู ค่าเพิม่ และ
ภาษีพเิ ศษอื่นๆ ตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
สิ นค้ าที่ ห้ามนาเข้า สินค้าที่มผี ลกระทบต่อความมั ่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดล้อม
และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุ ร ะเบิด รถยนต์และเครื่องจักรที่ใ ช้ในการทหาร ทอง
เครื่องเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ
มาตรการส่งออก สามารถทําการส่งออกได้เสรี ไม่มขี ้อจํากัด ยกเว้น สิน ค้าที่กระทรวงพาณิช ย์
กัมพูชากําหนดให้ส่งออกได้โดยต้องมีเอกสารใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าจากกรมสิทธิประโยชน์กมั พูช า
หรือเอกสารใบอนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศกัมพูชา
เอกสารใบรับรองแหล่งกาเนิ ดสิ นค้า กรมสิทธิประโยชน์ (GSP. Dept) กระทรวงพาณิชย์กมั พูชา
จะออกเอกสารใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าให้กบั ผูส้ ่งออกสินค้าทีป่ ระเทศผูน้ ําเข้าต้องการ เพื่อให้ได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและอื่น ๆ ขณะนี้มสี นิ ค้าทีต่ อ้ งขอเอกสารใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าเพื่อส่งออก
ไปบางประเทศ เช่น
 ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
 เสือ้ ผ้าสําเร็จรูปและถุงมือ
 รองเท้า
 กุง้ แช่แข็ง
 ข้าว
 เบียร์, บุหรี่
เอกสารใบอนุ ญ าตส่ ง ออก กรมการค้าต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ก ัม พูช าจะออกเอกสาร
ใบอนุญาตส่งออกสินค้าทีค่ วบคุม คือ
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 ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

 ข้าว

 มาตรการทางภาษี
1. ภาษี นาเข้า (Import Tax) เป็นภาษีทเ่ี ก็บจากสินค้าต่าง ๆ ทีน่ ําเข้า ซึ่งจัดเก็บตามราคา CIF ใน
สกุลเงินเรียล โดยแบ่งออกเป็น 4 อัตรา คือ
ตารางที่ 7 อัตราภาษี นาเข้า
อัตราภาษี
0%
7%
15%
35%

สิ นค้า
วัตถุดบิ และสินค้าจําเป็น
สินค้าขันกลาง
้
เครื่องจักรและอุปกรณ์
สินค้าฟุม่ เฟือย

สําหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจัดเก็บตามอัตราที่รฐั บาลกําหนด คือ ร้อยละ 15 สําหรับนํ้ามันดีเซล
และร้อยละ 35 สําหรับนํ้ามันเบนซิน
สิ นค้าที่ได้รบั การยกเว้นการจัดเก็บภาษี นาเข้า มีดงั นี้
 สินค้าทีผ่ ลิตตามโครงการส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก CDC
 ทรัพย์สนิ ทีข่ นย้ายตามปกติของบุคคลทั ่วไป
 สินค้าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
 สินค้าเพื่อการบริจาค การให้ความช่วยเหลือหรือทําบุญ
 สินค้าทีเ่ กีย่ วกับพิธแี ต่งงานหรืองานศพ
 สินค้าประเภทยาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรูพชื และเครื่องจักรที่ใ ช้ในการเกษตร (ยกเว้นรถ
แทรกเตอร์)
2. ภาษี ส่งออก ปจั จุบนั ไม่มกี ารจัดเก็บสําหรับสินค้าทั ่วไป ยกเว้นสินค้าบางประเภท ดังนี้
ตารางที่ 8 อัตราภาษี ส่งออก
อัตราภาษี
0%,5% และ 10%

สิ นค้า
ไม้แปรรูป (อัตราภาษีแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ชนิดของไม้)
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10%
0% และ 10%
0%, 10% และ 50%

ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปศุสตั ว์
อัญมณี

3. ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม (Valued AddedTax-VAT) สินค้านําเข้าทุกชนิดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ในอัตรา
ร้อยละ 10
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3. ต้นทุนทางเศรษฐกิ จ
3.1 Sales Tax หรือ Turnover Tax
กําหนดตัง้ แต่ 0.5-10% เริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม 2538 (เก็บในอัตรา 4% สําหรับธุรกิจการค้า และ
การบริการ ยกเว้น รายได้จากการบริการ ค่าห้องพัก สถานบันเทิงเริงรมย์ ร้านจําหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
เป็นต้น จัดเก็บในอัตรา 10%)

3.2 Corporate Tax หรือ Advance Payment of Profit Tax
กําหนดในอัตรา 1% ของยอดรายได้รวมของธุรกิจ
วิ ธีชาระภาษี : รับเฉพาะเงินเรียล โดยการทําบัญชี หากทําเป็นเงินเรียล ก็สามารถนําไปชําระตาม
ยอดได้ทนั ที แต่หากลงบัญชีเป็นเงินดอลลร์สหรัฐฯ ต้อง Converse ค่าของเงินดอลลร์สหรัฐฯ เป็นเรียลตาม
อัตราแลกเปลีย่ นของทางราชการ (กําหนดโดยธนาคารชาติ) สามารถชําระได้ทงั ้ เงินสดหรือเช็ค กรณีซ้อื เช็ค
ให้ซอ้ื จากธนาคารท้องถิน่ โดยธนาคารแห่งนัน้ จะเขียนเช็คเพื่อให้ผวู้ า่ การธนาคารชาติลงนามแล้วจึงมอบเช็ค
ดังกล่าวให้ผซู้ อ้ื โดยคิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ
บริษทั ทีม่ รี ายได้ต่อปีจากการค้าขายเกินกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และบริษทั ทีม่ กี จิ การทางด้าน
บริการที่ม ีร ายได้เกิน 250 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ จะต้อ งมีการรับรองบัญ ชีจากบริษ ัท บัญ ชี หรือบริษ ัท
ตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง

3.3 ภาษี การประกอบธุรกิ จเฉพาะ (Patent Tax)
เป็นภาษีท่ที ุกบริษทั ต้องจ่ายเป็นรายปี โดยต้องชําระ ภายใน 15 วัน หลังการจดทะเบียนบริษทั
และ ภายใน 3 เดือน หลังสิน้ สุดปีภาษี หากไม่ยน่ื ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด จะมีโทษตามกฎหมาย
เจ้าพนักงานจะออกใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะให้ตามจํานวนสถานประกอบการที่มอี ยู่จริง ตามที่
ได้แจ้งไว้ เช่น ผูป้ ระกอบกิจการมีสถานประกอบการหลายแห่ง หรือมีสาํ นักงานสาขา จะได้ใบทะเบียนภาษี
ธุร กิจเฉพาะเป็ น รายสถานประกอบการหรือสาขาตามที่แจ้ง ไว้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องนํ าใบทะเบีย น
ดังกล่าวไปแสดงไว้ ณ ทีเ่ ปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการเป็นรายสถาน Patent Tax เป็นภาษีท่ี
คิดจากยอดรายได้ร วมทัง้ ปี วิธีคดิ นํ าเอารายได้ทงั ้ 12 เดือน มารวมกันแล้วใช้สูตรตามที่กรมสรรพกร
กําหนดว่า จะต้องเสียภาษีประเภทนี้อกี จํานวนเท่าไร (ไม่สามารถนํายอดภาษี Coporate Tax ที่เสียแต่ละ
เดือนมาหักได้)
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ตารางที่ 9 อัตราภาษี รายปี ของธุรกิ จ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิ จกรรมด้านการค้า
และอุตสาหกรรม
ถึง 7,500,000
ตัง้ แต่ 7,500,001-12,500,000
ตัง้ แต่ 12,500,001-25,000,000
ตัง้ แต่ 25,000,001-30,000,000
ตัง้ แต่ 30,000,001-37,000,000
ตัง้ แต่ 37,000,001-50,000,000
ตัง้ แต่ 50,000,001-62,000,000
ตัง้ แต่ 62,000,001-75,000,000
ตัง้ แต่75,000,001-100,000,000
100,000,001-1,000,000,000
สูงสุดต้องจ่ายเพิม่ 1 ส่วนพัน

หน่วย/เรียล
กิ จกรรมบริการ
จานวนเงิน
ยกเว้นร้านอาหารและโรงแรม
ภาษี รายปี
ถึง 3,000,000
15,000
ตัง้ แต่ 3,000,001-5,000,000
21,000
ตัง้ แต่ 5,000,001-10,000,000
27,000
ตัง้ แต่ 10,000,001-12,000,000
40,000
ตัง้ แต่ 12,000,001-15,000,000
60,000
ตัง้ แต่ 15,000,001-20,000,000
90,000
ตัง้ แต่ 20,000,001-24,800,000
140,000
ตัง้ แต่ 24,800,001-30,000,000
180,000
ตัง้ แต่ 30,000,001-40,000,000
240,000
40,000,001-400,000,000
สูงสุดต้องจ่ายเพิม่ 2.5 ส่วนพัน

3.4 ภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ต้องชําระตามอัตราเพิม่ ของเงินได้ประจําปี ดังนี้
ตารางที่ 10 อัตราภาษี เงินได้สาหรับภาษี ประจาปี
เงินได้สาหรับคิ ดภาษี ประจาปี (เรียล)
ตา่ กว่า 750,000
750,000-1,000,000
1,000,001-10,000,000
10,000,001-20,000,000
เกิ น 20,000,000

อัตราภาษี
0%
5%
10%
15%
20%

3.5 ภาษี เงิ นได้หรือภาษี กาไร (Tax on Profit)
เรียกเก็บจากผลประกอบการหรือกําไร โดยกฎหมายภาษีของกัมพูชาจําแนกบุคคลที่ต้องเสียภาษี
เป็น 3 กลุ่มได้แก่
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 กลุ่ม ที่เสียภาษีตามผลประกอบการที่ปรากฏในบัญ ชีง บการเงิน แต่ละปี ภาษี หรือ Real
Regime ซึง่ กําหนดให้นิตบิ ุคคลทุกราย และบุคคลธรรมดาที่มยี อดขายสินค้ามากกว่า 500
ล้านเรียล/ปี หรือมียอดขายบริการมากกว่า 250 ล้านเรียล/ปี หรือค้าขายกับภาครัฐบาล
มากกว่า 125 ล้านเรียล/ปี
 Simplified Regime
 Estimated Regime
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตต้องเสียภาษีเงินได้ตามจริงประจําปีในระบบตามจริงนี้ มีดงั นี้
 บริษทั ส่วนบุคคล หรือบริษทั เงินทุนที่เป็นของส่วนบุคคล
 บริษทั ผูน้ ําเข้า-ส่งออก
 บริษทั ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา
 บริษทั ทีต่ ดิ ค้างอากรผลิตผลจากการประกอบการในอัตราผลกําไร 10%
สําหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 นี้ เป็นกลุ่มทีเ่ สียภาษีในลักษณะประเมินจากเกณฑ์เงินได้ในแต่ละปีปฏิทนิ
โดยทั ่วไปการค้าและการลงทุ น โดยเฉพาะของคนต่า งชาติจ ะเข้าลัก ษณะเป็ น ผู้เสีย ภาษีประเภท Real
Regime เฉพาะผูท้ ต่ี ดิ ค้างภาษีจากการประกอบการประจําปีดงั ทีไ่ ด้กาํ หนดข้างต้นแล้วนัน้ ต้องเสียภาษีตาม
ระบบเหมาจ่ายตามทีม่ แี จ้งในประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง เลข 019 รปภ. สหก. ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2537 ผูต้ ดิ ค้างชําระภาษีเงินได้ตามระบบความเป็นจริง มีพนั ธกรณีทจ่ี ะต้องถือบัญชีทวิภาคีและ
ต้องเป็นภาษาเขมร แต่ผทู้ ต่ี ดิ ค้างภาษี สามารถทีจ่ ะถือบัญชี ภาษาฝรั ่งเศส หรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
ก็ได้
บัญชีตามระเบียบทวิภาคีจะต้องมีรายการอย่างน้ อยดังนี้
 งบดุล
 ผลการดําเนินงาน
 บัญชีรายได้-รายจ่ายประจําวัน
 บัญชีงบประมาณ
 บัญชีเครื่องใช้
 บัญชีการผ่อนชําระ
ภูมิลาเนาและแหล่งรายได้:
บุคคลทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาในกัมพูชา (Resident Person) กําหนดให้จดั เก็บจากรายได้ท่เี กิดขึน้ ทัง้ ในและ
นอกประเทศ ส่วนผู้ท่ไี ม่มภี ูมลิ ําเนาในกัมพูชา (Non-resident Person) จัดเก็บเฉพาะรายได้ท่เี กิดขึน้ ใน
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ประเทศ การจัดเก็บภาษีจากผลกําไรทีไ่ ด้จากการประกอบการค้า/การลงทุน การขายทรัพย์สนิ ดอกเบี้ย ค่า
เช่า และค่าอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ บุคคลทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาในกัมพูชาที่มกี ําไรเกิดขึน้ นอกประเทศ สามารถนําภาษีท่ี
จ่ายนอกประเทศมาหักลดได้
บุคคลทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาในกัมพูชา หมายความรวมถึงบริษทั ที่ได้ดําเนินการ หรือจัดการ หรือมีสถานที่
ประกอบธุรกิจเป็นหลักแหล่งในกัมพูชา และสําหรับบุคคลทีไ่ ม่มภี มู ลิ าํ เนาในกัมพูชา จะถือว่ามีภูมลิ ําเนาใน
กัมพูชาต่อเมื่อมีทอ่ี ยูอ่ าศัยหรือมีสถานทีป่ ระกอบการเป็นหลักแหล่งในกัมพูชา หรือ ณ ปจั จุบนั อยูใ่ นกัมพูชา
มากกว่า 182 วัน ในรอบ 12 เดือนของปีภาษีปจั จุบนั
อัตราภาษี :
อัตรามาตรฐานอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 20 ยกเว้นกําไรจากธุรกิจการผลิตนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือธุรกิจที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ เรียกเก็บร้อยละ 30 ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก CDC หรือ PMIS บาง
ประเภทอาจได้รบั การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ภาษีเงินได้หรือภาษีกําไร คํานวณจากเงินได้สุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่าย (คล้ายกับกฎหมายภาษีของไทย) ในอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้ า (Progressive Rate) ตาม
ประเภทของกิจการ ดังนี้
ตารางที่ 11 อัตราภาษี กาไร
ประเภทของธุรกิ จ
ธุรกิจด้านกฎหมาย
ธุรกิจการผลิตนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ การสํารวจขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ระหว่างปี 2003-2008
ธุรกิจทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการการลงทุน (ไม่เกิน 8 ปี)
ธุรกิจประกันภัยทีร่ บั ประกันความเสีย่ งด้านการลงทุนในกัมพูชา
กรณี นิติบคุ คล (Corporation) จําแนกตามกิจการ ดังนี้
ตารางที่ 12 อัตราภาษี นิติบคุ คล
อัตราภาษี
0%-20%
0%
5%
9%

กิ จการ
บุคคลมีภมู ลิ าํ เนาในกัมพูชา
ทีไ่ ด้รบั สิทธิยกเว้นภาษี (Tax Holiday) จาก CDC
ประกันภัย (เก็บจากยอดเบีย้ ประกัน)
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจาก CDC
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อัตราร้อยละ
20
30
9
0
5

20%
30%

มาตรฐานทั ่วไป
นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ

กรณี ไม่ใช่นิติบคุ คล (Non-Corporation) จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ดังนี้
ตารางที่ 13 อัตราภาษี กรณี ไม่ใช่นิติบคุ คล
อัตราภาษี (%)
0%
5%
10%
15%
20%

กาไร (เรียลต่อปี )
0-6,000,000
6,000,001-15,000,000
15,000,001-102,000,000
102,000,001-150,000,000
มากกว่า 150,000,000

ทัง้ นี้ กัมพูชาเปิดรับการเข้ามาตัง้ สาขาหรือดําเนินกิจการของนิ ตบิ ุคคลต่างชาติ และมีการบริหาร
โดยบุคคลต่างด้าวโดยถือ เป็น Permanent Establishment (PE)
ฐานของภาษี เงินได้นิติบคุ คลหรือภาษี กาไร:
ภาษีเงินได้หรือภาษีกําไร มีฐานจากกําไรของกิจกรรมทางธุรกิจทุกชนิดที่บริษทั นัน้ ๆ ได้รบั เช่ น
กําไรจากการขาย ทรัพย์สนิ ของบริษทั รายได้จากการลงทุน รายได้จากดอกเบี้ย การให้เช่าทรัพย์สนิ หรือ
ค่าภาคหลวง เป็นต้น กฎหมายธุรกิจการเงินปี 2007 ได้ขยายฐานภาษีกาํ ไรครอบคลุมรายได้ทม่ี าจากการใช้
ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ด้วย ซึง่ ไม่ใช่รายได้จากการดําเนินธุรกิจโดยตรง
ภาษี จ่ายล่วงหน้ า:
การหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลหรือกําไร รวมทัง้ ภาษีอ่นื ล่วงหน้า ต้องนําส่งภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ในอัตราร้อยละ 1 ของผลตอบแทน ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายในอัตราต่างไป ภาษีจ่ายล่วงหน้ า
สามารถนํามาหักกลบภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลหรือกําไรประจําปี และภาษีขนตํ
ั ้ ่า
หลังสิน้ สุดปีภาษี จะมีการคํานวณยอดรวมทัง้ หมด หากภาษีท่จี ่ายล่วงหน้าไม่เพียงพอ ผู้เสียภาษี
ต้องจ่ายเพิม่ หากเกินยอดทีต่ อ้ งจ่ายจริง ผูเ้ สียภาษีสามารถขอคืนภาษีได้หรือยกยอดทีเ่ หลือไปใช้ในปีต่อไป
หากบุคคลทีไ่ ด้รบั การเว้นวรรคภาษีเงินได้นิ ตบิ ุคคลหรือกําไร (Tax on Profit holiday) บุคคลนัน้ ก็จะได้รบั
การยกเว้นจากเงื่อนไขการจ่ายภาษีล่วงหน้า อย่างไรก็ตามต้องยืน่ รายงานประจําเดือนด้วย
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บุคคลทีไ่ ม่อยูใ่ นเงื่อนไขภาษีขนตํ
ั ้ ่า ยังต้องยืน่ การจ่ายภาษีเงินได้หรือกําไรประจําเดือน อย่างไรก็ตาม หาก
ยังไม่ได้ใ ช้ประโยชน์จากภาษี จ่ายล่วงหน้าจากปีก่อนหน้านี้ ก็สามารถใช้หกั กลบจากจํานวนที่ถึงกําหนด
ปจั จุบนั และไม่ตอ้ งชําระในรูปของตัวเงิน
การเว้นวรรคภาษี (Tax holidays):
โครงการลงทุนทีม่ คี ุณสมบัติ ได้รบั การส่งเสริมและจดทะเบียนจาก CDC จะได้รบั การเว้นวรรคภาษี
เงินได้หรือกําไร เริม่ จากปีแรกทีม่ กี าํ ไร หรือ 3 ปีหลังจากทีโ่ ครงการมีรายรับ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน โดยมี
ระยะเวลาการให้สทิ ธิเว้น วรรค 3-6 ปี แต่ละปี โครงการลงทุนที่ได้ร บั การส่งเสริมจะได้รบั ใบรับรองการ
ยินยอม (CoC) จาก CDC เพื่อยืนยันว่าโครงการนัน้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษีท่เี กีย่ วข้อง
การคานวณภาษี เงินได้นิติบคุ คลหรือภาษี กาไร:
สําหรับบุคคลทีม่ ภี ูมลิ ําเนาในกัมพูชา กําไรที่ต้องเสียภาษีขน้ึ อยู่กบั ส่วนต่างระหว่างจํานวนรายได้
ทัง้ หมดที่เกิด ไม่ ว่าในหรือ นอกประเทศ หักค่าใช้จ่า ยที่เกิดจากการดําเนิ น ธุร กิจ บวกรายได้อ่นื ๆ เช่ น
ดอกเบีย้ ค่าลิขสิทธิ ์ และค่าเช่า
ส่วนหักที่สามารถนามาหักลดได้และไม่ได้ :
กฎระเบียบภาษีของกัมพูชาได้กาํ หนดเงื่อนไขของการหักลด โดยอนุ ญาตให้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่มี
ผลต่อการการเพิม่ หรือลด ของทรัพย์สนิ บริษทั เท่านัน้ ซึง่ โดยทั ่วไปค่าใช้จ่ายทัง้ หมดจะถูกพิจารณาให้ใช้หกั
ลดได้ นอกจากจะมีการระบุเป็นการเฉพาะอย่างอื่น เช่น รายการที่ไม่สามารถนํามาหักลดได้เงื่อนไขเฉพาะ
สําหรับการหักลด กําหนดใช้กบั ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ตารางที่ 14 อัตราการลดหย่อนภาษี นิติบคุ คลและไม่ใช่นิติบคุ คล
รายการ
อาคารและสิง่ ก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เกีย่ วกับข้อมูล
ยานยนต์ รถบรรทุก เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ทรัพย์สนิ อื่นๆ

อัตรา
5%
50%

วิ ธี
เส้นตรง
ยอดลดลง

25%
20%

ยอดลดลง
ยอดลดลง

1) การจ่ายเงินให้กบั พนักงาน กรรมการของบริษทั สามารถนํามาหักได้ในขอบเขตการจ่ายเงิน
ทีส่ มเหตุสมผล
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2) โรงงาน และสิง่ ก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยและภาษีต่างๆ ที่เกิดในระยะเริม่ แรกของการ
ก่อสร้า ง/การจ่ ายเพื่อให้ไ ด้มา ค่ าใช้จ่ ายที่เป็ น ต้น ทุ น และค่า เสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อ งกับ
ทรัพย์สนิ นัน้
3) ดอกเบีย้ ไม่เข้าข่ายข้อ 2 สามารถนํามาหักลดได้ 50% ของภาษี ส่วนที่ไ ม่สามารถนํามาหัก
ลดได้ตอ้ งนํามาคํานวณ ณ สิน้ ปี
4) ค่าใช้จ่ายในทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้ นํามาคิดค่าเสื่อมตามอัตราที่กําหนด ตามวิธคี ดิ ค่าเสื่อม
ราคา ดังนี้
5) ค่าใช้จ่ายในทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ สามารถคิดค่าเสื่อมได้ตลอดอายุของสินทรัพย์ (หรือ ที่
10 %)
6) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยต้นทุนการสํารวจและการพัฒนา - สามารถตัดบัญชีโดยอ้างประโยชน์
ทีเ่ กิดจากแหล่งทรัพยากรทีเ่ กีย่ วข้อง
7) เงินบริจาคเพื่อการกุศล สามารถนํามาหักลดได้ไม่เกิน 5% ของภาษีเงินได้หรือภาษีกาํ ไร
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ หรือความสนุกสนาน ไม่สามารถนํามาหักได้
9) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลทีไ่ ม่อยูใ่ นเงื่อนไขภาษีเงินเดือน ไม่สามารถนํามาหักได้
10) ภาษีเงินได้หรือกําไร รวมถึงทีจ่ ่ายในนามคนอื่น ไม่สามารถนํามาหักได้
11) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขทีก่ าํ หนด
ค่าเสื่อมราคาพิ เศษ:
โครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจะได้รบั สิทธิในการหักค่าเสื่อมราคาพิเศษในอัตราร้อยละ 40
ในปีแรกของการซือ้ หรือหลังจากปีแรกทีส่ นิ ทรัพย์ถูกใช้ อย่างไรก็ตามค่าเสื่อมราคาพิเศษจะใช้ได้เฉพาะกับ
สินทรัพย์ทถ่ี ูกใช้ใน"โรงงานและกระบวนการผลิต" (อยูร่ ะหว่างการตีความ) และกรณีท่ผี ู้ต้องชําระภาษีเลือก
ทีจ่ ะไม่ใช้การเว้นวรรคภาษีเท่านัน้
ผลขาดทุน:
ผลขาดทุนสามารถยกยอดไปหักเป็นค่าลดหย่อนกําไรได้ในปีแรกที่บริษทั มีกําไร หากผลกําไรไม่
เพียงพอสําหรับ การลดหย่อน สามารถนําผลขาดทุนไปหักลดหย่อนในปีถดั แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 5 ปี แต่
ไม่ส ามารถย้อนหลัง ได้ การใช้สทิ ธิยกยอดการขาดทุน ผู้ท่ตี ้องชําระภาษีต้องไม่มกี ารเปลี่ยนกิจการหรือ
เจ้าของ
กาหนดการยื่นภาษี :
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ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลหรือกําไร ต้องยื่นภายใน 3 เดือนหลังสิ้นปีภาษี ซึ่งมาตรฐานของปีภาษี คือ
ตามปีปฏิทนิ ถึงแม้ปีส้นิ สุดบัญ ชีอาจแตกต่าง ภาษีเงิน ได้นิ ติบุคคลหรือกําไร จ่ายล่วงหน้ า 1% ในแต่ล ะ
เดือน กําหนดให้ยน่ ื ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนภาษี เงินได้หรือภาษี กาไร (Tax on Profit)
 ผู้ประกอบการมีห น้ าที่ย่นื ขอจดทะเบียนเป็น ผู้เสียภาษี ต่อ The Large and Medium
Taxpayer Bureau (LMTB) กรมสรรพากร (Tax Department) โดยต้องยื่นเพื่อขอรับเลข
ประจําตัวผูเ้ สียภาษี ภายใน 15 วัน หลังจากจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 เมื่อได้ร บั เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ให้ผู้ประกอบการ ชําระค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะ
(Patent Tax) จํานวน 1,140,000 เรียล (ประมาณ 285 USD) หรือ แบ่งจ่าย จํานวน
570,000 เรียล ในครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง ตามลําดับ และค่าอากรแสตมป์ (stamp duty)
จํานวน 100,000 เรียล จ่ายเข้าบัญชีกรมสรรพากร ที่ธนาคารแห่งชาติกมั พูชา (National
Bank of Cambodia or NBC)
 ผูป้ ระกอบการ สามารถขอรับใบแสดงการประกอบธุรกิจเฉพาะและใบแสดงการเป็นผู้เสีย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบกิจการ เป็นผู้ประกอบกิจการตามกฎหมาย
ตัง้ แต่วนั เริม่ ประกอบกิจการ (วันที่ผู้ประกอบการเริม่ ประกอบกิจการจริง ) โดยยื่นคําขอจด
ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมภาษีธุรกิจเฉพาะและค่า
อากรแสตมป์ ซึง่ ออกโดย NBC
ภาษี กาไรขัน้ ตา่ (Minimum Tax):
ภาษีกาํ ไรขันตํ
้ ่าร้อยละ 1 เป็นภาษีคนละชนิดกับภาษีเงินได้หรือภาษีกําไรจ่ายล่วงหน้า แต่จดั เก็บ
จากทุกกิจการในอัตรา 1% ของรายรับ ซึ่งรวมถึงผู้ท่ไี ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุนทีต่ อ้ งจ่ายภาษีกาํ ไร 9% เปรียบเสมือนการจ่ายภาษีเงินได้หรือภาษีกาํ ไรล่วงหน้าทุกเดือนในอัตรา 1%
ของรายรับ (สํา หรับผู้ท่ีไ ด้ร บั การยกเว้น ภาษีกํา ไรตามกฎหมายส่ ง เสริม การลงทุ น ยัง คงมีห น้ าที่ย่นื
แบบฟอร์มเสียภาษีหรือแจ้งต่อกรมสรรพากรทุกเดือน) โดยสิ้นปีบญ
ั ชีเมื่อปิดงบการเงินแล้ว คํานวณภาระ
ภาษี หากมีภาษีกาํ ไรทีต่ อ้ งชําระสูงกว่าภาษีขนตํ
ั ้ ่าทีไ่ ด้ชาํ ระไว้แล้ว ให้ชาํ ระส่วนทีย่ งั ขาดอยู่ หากภาษีกาํ ไรที่
ต้องชําระน้อยกว่าภาษีขนตํ
ั ้ ่าทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว ให้ถอื ว่าเป็นภาษีขนตํ
ั ้ ่าทีต่ อ้ งชําระ
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย (Withholding Tax):
ผู้จ่ายเงินได้ท่มี ีภูม ิลําเนาในกัมพูช ามีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครัง้ ที่มีการจ่ายเงินสดหรือ
สิง่ ของที่มมี ูลค่าให้แก่ผู้มเี งินได้ท่มี ภี ูมลิ ําเนาในกัมพูชาโดยต้องจัดส่งให้รฐั บาลภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ซึง่ ผูม้ เี งินได้ทเ่ี ป็นชาวกัมพูชาจะถูกหักภาษี ดังนี้
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 รายได้จากการให้บริการ (บริหาร จัดการ การให้คําปรึกษา เป็น ต้น) เสียภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 15
 รายได้จ ากดอกเบี้ย รายได้จากการให้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ และรายได้ของดอกเบี้ยจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับแร่ธรรมชาติ เสียภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายร้อยละ 15
 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ เสียภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายร้อยละ 10
 รายได้ดอกเบีย้ ธนาคารของบัญชีออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด เสียภาษีหกั ณ ที่จ่ายร้อย
ละ 4 และ 6 ตามลําดับ
สําหรับผูม้ เี งินได้นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็นต่างชาติ จะถูกหักภาษีจากรายได้ค่าบริการ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
และดอกเบี้ยที่ได้รบั จากธนาคารในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การจ่ายภายในประเทศหรือภายนอกประเทศใน
อัตราเดียวคือ 15%

3.6 ภาษี มูลค่าเพิ่ ม (Valued Added Tax: VAT)
จัดเก็บจากสินค้าและบริการเกือบทุ กประเภท โดยกําหนดให้กิจการดัง ต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) ก่อนการดําเนินธุรกิจ
 กิจการใน Real Regime เกีย่ วกับสินค้าและบริการทีม่ ี VAT
 กิจการทีม่ ยี อดขายสินค้าเกิน 125 ล้านเรียลภายใน 3 เดือนหรือ 500 ล้านเรียลภายใน 1 ปี
 กิจการด้านบริการทีม่ รี ายได้เกิน 60 ล้านเรียลภายใน 3 เดือนหรือ 250 ล้านเรียลภายใน 1
ปี
 กิจ การที่คา้ ขายกับหน่ว ยงานรัฐ บาลซึ่ งมียอดขายต่อ เดือนมากกว่า 30 ล้านเรี ยลเป็ นระยะเวลา 3 เดือ น
ติดต่อกัน หรื อกิจการที่สมัครใจใช้ระบบ VAT

สิ นค้าและบริการที่ได้รบั การยกเว้น VAT
 บริการไปรษณียส์ าธารณะ
 บริการด้านสุขภาพ และโรงพยาบาล และหมวดสินค้าทีเ่ กีย่ วเนื่อง
 การขนส่งสาธารณะทีด่ าํ เนินการโดยภาครัฐ
 การประกัน
 บริการด้านการเงิน
 การนําเข้าส่วนบุคคล
 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะทีไ่ ม่แสวงหารผลกําไร
 ไฟฟ้า
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การแจ้งภาษี มลู ค่าเพิ่ ม:
ผู้ชําระภาษีต้องรายงานและยื่น VAT และชําระประจําทุกเดือน ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือน สําหรับ
การนําเข้า VAT จะต้องชําระต่อศุลกากร ณ เวลาทีน่ ําเข้า
การขอคืนภาษี มลู ค่าเพิ่ ม:
ผูข้ ายหรือผูผ้ ลิตสินค้าเท่านัน้ ทีส่ ามารถเรียกคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้ โดยกรมสรรพากรจะนํายอดรวม
ของภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีข่ อคืนไปหักออกจากยอดรวมของภาษีมูลค่าเพิม่ ที่บริษทั จะต้องจ่ายจริงจากร้อยละ 10
ของมูลค่าสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้จาํ หน่ายไป หากยอดขอคืนน้อยกว่ายอดทีต่ อ้ งจ่ายจริง ผูเ้ สียภาษีจะต้องจ่าย
เพิม่ และหากยอดขอคืนสูงกว่ายอดภาษีมูลค่าเพิม่ ที่จะต้องจ่ายจริง ผู้เสียภาษีจะได้รบั การคืนเงินส่วนเกิน
นัน้ ๆ
อัตราภาษี มลู ค่าเพิ่ ม:
คํานวณจากยอดขายหรือการให้บริการ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในประเทศในอัตรา 10% สําหรับกิจการทั ่วไป
ยกเว้นการจัดเก็บ VAT หรืออัตรา 0% สําหรับสินค้าหรือบริการที่ส่งออก รวมทัง้ บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ตามกฎหมายภาษี กําหนดให้
 กิจการที่มกี ารซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อนํามาผลิตสินค้าหรือบริการอีกต่อหนึ่ง สามารถนํา
ภาษีซอ้ื มาหักออกจากภาษีขาย ดังนัน้ VAT ที่ต้องชําระคือ ส่วนต่างระหว่างภาษีขายและ
ภาษีซอ้ื
 กิจการที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ไปรษณีย ์ โรงพยาบาล บริ ษทั ขนส่งมวลชน บริ ษทั ประกันภัย ธนาคาร ผูน้ า
เข้าสิ นค้าเพื่อใช้ส่วนตัว องค์กรไม่แสวงหากาไร สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ

3.7 ภาษี เฉพาะสาหรับสิ นค้าและบริ การบางประเภท (Specific Tax on Certain
Merchandise and Service)
เป็นภาษีเรียกเก็บเพิม่ เติมกับสินค้านําเข้าบางชนิด รวมทัง้ สินค้าหรือบริการที่ผลิตภายในประเทศ
อัตราภาษีพเิ ศษสําหรับสินค้าหรือบริการนี้ กําหนดไว้ในรายการภาษีศุลกากรประจําปี (Annual Customs
Tariff Schedules) ของกรมศุลกากร ภาษีพเิ ศษเป็นอัตราทีค่ าํ นวณจากมูลค่านําเข้าของสินค้านัน้ ๆ หรือตาม
สัดส่วนของค่าบริการที่เรียกเก็บกับลูกค้าตามใบเสร็จรับเงิน ภาษีพิเศษสิน ค้านํ าเข้าจะถูกจัดเก็บโดย
ศุลกากร ขณะที่ภาษีพเิ ศษสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศ บริษทั จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอชําระภาษีกบั
กรมสรรพากรก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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ตารางที่ 15 อัตราภาษี เฉพาะสาหรับสิ นค้าและบริการบางประเภท
อัตราภาษี
4.35%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
3%
15%
25%
30%
33.3%

ประเภทสิ นค้า
เชือ้ เพลิงดีเซล
นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบรก วัตถุดบิ สําหรับผลิตนํ้ามันเครื่อง
รถจักรยานยนต์ ขนาดเกิน 125 cc.
(รวมจักรยานยนต์ 3 ล้อ) และอุปกรณ์ส่วนประกอบ
ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินทัง้ ในและระหว่างประเทศ
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์หรือบรรจุก๊าซ
บุหรีแ่ ละยาสูบ
บันเทิง รวมถึงสปา
ค่าบริการโทรคมนาคม
ยางรถ ยางใน และทีค่ รอบยางใน
ซิกการ์
เบียร์
ไวน์

สําหรับสินค้าทีผ่ ลิตในประเทศ ภาษีเฉพาะจะคํานวณจากราคา ณ หน้าโรงงาน สําหรับสินค้านําเข้า
คํานวณจากราคา CIF ส่วนบริการโรงแรมและโทรคมนาคมขึ้นอยู่กบั ราคาใน Invoice ค่าตั ๋วโดยสาร
เครื่องบิน ภาษีขน้ึ อยูก่ บั มูลค่าการเดินทางภายในและนอกกัมพูชา

3.8 ภาษี ยอดขาย (Turn over Tax)
จัดเก็บจากกิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในระบบ Real Regime และ VAT โดยจัดเก็บในอัตรา 2% จาก
ยอดรายได้รวมของกิจการในแต่ละเดือน โดยให้นําส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยกเว้น เกษตรกรและ
ผูค้ า้ รายย่อย

3.9 ภาษี เงิ นได้สาหรับลูกจ้าง
เป็นภาษีทเ่ี รียกเก็บจากยอดรายได้รวมทัง้ หมดของลูกจ้างทีไ่ ด้รบั จากนายจ้าง เช่น เงินเดือน โบนัส
ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ยกเว้นผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีค่ วบคุมโดยกฎหมายผลตอบแทน และรายได้อ่นื ๆ
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินเดือน เช่น เงินที่ได้รบั จากการคืนภาษีของนายจ้าง เงิ นชดเชยการเลิกจ้าง เงิน
สมทบการจัดหาชุดพนักงานหรืออุปกรณ์ในการทํางาน และค่าเบีย้ งเลีย้ งในการเดินทางและการทํางานนอก
สถานทีข่ องลูกจ้าง ซึง่ ต้องไม่สงู กว่าอัตราทีภ่ าครัฐจ่าย
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ผูม้ ภี มู ลิ าํ เนาอยู่ในประเทศกัมพูชา (Resident Person) ที่มรี ายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รบั
จากภายในหรือภายนอกประเทศกัมพูชา และจากผู้ท่มี ไิ ด้มถี ิ่นพํานักอยู่ในประเทศกัมพูชา (non-resident
person – หมายรวมถึงผูท้ พ่ี าํ นักอยูใ่ นประเทศกัมพูชาเป็นการชั ่วคราวหรืออาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาเกิน
182 วัน) แต่มรี ายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้จากผู้ว่าจ้างที่อยู่ภายในประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้ ภาษีจะถูก
หักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนโดยนายจ้างหรือผูว้ า่ จ้าง แล้วนําส่งรัฐบาลภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ใน
อัตราภาษีกา้ วหน้าคือ 5% - 20% ดังนี้
ตารางที่ 16 อัตราภาษี เงินได้สาหรับลูกจ้าง
อัตราเงินเดือน
เรียล
500,000 หรือน้อยกว่า
ระหว่าง 500,001 - 1,250,000
ระหว่าง 1,250,000 – 8,500,000
ระหว่าง 8,500,000 – 12,500,000
สูงกว่า 12,500,000

เหรียญสหรัฐฯ
125 หรือน้อยกว่า
ระหว่าง 125 - 312.5
ระหว่าง 312.5 – 2,125
ระหว่าง 2,125 – 3,125
สูงกว่า 3,125

อัตราภาษี
ร้อยละ
0
5
10
15
20

อัตราภาษีเงินเดือนนี้ แสดงให้เห็นว่าผูม้ รี ายได้ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน จะต้องเสียภาษีเงิน
ได้ในทุกอัตรา เริม่ จาก ร้อยละ 0 สําหรับ 125 เหรียญสหรัฐฯแรก ร้อยละ 5 ,10, 15 และ 20 ตามลําดับ
สําหรับแต่ละยอดของเงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ สําหรับลูกจ้างทีไ่ ม่ใช่ผพู้ าํ นักในกัมพูชาแต่ได้รบั เงินเดือนในกัมพูชา
จะต้องเสียภาษีเงินได้รอ้ ยละ 20 ลูกจ้างทีม่ ภี าระต้องดูแลบุตรธิดาทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (25 ปี) จะได้รบั การ
ลดหย่อนภาษีเงิน ได้ ประมาณ 19 เหรียญสหรัฐ ฯ (บัง คับใช้กบั บิดาหรือมารดาที่มีร ายได้ 1 คนต่อ 1
ครอบครัวเท่านัน้ )
ทัง้ นี้ ผลประโยชน์อ่นื ทีน่ ายจ้างให้และสามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ (Fringe benefits) กําหนดให้
เรียกเก็บภาษีอตั ราร้อยละ 20 ของมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนนัน้ ๆ ของลูกจ้าง ซึ่งแต่ละเดือน นายจ้าง
จะต้องยืน่ ขอเสียภาษีเงินได้และภาษีผลประโยชน์ตอบแทนของลูกจ้างกับกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

3.10 ภาษี และค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ
1) ภาษี จดทะเบียนโอนกรรมสิ ท ธ์ (Registration Tax) จัดเก็บจากผู้ซ้อื หรือผู้ไ ด้ร บั โอน
กรรมสิท ธิใ์ นสัง หาริม ทรัพ ย์และอสัง หาริม ทรัพ ย์และต้อ งการจดทะเบีย นเป็ น เจ้าของ
กรรมสิทธิ ์ โดยจัดเก็บในอัตรา 4% ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นนั ้
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2) ภาษี ค่าเช่ าที่ ดินหรืออสังหาริ มทรัพย์ (Tax on House and Land Rent) ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์จะต้องชําระภาษีเงินได้ในอัตรา 10% ของค่าเช่าทีไ่ ด้รบั แต่ ไม่ใช้กบั กรณีท่ี
มีการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายแล้ว
3) ภาษี อากรแสตมป์ (Fiscal Stamp Tax) เป็ น การจ่ายค่าเอกสารราชการหรือกิจกรรม
บางอย่าง เช่น การโฆษณา หรือการรับรองเอกสารเป็นต้น
4) ภาษี ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์ (Tax on Unused Land) ที่ดนิ ในเขตเมืองหรือเขตเฉพาะ
หากมิไ ด้ม ีการใช้ป ระโยชน์ ต้อ งจ่ ายภาษีน้ี โดยคณะกรรมการประเมิน ที่ดิน ที่ไ ม่ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดเก็บภาษีดงั กล่าว โดยจะประกาศผลการประเมินภาษีท่ตี ้อง
ชําระในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี และให้เจ้าของทีด่ นิ ชําระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี ภาษีทด่ี นิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดนิ
โดยยกเว้นภาษีเฉพาะพื้น ที่ 1,200 ตารางเมตรแรก (300 ตารางวา) ซึ่ง คณะกรรมการ
ประเมินที่ดิน ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น จะเป็ น ผู้ทําการประเมิน ราคา ปจั จุบนั การ
กําหนดพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ใช้ประโยชน์เพื่อการเสียภาษี มีความแตกต่างในแต่ละจังหวัด
5) ภาษี รถยนต์ จัดเก็บจากยานพาหนะทีต่ อ้ งจดทะเบียนทุกปี
6) ภาษี กาไรของเงินปันผล เรียกเก็บในอัตราดังนี้
 ร้อยละ 20 ของเงินปนั ผล สําหรับธุรกิจทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีกาํ ไร
 ร้อยละ 11 และ 19 สําหรับธุรกิจทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนภาษีกาํ ไรร้อยละ 9
 ร้อยละ 0 สําหรับธุรกิจทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนภาษีกาํ ไรร้อยละ 20 และร้อยละ 30
7) ภาษี จดทะเบียน การขาย แลกเปลีย่ น หรือให้เปล่า สินค้าสังหาริมทรัพย์และยานยนต์บาง
ชนิด เช่น เรือ รถบรรทุก หรือ รถจักรยายนยนต์ เป็นต้น ผู้ท่เี ป็นเจ้าของสินค้าจะต้องชําระ
ภาษีจดทะบียนทรัพย์สนิ นัน้ ๆ ในอัตราร้อยละ 4 ของมูลค่าทรัพย์ส ิน ซึ่งต้องชําระภายใน 3
เดือน ของการดําเนินการดังกล่าว ใบรับรองการเป็นเจ้าของจะออกให้กต็ ่อเมื่อได้มกี ารชําระ
ภาษีจดทะเบียนแล้วเท่านัน้ (ประมาณ 25 เหรียญสหรัฐฯ) ภาษีจดทะเบียนนี้บงั คับใช้กบั
การยืน่ ขอเอกสารการจัดตัง้ บริษทั การโอนย้ายกิจการ ขายกิจการ ยกเลิกกิจการ และการ
ทําสัญญาการจัดหาสินค้าและบริการให้กบั ภาครัฐด้วย
การจัดทาบัญชีภาษี :
ผู้เข้ามาลงทุ นในกัม พูช าจะต้องเตรียมเอกสารทางการเงิน และเอกสารเสียภาษีประจําปี โดยใช้
แบบฟอร์มที่กําหนดโดยกรมสรรพากรกัมพูช า เอกสารการบัญ ชีเพื่อการเสียภาษีดงั กล่าวจะต้องส่ง ให้
กรมสรรพากรก่อนวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ข้อมูลทัง้ หมดทีส่ ่งให้กรมสรรพากรจะต้องอยูใ่ นรูปของสกุลเงิน
เรียลกัมพูชา โดยรูปแบบและข้อกําหนดทางบัญชีของกัมพูชาใช้รูปแบบเดียวกับของฝรั ่งเศส บริษทั ที่ต้อง
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เสียภาษีเกินเพดานภาษีท่กี ําหนดจะต้องยื่นเอกสารทางบัญชีให้กบั ผู้ตรวจสอบบัญชีดําเนิ นการตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยื่น ต่อกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญ ชีอิส ระนี้ จะต้องเป็ น ผู้ท่ไี ด้ร บั การรับรองและขึ้น
ทะเบียนในบัญ ชีผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของรัฐตามประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 643 SHV Br. K ได้
กําหนดให้บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายข้อหนึ่งข้อใด หรือ 2 ข้อดังต่อไปนี้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบบัญชี
อิสระ
 มีรายได้ในปีบญ
ั ชีนนั ้ ตัง้ แต่ 3 พันล้านเรียลขึน้ ไป
 มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ซึง่ คํานวณจากมูลค่าเฉลีย่ ในปีบญ
ั ชีนนั ้ ตัง้ แต่ 2 พันล้านเรียลขึน้ ไป
 มีจาํ นวนลูกจ้างเฉลีย่ ในปีบญ
ั ชีนนั ้ ตัง้ แต่ 100 คน ขึน้ ไป
 ส่วนบริษทั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนสิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีจาก CDC ต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบก่อนนําส่งกรมสรรพากร
บทลงโทษสาหรับผู้ชาระภาษี ล่าช้าหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงการชาระภาษี :
ผูท้ จ่ี ่ายภาษีล่าช้าจะต้องจะจ่ายภาษีเพิม่ ร้อยละ 10 ของยอดภาษีทต่ี อ้ งชําระ พร้อมดอกเบี้ยต่อเดือน
ร้อยละ 2 ของยอดค้างชําระดังกล่าว สําหรับผูท้ ล่ี ะเลยการจ่ายภาษีหลังกรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว
อย่างน้อย 15 วันจะต้องจ่ายภาษีเพิม่ อีกร้อยละ 25 พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 2 ต่อเดือน ผูท้ ไ่ี ม่ยอมชําระภาษีจะ
มีความผิดตามกฎหมาย และต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินระหว่าง 2,500 – 5,000 เหรียญสหรัฐฯหรือถูกจําคุก
เป็นเวลา 1-5 ปี และผู้หลีกเลี่ยงการชําระภาษี ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินระหว่าง 1,200 – 2,500 เหรียญ
สหรัฐฯหรือถูกจําคุกเป็นเวลา 1 เดือน ถีง 1 ปี

ตารางที่ 17 สรุปเรื่องภาษี
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้
รายเดือนและค่าจ้าง

รายได้จากการให้เช่า

ฐานภาษีและการ
จัดเก็บ

ข้อยกเว้นและลดหย่อน

ผู้ มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ลดหย่ อ นในกรณี ที่ผู้ม ีร ายได้ม ี
เงินเดือนหรือค่าจ้าง บุตรอายุต่าํ กว่า 25 ปี
ทีไ่ ด้รบั ในกัมพูชา
ยกเว้นผูท้ ่มี รี ายได้จากค่าเช่าตํ่า
กว่า 500,000 เรียลต่อเดือน
รายได้ จ ากการให้ การลงทุ น ที่ ไ ด้ ร ับ อนุ มัติ ส ิ ท ธิ
เช่าอาคารหรือทีด่ นิ
ประโยชน์จาก CDC
ได้ร บั ลดหย่ อ นโดยเสีย ภาษีใ น
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อัตรา
คิดในอัตราก้าวหน้าตัง้ แต่ 5%-20%

10% ของรายได้จากการให้เช่า
20% รายเดือ น และสิ้ น ปี ทํ า การคํ า นวณ
ภาษีรวมในอัตราก้าวหน้าตัง้ แต่ 10%-30%

ประเภทภาษี

ฐานภาษีและการ
จัดเก็บ

ข้อยกเว้นและลดหย่อน

อัตรา

อัตรา 9%
กําไรจากธุรกิจ

ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ จ า ก
ธุรกิจ
ประเภทต่ า งๆจาก
ผ ล กํ า ไ ร ที่ ไ ด้ รั บ
คํ า น ว ณ เ ป็ น ร า ย
เดือน

ร้อ ยละ 20 (ร้อ ยละ 30 สํา หรับธุ ร กิจ ที่
เกีย่ วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ:ร้อยละ 9
หรือ 0 สําหรับนักลงทุนที่ได้รบั การส่งเสริม
การลงทุน)

ภาษีกาํ ไรขันตํ
้ ่า
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีประกอบธุรกิจ
ภาษี ร ายปี ที่ เ รี ย ก
เฉพาะ (Patent Tax) เก็ บ จากธุ ร กิ จ ทุ ก
ป ร ะ เ ภ ท โ ด ย ใ ช้
ยอดขายจากปี ก่อ น
หน้ า หรื อ ประมาณ
การรายได้เ ป็ น ฐาน
ในการคํานวณ
ภาษีนําเข้าสินค้า
อากรสินค้าขาเข้า
อ า ก ร ที่ เ ก็ บ จ า ก
สินค้าที่นําเข้าต่างๆ
ตามมูลค่าสินค้า

Consumption Tax

ภาษีสง่ ออกสินค้า
ภาษีสง่ ออกไม้

ภาษีสง่ ออกยาง

เกษตรกรได้รบั การยกเว้น

ร้อยละ 1 ของผลกําไร
ร้อยละ 4 ,6 ,10, 14 หรือ 15 ขึ้นอยู่กบั
วัตถุประสงค์ของการจ่าย
ร้อยละ 10
การผลิตและหัตถกรรม 0.5%
การประมง, ก่อสร้าง,ขนส่ง
บริการขนาดเล็กร้านอาหาร
และธุรกิจขาย
สินค้า 0.8%
สินค้าอื่นๆ 10%

1. สิ น ค้ า สํ า หรั บ การลงทุ น ที่
ได้รบั อนุมตั จิ าก (CDC)
2. ย าฆ่ าแ ม ล ง วั ช พื ช แ ล ะ
เครือ่ งจักร
การเกษตร (ยกเว้ น รถแทรค
เตอร์)
อ า ก ร ที่ เ ก็ บ จ า ก การนํ า เข้า ที่ ไ ด้ ร ับ การยกเว้ น
สิน ค้า บางประเภท อากรนําเข้า
ตามราคา F.O.B

สินค้าจําเป็นและวัตถุดบิ 7%
สินค้าแปรรูปเครือ่ งจักร 15%
เครือ่ งอุปโภคอุปกรณ์ ก่อสร้าง 33%

ภาษีส่ ง ออกไม้แ ละ ไม่ม ี
ไม้แปรรูปต้องได้ร บั
ใบ อนุ ญ าตส่ง ออก
จากรัฐบาล
ภาษีสง่ ออกยาง
ไม่ม ี

0%, 5%, 10%

สิน ค้า ฟุ่ ม เฟื อ ย 60%ร รถยนต์ 30-50%
นํ้ามัน 50%

10%
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ประเภทภาษี
ภาษีสนิ ค้าอื่นๆ
ภาษีอ่นื
ภาษีการโอน

ภาษีโรงฆ่าสัตว์

ฐานภาษีและการ
จัดเก็บ
- ปศุสตั ว์
- อัญมณี

ข้อยกเว้นและลดหย่อน
ไม่ม ี
ไม่ม ี

อัตรา
0%,10%
0%, 10%,50%

ภ า ษี ก า ร โ อ น ยกเว้นการโอนรถจักรยานยนต์ที่ ตามประเภทและราคาที่ ทํ า การซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์และ ผูข้ ายเสียภาษีกาํ ไรและยอดขาย สําหรับทีด่ นิ 5,000-30,000 เรียล ต่อตาราง
ยานพาหนะ
ไม่ม ี
เมตร 3%
ภาษีเ ก็บจากโรงฆ่า
สัตว์ตามมูลค่าสินค้า

ค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิ จ:
นอกจากภาษีแล้ว รัฐบาลกัมพูชายังได้กาํ หนดค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 18 ค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือประกอบธุรกิ จ
ค่าธรรมเนี ยม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ค่าธรรมเนียมการขอรับการส่งเสริมลงทุนจาก CDC
ค่าอากรแสตมป์แจ้งจัดตัง้ บริษทั
ค่าธรรมเนียมแจ้งการควบรวมกิจการ
ค่าธรรมเนียมแจ้งล้มละลาย
ค่าอากรแสตมป์กรณีทาํ สัญญากับหน่วยงานรัฐ

อัตรา
300-600 เรียล (จ่ายแก่กระทรวงพาณิชย์)
500-1,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
100,000 เรียล
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4. คู่มือการลงทุน
4.1 ข้อมูลการลงทุน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2551 คณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุ น กัม พูช า
(Cambodian Investment Board: CIB) ได้อนุมตั โิ ครงการส่งเสริมการลงทุนจํานวน 1,628 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุน 8,148.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ตารางที่ 19 การลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิ จาก CIB ปี 2548 – 2551
รายการ

2548

2549

2550

2551

มูลค่าเงิน
379.6
207.7
ลงทุน
จานวน
104
99
โครงการ
ทีม่ า : Cambodia Investment Board

480.7

259.9

130

101

อัตราการเพิ่ ม(ลด)
2551/2550 (%)
- 220.80 ล้าน USD
(- 45.93)
- 29โครงการ
(-22.31)

ในปี 2551 CIB อนุ มตั โิ ครงการส่งเสริมการลงทุน 101 โครงการ เงินลงทุน 259.9 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เทียบกับปี 2550 ปรากฎว่าการอนุมตั โิ ครงการส่งเสริมการลงทุนลดลง 29 โครงการ หรือลดลงร้อย
ละ 22.31 ขณะทีเ่ งินลงทุนลดลง 220.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 45.93 โดยเป็นการลดลงในครึ่ง
ปีหลังของปี 2551 ซึง่ มีการจัดการเลือกตัง้ ในกัมพูชา นักลงทุนจึงรอดูผลการเลือกตัง้ และการจัดตัง้ รัฐบาลชุด
ใหม่ รวมถึงผลกระทบจากปญั หาอัตราเงินเฟ้อทีส่ งู และวิกฤติการเงินโลก
โครงการส่งเสริมการลงทุนที่ CIB อนุมตั ิ ได้แก่
 อุตสาหกรรม Garment 38 โครงการ เงินลงทุน 48.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ
37.62 และร้อยละ 18.74 ของโครงการและเงินลงทุน ที่ไ ด้ร บั อนุ มตั ิรวม จากนักลงทุน จี น
เกาหลีใต้ ไต้ห วัน กัมพูช า สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย และ
อังกฤษ
 ธุรกิจการท่องเทีย่ ว เป็นธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วบนเกาะสัมปทาน และชายหาด ในเขตกรุงพระสีหนุ (จังหวัดกัม
ปงโสม) การก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท ทีพ่ กั อาศัย ร้านอาหาร และสนามกอล์ฟ ได้รบั การ
อนุมตั ฯิ รวม 20 โครงการ เงินลงทุน 101.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 19.80 และ
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ร้ อ ยละ 39.02 ของโครงการและเงิ น ลงทุ น ที่ ไ ด้ ร ับ อนุ มั ติ ร วม จากนั ก ลงทุ น
กัมพูชา แคนาดา รัสเซีย จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรีย และอิสราเอล
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรได้รบั อนุ มตั ฯิ 4 โครงการ เงินลงทุน 24.0 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.96 และร้อยละ 9.23 ของโครงการและเงินลงทุนที่ได้รบั อนุ มตั ิ
รวม โดยนักลงทุนกัมพูชา จีน เวียดนาม และไทย โดยโครงการของไทย คือ การผลิตอ้อย
และนํ้าตาลของกลุ่มบริษทั Thai Beverage ร่วมกับนักลงทุนกัมพูชา ในสัดส่วน 49 : 51 ซึ่ง
ได้รบั การอนุมตั เิ มื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
อุตสาหกรรมด้านพลังงานได้รบั อนุ มตั ฯิ 4 โครงการ เงินลงทุน 13.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จากนักลงทุน กัมพูชา จีน และไทย โดยโครงการของไทย คือ การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ขนาด 10 MW ของกลุ่ม Thai Beverage ร่วมกับนักลงทุนกัมพูชา ในสัดส่วน 49 : 51
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining) ได้รบั อนุ มตั ิฯ 4 โครงการ เป็ นการขุดทรายเพื่อการ
ส่งออกของนักลงทุนกัมพูชา เงินลงทุนรวม 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธุร กิจ บริการได้ร บั อนุ มตั ิฯ 5 โครงการ แยกเป็ นบริการด้านศูนย์การค้า ศูนย์บริการด้าน
การเงิน และรีส อร์ท 3 โครงการ เงิน ลงทุ น 4.5 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ ของนัก ลงทุ น
กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ อีก 2 โครงการ เป็นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล เงิน
ลงทุน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา และไทย (กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ใน
นามบริษทั Phnom Penh Medical Service จํากัด)
ธุรกิจโทรคมนาคม ได้ร บั อนุ มตั ฯิ 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยนัก
ลงทุนกัมพูชา เกาหลีใต้ และรัสเซีย
การเพาะปลูกและผลิต ยางพารา มัน สําปะหลัง และมะม่ วงหิม พานต์ ได้ร ับอนุ มตั ิฯ 2
โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยนักลงทุนกัมพูชา และเวียดนาม
อุตสาหกรรมผลิตรองเท้า ได้รบั อนุ มตั ฯิ 2 โครงการ เงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
นักลงทุนกัมพูชา และไต้หวัน
ธุรกิจภาคการขนส่ง ได้รบั อนุมตั ฯิ 1 โครงการ เงินลงทุน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้าง
ท่าเรือ โดยเป็นการลงทุนร่วมของบริษทั โรงงานนํ้าตาลเกาะกง จํากัด ซึ่งเป็นบริษทั ในกลุ่ม
บริษทั นํ้าตาลขอนแก่นของไทย กับนักลงทุนกัมพูชา จีน และญี่ปนุ่ ในอัตราส่วนร้อยละ 50 :
20 : 15 : 15
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร (ผลิตอาหารทะเล) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ วัสดุก่อสร้างการ
ก่อสร้าง โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตยารักษาโรค และโรงงานยาสูบ ได้รบั อนุ มตั ิ
ฯ อย่างละ 1 โครงการ เงินลงทุนรวม 11.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ในปี 2551 ไทยลงทุนในกัมพูชาเป็นอันดับที่ 6 จากจํานวนโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ โดยนักลงทุน
จากจีน ลงทุ น ในกัม พูช ามากที่สุ ด จํานวน 27 โครงการคิดเป็ น ร้อยละ 26.73 ของโครงการที่ไ ด้ร ับ
อนุ มตั ิ รองลงมา คือ เกาหลีใต้ 16โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.84 ของโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ไต้หวัน 8
โครงการ สหรัฐอเมริกา 5 โครงการ ไทย และ แคนาดาประเทศละ 4 โครงการ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากยอดเงินลงทุนพบว่า ไทยมีเงินลงทุน 30.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มากเป็นอันดับที่ 2 ของจํานวนเงินลงทุนจากต่างชาติทงั ้ หมดทีไ่ ปลงทุนในกัมพูชา รองจากจีน ที่มเี งินลงทุน
37.96 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ โดยการลงทุ น ของไทยที่ สํ า คั ญ คื อ การก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล อุตสาหกรรมผลิตอ้อยและนํ้าตาล และอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
ตารางที่ 20 โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาที่ได้รบั อนุมตั ิ จาก Cambodia Investment Board
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551(แยกตามวัตถุประสงค์ของกิ จการ)
ลาดับ

ประเภท

จานวนโครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Garment
Tourism
Agro-Industry
Energy
Mining
Service
Health Service
Telecommunication
Shoes
Plantation
Transportation
Food Processing
Animal Meal
Building Material
Construction
Plastic

38
20
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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ทุนจดทะเบียน
(ล้าน USD)
48.7
101.4
24.0
13.2
4.0
4.5
11.0
2.0
2.0
2.0
24.0
4.0
2.6
1.0
1.0
1.0

ลาดับ
17
18
19

ประเภท

จานวนโครงการ

Medical Chemical
1
Tobacco
1
Others
12
Total
101
หมายเหตุ: ลําดับตามจํานวนโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
ทีม่ า : Cambodia Investment Board

ทุนจดทะเบียน
(ล้าน USD)
1.0
1.0
11.5
259.9

ตารางที่ 21 การลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิ ส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2551 (แยกตามประเทศ)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเทศ
Cambodia
China
Korea
Taiwan
United State
Thailand
Canada
Russia
Singapore
Vietnam
Japan
Austria
France
Israel
Australia
Malaysia
England

จานวนโครงการ
43
27
16
8
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
37

มูลค่าจดทะเบียน (USD)
99,827,000
37,960,000
19,460,000
9,500,000
12,350,000
30,673,000
4,750,000
4,450,000
12,000,000
7,490,000
4,600,000
10,000,000
2,340,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ลาดับ
ประเทศ
จานวนโครงการ
TOTAL
หมายเหตุ : ลําดับตามจํานวนโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
ทีม่ า : Cambodia Investment Board

มูลค่าจดทะเบียน (USD)
259,900,000

4.2 ระบบธนาคาร
ภาคการเงินและการธนาคารของกัมพูช าอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายการเงินและสถาบัน
การเงิน (18 พฤศจิกายน 1999) กฎหมายประกันภัย (25 กรกฎาคม 2000) และกฎหมายอีกหลายฉบับว่า
ด้วยธนาคารชาติ กฎหมายที่ออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ระหว่างปี 2000-2001 กฎหมาย
ธนาคารกําหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดําเนินกิจกรรมด้านการเงินของธนาคาร กฏหมาย
ประกันภัยกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับการดําเนินกิจกรรมประกันภัยภายใต้การดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง เพื่อให้ครบวงจรการควบคุมดูแลด้านการเงินและการธนาคารของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาได้
ออกกฎหมายหลายฉบับเช่น กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายความปลอดภัยของกระบวนการทาง
การเงิน เป็นต้น
ปจั จุบนั ธนาคารแห่ง ชาติกมั พูช าได้ออกมาตรการเพื่อลดสภาพคล่องของธนาคารพาณิ ชย์ และ
กําหนดเพิม่ เงินทุนขันตํ
้ ่าของธนาคารพาณิชย์เป็น 37.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทุกแบงก์จะต้องเพิม่ เงินทุน
ให้ครบตามข้อกําหนดภายในปี 2010 และกําหนดให้ธนาคารพาณิช ย์ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ให้บริการ
1. ธนาคารแห่งชาติ กมั พูชา
หลัง จากการสิ้น สุดของยุคเขมรแดง ปี 1979 รัฐ บาลกัมพูช าได้ก่อตัง้ ธนาคารแห่ง ชาติกมั พูช า
(National Bank of Cambodia: NBC) เป็นธนาคารกลางของรัฐมีหน้าที่ออกกฎระเบียบและควบคุมดูแล
สถาบันการเงินในกัมพูชา และมีอํานาจในการควบคุมกิจกรรมทางการเงิน เครดิต การแลกเปลี่ยนเงินตรา
และการแลกเปลีย่ นอัญมนี เป็นต้น
ภายใต้กฎหมายธนาคารฉบับปจั จุบนั
ธนาคารกลางมีอาํ นาจในการกํากับและควบคุมธนาคาร
พาณิชย์ค่อนข้างสูง เช่น สามารถเรียกดูสถานภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบและแต่งตัง้
ผูต้ รวจสอบสถานภาพทางการเงิน การดําเนินงานและแต่งตัง้ คณะทํางานเข้ามาควบคุม ดูแล หรือดําเนิ น
กิจการแทนคณะผูบ้ ริหารธนาคารพาณิชย์ใดๆก็ได้ นอกเหนือจากอํานาจหน้าทีต่ ามปกติ เช่น การกําหนด
อัตราแลกเปลีย่ น การกําหนดเวลาเปิดทําการของธนาคาร เป็นต้น
2. ธนาคารพาณิ ชย์
กฎหมายธนาคารของกัมพูชาได้จดั ประเภทของสถาบันการเงินออกเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
เฉพาะกิจ สถาบันการเงิน พิเศษ และสถาบันการเงินขนาดเล็ก โดยสถาบันการเงินทุ กประเภทจะต้องจด
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ทะเบียนพาณิชย์และขออนุ ญาตดําเนินกิจการทางการเงินกับธนาคารแห่งชาติ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ที่
เกิดขึน้ ก่อนการบังคับใช้ของกฎหมายธนาคารในปี 1999 จะต้องจดทะเบียนกับธนาคารแห่งชาติและต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่น้อกว่า 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯฯ จึงจะสามารถเปิดให้บริการกิจกรรมทางการเงินและการ
ธนาคารได้
ปจั จุบนั ธนาคารพาณิชย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตในกัมพูชามี 24 ธนาคารส่วนธนาคารต่างประเทศที่มี
สาขาและให้บริการในกัม พูช า ประกอบด้วย First Commercial Bank, Maybank, Krungthai Bank,
Adavance Bank of Asia, Canadia Bank, Singapore Banking Corporation เป็นต้น ซึ่งทําให้การโอนเงิน
ภายในประเทศทําได้สะดวกขึน้
3. การประกันภัย
ภายใต้กฎหมายประกัน ภัย บริษ ัท และตัวแทนธุร กิจประกันภัยทุ กประเภท จะต้องจดทะเบียน
ประกัน ความเสี่ยง ทะเบียนขายประกัน และทะเบียนธุร กิจในกัมพูช า ซึ่ง บริษทั หรือตัวแทนประกัน ทุ ก
ประเภทจะได้รบั อนุญาตให้ดาํ เนินกิจการในรูปของบริษทั จํากัดเท่านัน้ สําหรับบริษทั ประกันชีวติ และบริษทั
ประกันภัยทั ่วไปจะต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้ อย 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ บริษ ัทที่ดําเนินธุรกิจทัง้ สอง
ประเภท จะต้องมีทุ นจดทะเบียนประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ นอกจากนี้ บริษทั ประกัน ภัยที่ได้ร บั
อนุญาตทุกประเภทจะต้องมีทุนสํารองฝากไว้กบั ธนาคารแห่งชาติกมั พูชาร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุน
สํารองนี้จะส่งคืนเมื่อบริษทั นัน้ ๆ เลิกดําเนินธุรกิจในกัมพูชา โดยประกันกัยทีเ่ ป็นภาคบังคับในกัมพูชา ได้แก่
ประกันภัยรถยนต์สาํ หรับบุคคลทีส่ าม ประกันภัยอาคาร ประกันภัยการซ่อมแซม ประกันภัยการก่อสร้างของ
ภาคเอกชน/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ
4. การให้บริการทางการเงินและการประกันความเสี่ยงกิ จกรรมทางการเงิน
สิท ธิใ นการให้บริการทางการเงินของบริษทั ให้กู้ยมื ได้ร บั การคุ้มครองและดูแลภายใต้กฎหมาย
ประกันความเสีย่ งกิจกรรมทางการเงิน ปี 2007 อนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์ทเ่ี ป็นอสังหาริมทรัพย์ในการประกัน
การกูย้ มื ต่างๆ
5. สกุลเงิน และการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
สกุลเงินทีใ่ ช้ในกัมพูชาคือ สกุลเงินเรียล ทีน่ ําออกมาใช้ตงั ้ แต่ปี 1980 เป็นต้นมา มีอตั ราแลกเปลี่ยน
ค่อนข้างมีเสถียรภาพทีป่ ระมาณ 4,000 เรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ นี้ กัมพูชาไม่มกี ฎหมายการห้ามนําผล
กําไรออกนอกประเทศ ตามกฎหมายการลงทุนในปี 2003 กําหนดให้มกี ารนําเงินทีเ่ ป็นผลกําไรในการดําเนิน
ธุรกิจออกนอกประเทศได้อย่างเสรี โดยเฉพาะการนําเงินออกนอกประเทศ เพื่อ
 จ่ายค่านําเข้าสินค้า จ่ายค่าเงินต้นและค่าดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จากนอกประเทศ
 จ่ายค่าภาคหลวงและค่าจ้างบริหารจัดการ
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 ผลประโยชน์ทเ่ี ป็นกําไรของบริษทั
 เงินทุนทีใ่ ช้ในการลงทุนหลังบริษทั หยุดดําเนินกิจกรรมในกัมพูชา
การแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างอิสระผ่านระบบธนาคารและตัวแทน
แลกเปลี่ยนที่ไ ด้ร บั อนุ ญาตอย่างเป็น ทางการ ปกติห น่ วยงานที่ดําเนิ นธุร กิจแลกเปลี่ยนเงิน ตรานี้ จะต้อง
รายงานให้ธนาคารชาติทราบสําหรับการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศที่มมี ูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ฯขึน้ ไป การแลกเปลี่ยน/โอนย้าย/หรือกิจกรรมทางการเงินเพื่อธุร กิจ บริษ ัทไม่ต้องรายงานให้กบั
ธนาคารชาติทราบ แต่ธนาคารที่ร บั ผิดชอบในการดําเนิ นกิจกรรมดัง กล่าวให้กบั บริษทั จะต้องรายงานให้
ธนาคารชาติกมั พูชาทราบแทน อีกทัง้ ธนาคารชาติสงวนสิทธิ ์ในการควบคุม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศในสถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ หริอเกิดวิกฤติทางการเงิน
6. ตราสารหนี้
กฎหมายตราสารหนี้ มีผลบังคับใช้ในกัมพูชาในปี 2005 เป็นต้นมา โดยกําหนดรูปแบบตราสารหนี้
การบังคับใช้ และบทลงโทษทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ บทลงโทษอาจเป็นทัง้ การปรับเงิน สินไหมทดแทนแทนระหว่าง 550 ล้านเรียล หรือจําคุกระหว่าง 2-5 ปี บังคับใช้กบั ทัง้ บุคคลและบริษทั ทีก่ ระทําผิด

4.3 การส่งเสริ มการลงทุน
เพื่อจูงใจให้นักลงทุ นต่างชาติเข้ามาลงทุน และสร้างงานอันจะก่อให้เกิดรายได้กบั ประชาชนและ
เร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐ บาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ 2537
(แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ 2546) ให้ความมั ่นใจแก่นกั ลงทุนว่าจะได้รบั การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ในทุกๆ ด้านเท่าเทียม
กับบุคคลในชาติ และไม่ ใช้นโยบายกําหนดราคาสิน ค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รบั การส่งเสริม
พร้อมให้สทิ ธิประโยชน์อ่นื ๆ อาทิ
 การยกเว้นภาษีเงินได้จากกําไร (Tax holiday)
 การยกเว้นอากรนําเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสําหรับโครงการที่ผลิต
เพื่อ ทดแทนการนํ า เข้า และการยกเว้น อากรนํ า เข้า วัต ถุ ดิบ สิน ค้า กึ่ง สํ า เร็จ รู ป และ
ส่วนประกอบสําหรับการผลิตเพื่อ ส่ง ออกและการผลิตสิน ค้า ที่ต่อเนื่ องกัน (Supporting
Industry)
 การรับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 9 ภายหลังจากการยกเว้นภาษี
เงินได้
 สามารถจ้างและนําคนต่างด้าวเข้ามาอยูแ่ ละทํางานในหน้าที่ผู้จดั การ ช่างเทคนิค ช่างฝี มอื
ผูช้ าํ นาญการ รวมทัง้ บุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
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 สามารถเข้าทําประโยชน์ในทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เช่าจากเอกชน รวมทัง้
สามารถนําทีด่ นิ ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้เงินในระยะเวลาที่ได้รบั สัมปทานหรือเช่า
ยกเว้นทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั สัมปทานแต่ยงั ไม่ได้รบั การพัฒนา
 สามารถซือ้ และส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อชําระค่าสินค้า เงินต้น ดอกเบีย้ ค่าใช้สทิ ธิ ค่า
จัดการ รวมทัง้ ส่งออกกําไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทงั ้ ระหว่างและภายหลังเลิกโครงการ
ทัง้ นี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่นี ําเข้าโดยปลอดอากรไม่ถึง 5 ปี เมื่อเลิกโครงการต้องชําระ
อากรทีพ่ งึ มี
1. กฎหมายการลงทุน
หน่ วยงานรับผิดชอบ
กฎหมายกําหนดให้ The Council for the Development of Cambodia หรือ CDC ซึ่ง มี
นายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ ฮุน เซน เป็นประธาน ประกอบกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนหน่ วยงานอีก 34
แห่ง เป็ นคณะกรรมการ มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน ๆ หนึ่ง คือการพิจารณาประสานความช่วยเหลือกับรัฐบาล
ต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศ NGOs ในการฟื้นฟูบูรณะประเทศในลักษณะรัฐต่อรัฐ กับอีกด้านหนึ่งคือ
การพิจารณาดูแลกิจกรรมการลงทุนทัง้ หมดของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ซึ่งมีคณะทํางานคือ The Cambodian Investment Board หรือ CIB ทําหน้าที่กลั ่นกรองข้อเสนอขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน (The Investment Proposal) และเพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบผลการพิจารณา
โดยเร็ว กฎหมายกําหนดให้ CDC เป็น one stop service เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการให้การส่งเสริมภายใน
3 วันทําการนับแต่วนั ยืน่ เอกสารทีส่ มบูรณ์ ซึง่ เมื่อ CDC ตอบรับให้การส่งเสริม จะออกเอกสารใบรับรองการ
จดทะเบียนทีม่ เี งื่อนไข (Condition Registration Certificate) ให้กบั ผูข้ อเพื่อเป็นหลักฐานใช้สาํ หรับติดต่อกับ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตต่างๆ โดยหน่วยงานเหล่ านี้ต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 28 วันทําการ และ CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขัน้ สุดท้าย (Final
Registration Certificate) ให้กบั ผู้ขอโดยถือวัน ที่ออกเอกสารเป็นวันเริ่มต้น ของการให้การส่งเสริม โดย
โครงการทีไ่ ด้รบั Final Registration Certificate สามารถเริม่ ดําเนินโครงการลงทุนนัน้ ได้ทนั ที
อนึ่ง ในขันตอนเห็
้
นชอบ The Investment Proposal หาก CDC ไม่ตอบภายใน 3 วันทําการให้ถอื ว่า
CDC เห็นชอบโดยอัตโนมัติ
ผู้มีสิทธิ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล ผู้ประสงค์จะลงทุนและต้องการรับสิทธิประโยชน์แ ละสิง่ จูงใจดังกล่าว
ข้างต้น สามารถยื่นคําขอพร้อมเอกสารและชี้แจงตอบข้อซักถามต่อ CDC ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้
บุคคลอื่นกระทําการแทนได้ โดยองค์กรทีส่ ามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้แก่
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กิจการทีใ่ ช้เงินลงทุนของคนกัมพูชา 100%
กิจการทีใ่ ช้เงินลงทุนของคนต่างชาติ 100%
กิจการร่วมทุน (Joint Ventures, JV)
Build-Operate-Transfer (BOT)
Business Cooperation Contract (BCC)
กิจการลงทุนอื่นทีไ่ ด้รบั อนุญาตทางกฎหมาย

ลักษณะการร่วมทุน
 Joint Ventures (JV) หมายถึงกิจการร่วมทุนทีก่ ่อตัง้ ขึน้ (ใหม่) จากการร่วมลงทุนของนัก
ลงทุนโดยไม่จํากัดสัญชาติรวมทัง้ การร่วมทุนกับภาครัฐ ยกเว้น JV ที่มเี จตนาจะถือครอง
กรรมสิทธิ ์เป็นเจ้าของที่ดนิ ในกัมพูชา ต้องมีบุคคลสัญชาติกมั พูชาถือหุ้นร้อยละ 51 ขึน้ ไป
การร่วมลงทุนใน JV สามารถนําทีด่ นิ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ สินทรัพย์อ่นื ๆ มาประเมิน
เป็นทุนของโครงการได้
 Business Cooperation Contract (BCC) หมายถึงการที่นักลงทุนในกัมพูชาได้สญ
ั ญา
ดําเนินกิจการกับหน่วยงานของรัฐมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งปนั ผลกําไรระหว่างกัน โดยไม่ก่อตัง้
นิตบิ ุคคลใหม่ข้นึ ทัง้ นี้การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐ กับเอกชนไม่ถือเป็น การทํา
BCC
 Built-Operate-Transfer (BOT) หมายถึงกิจการทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากรัฐในการลงทุน สร้าง
บริหารจัดการและเก็บผลประโยชน์จากการดําเนินการเกี่ยวกับ Infrastructure ในกัมพูชา
โดยจะได้รบั สิทธิบริหารจัดการ Infrastructure ของโครงการระยะเวลาสูงสุดครัง้ ละไม่เกิน
30ปี (สามารถขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาสัมปทาน) และส่งมอบ
Infrastructure พร้อมส่วนควบส่วนประกอบทัง้ หมดในสภาพดีให้กบั รัฐหรือหน่ วยงานที่ให้
สัญญา โดยไม่คดิ มูลค่าในวันสิน้ สุดสัญญา
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 เอกสารประกอบการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
o คําขอพร้อมเอกสารเกีย่ วกับผูข้ อรวมทัง้ หนังสือมอบอํานาจ
o รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการทีจ่ ะขอรับการส่งเสริม
o เอกสารเกีย่ วกับการบริหารจัดการองค์กรทีจ่ ะจัดตัง้ รวมทัง้ ข้อบังคับ
o รายละเอียดการศึกษาความเป็น ไปได้ท างด้านวิชาการและเศรษฐกิจรวมทัง้ ร่ าง
กระบวนการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
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ความสามารถทางเทคนิค
ความสามารถทางการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
ฐานะการเงิน

ค่าธรรมเนี ยม
ผูข้ อมีภาระค่าธรรมเนียม เมื่อยืน่ คําขอและภายหลังคําขอได้รบั ความเห็นชอบ ดังนี้
 โครงการลงทุนไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
o ค่าธรรมเนียมคําขอ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
o ค่าธรรมเนียมการส่งเสริม 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 โครงการลงทุนมากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
o ค่าธรรมเนียมคําขอ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ
o ค่าธรรมเนียมการส่งเสริม 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หัวข้อประกอบการศึกษาความเป็ นไปได้
 ช่องทางการตลาดสินค้าของโครงการ
 ขนาดตลาด การกําหนดราคาและการแข่งขัน
 กรรมวิธกี ารผลิต และสัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ นําเข้าและในประเทศ
 สัดส่วนการนําเข้าและส่งออก
 สัดส่วนการจ้างงานคนกัมพูชาและต่างด้าว
 แผนการเงิน
 ประมาณการรายได้สกุลเงินตราท้องถิน่ และเงินตราต่างประเทศ
 ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
 การพัฒนาบุคลากร
CDC อาจขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ตลอดระยะเวลาภายใน 15 วันทําการนับแต่ย่นื คําขอ ในกรณีน้ีผู้ขอ
ต้องส่งมอบภายใน 15 วันทําการนับแต่ได้รบั การร้องขอ
เงินประกัน
ในกรณีท่โี ครงการได้ร บั การส่ง เสริมฯ ผู้ขอต้องฝากเงินเพื่อประกันการดําเนิน โครงการในบัญ ชี
ของ CDC ณ ธนาคารชาติกมั พูชาในอัตราดังนี้
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ร้อยละ 2 สําหรับโครงการทีม่ เี งินทุนไม่เกิน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละ 1.9 สําหรับโครงการทีม่ เี งินทุน 1,000,001 - 10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละ1.8 สําหรับโครงการทีม่ เี งินทุน 10,000,001 - 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละ1.7 สําหรับโครงการทีม่ เี งินทุน 20,000,001 - 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละ1.6 สําหรับโครงการทีม่ เี งินทุน 30,000,001 - 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ร้อยละ1.5 สําหรับโครงการทีม่ เี งินทุนเกิน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินประกันดังกล่าวจะคืนให้เมื่อมีการลงทุนไปแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของโครงการ
การเพิ กถอนการส่งเสริ ม
CDC สงวนสิทธิท่จี ะเพิกถอนการให้การส่งเสริมเฉพาะส่วนหรือทัง้ หมด หากผู้ลงทุนไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามกรณีหนึ่งกรณีใดหรือมากกว่า ดังนี้
 โครงการไม่ได้ดาํ เนินการตามตารางเวลาทีร่ ะบุในคําขอ โดยเฉพาะไม่มกี ารดําเนินการใดๆ
ในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ได้รบั การส่งเสริม ในกรณีน้ีเงินประกัน จะถูกยึดเป็นของรัฐโดย
อัตโนมัติ
 ไม่สามารถระดมทุนได้ถงึ ร้อยละ 25 ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รบั ความเห็นชอบ
 ไม่สามารถระดมทุนชําระแล้ว ได้ครบภายใน 3 ปี หลังจากจัดตัง้ องค์กร
 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ผู้ร่วมทุน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการ (acquired or
merged) รวมทัง้ เปลีย่ นแปลงกิจกรรม (investment activities) โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบ
จาก CDC ก่อน หรือหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องขอให้เพิกถอนกรณีฝ่าฝื นกฎระเบียบที่ม ี
อยูอ่ ย่างร้ายแรง
กิ จกรรมที่สามารถขอรับการส่งเสริมและเกณฑ์การพิ จารณา
กฎหมายกําหนดกิจกรรมทีส่ ามารถขอรับการส่งเสริมเป็นรายอุตสาหกรรม ตามขนาดวงเงินลงทุน
ขันตํ
้ ่า พร้อมเกณฑ์การพิจารณาในกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ พอจะสรุปได้ ดังนี้
กิ จกรรม ขนาด วงเงินขัน้ ตา่ ของกิ จการ
เกษตรกรรม : การเพาะปลูกพืน้ ทีม่ ากกว่า 50,500 และ 1,000 เฮกตาร์ขน้ึ ไป
ปศุสตั ว์ จํานวน 100, 1,000 และ 10,000 ตัวขึน้ ไป
ประมง เพาะพันธุแ์ ละเลีย้ ง 2 และ 10 เฮกตาร์ขน้ึ ไป
วงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
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อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ทต่ี ่อเนื่อง
ยาง และพลาสติก
หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์

วงเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 สิง่ ทอ
 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์
 กระดาษและผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์โลหะ
 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ไม่กาหนดวงเงิน
 ยานพาหนะและอุปกรณ์
 ก่อสร้าง ถนน สะพาน และ ส่วนประกอบ
 โรงแรมระดับ 3 ดาวขึน้ ไป
 สถานพยาบาล โรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรม
 สิง่ อํานวยความสะดวกต่อการท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม
 สํารวจ และกิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
 โครงสร้างพืน้ ฐานทางสื่อสารโทรคมนาคม
สิ ทธิ ประโยชน์
สิท ธิประโยชน์ ในการลงทุ นเป็น สิทธิพเิ ศษที่ร ฐั บาลมอบให้กบั โครงการลงทุ นต่างๆ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกมั พูชา (CDC) หรือคณะกรรมการการลงทุนระดับจังหวัดหรือ
เขต (PMIS) ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบโครงการลงทุนนัน้ ๆ
โครงการลงทุนในกัมพูชาสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ในการลงทุนได้ 2 แบบ คือ การยกเว้นภาษีเงิน
ได้ หรือการลดหย่อนภาษีท รัพย์สนิ ที่ใช้ในการผลิต (ค่าเสื่อม) นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมการยกเว้นภาษี
นําเข้าเครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
สิ ทธิ ประโยชน์เรื่องที่ดิน
 หากเป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวจะไม่มขี อ้ จํากัดด้านระยะเวลาในการเช่า
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 หากเป็ นสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นที่มีการกาหนดเวลาในการเช่าไว้ สามารถต่ออายุใหม่ได้ นอกจากนี้ กฎหมาย
การลงทุนฉบับใหม่ ยังอนุญาตให้นกั ลงทุนสามารถนาที่ดินไปเป็ นหลักประกันในการจดจานองรวมทั้ง
สามารถโอนสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้อี กด้วย
แต่ตอ้ งไม่เกินกาหนดเวลาในสัญญาเช่าที่ดิน
การยกเว้ นภาษีเงินได้

โครงการใดทีเ่ ลือกรับสิทธิประโยชน์ดา้ นนี้ จะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ในช่วงแรกของการลงทุน
(เริม่ จากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ นถึงปีแรกทีม่ กี าํ ไรจากการลงทุน หรือปีทส่ี ามของการมีรายได้ ) และอาจต่อได้ถึง
อีก 3 ปีหลังสิน้ สุดสิทธิประโยชน์ของช่วงแรก
การลดหย่อนภาษี ทรัพย์สิน
โครงการใดที่เลือกรับสิทธิประโยชน์ด้านนี้ จะได้รบั การลดหย่อนภาษีทรัพย์สนิ ร้อยละ 40 ของมูล
ทรัพย์สนิ ทรัพย์ทใ่ี ช้ในการผลิต สิทธิประโยชน์น้ีมผี ลใช้บงั คับทันทีในปีแรกทีม่ กี ารซื้อทรัพย์สนิ ดังกล่าวหรือ
ในปีแรกทีม่ กี ารใช้ทรัพย์สนิ นัน้ ๆ
การยกเว้นภาษี นาเข้า
โครงการลงทุ น ผลิตเพื่อส่งออก หรือโครงการผลิตที่เป็ น ไปเพื่อสนับสนุ น ธุร กิจส่ง ออก จะได้ร บั
ยกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต วัสดุก่อสร้างและวัตถุดิ บในการผลิต ส่วนโครงการลงทุนผลิต
เพื่อใช้ในประเทศ จะได้รบั ยกเว้นภาษีนําเข้าเฉพาะเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างเท่านัน้
โครงการที่ได้ร บั อนุ ม ตั ทิ ุกโครงการจะได้ร บั การยกเว้นภาษีส่ง ออก ยกเว้น การส่งออกสินค้าบาง
ประเภทตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมายของกัมพูชา
ข้อจากัด
การยกเว้นภาษีขา้ งต้นไม่รวมภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีเงินเดือน ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีสนิ ค้าและ
บริก าร และภาษี อ่ ืน ๆที่กํา หนดโดยกฎหมายของกัม พู ช า อย่า งไรก็ต ามผู้ ล งทุ น สามารถเรีย กคืน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้ หากจดทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบการกับกรมสรรพากร
หลักประกันการลงทุน
โครงการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั ทิ ุกโครงการจะได้รบั หลักประกันในการลงทุน ดังนี้
 การปฎิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันกับนิตบิ ุคคลกัมพูชา (ยกเว้นสิทธิประโยชน์การถือครองที่ดนิ และ
สิทธิประโยชน์บางชนิด)
 ไม่มกี ารยึดโครงการลงทุนมาเป็นของรัฐ
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 ไม่มกี ารควบคุม การกําหนดราคาสินค้าและบริการของผูล้ งทุน
 สามารถส่งรายได้จากการลงทุนออกนอกประเทศได้
โครงการลงทุนทีไ่ ม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน ได้แก่ การทําการค้า การให้บริการ
คมนาคม การท่องเทีย่ ว คาสิโนและการพนัน ธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร ธุรกิจสื่อสารมวลชน ธุรกิจที่
ใช้ความสามารถเฉพาะด้าน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตบุหรี่ เป็นต้น
ทุ ก ปี โ ครงการลงทุ น ที่ ไ ด้ ร ับ การส่ ง เสริม จะได้ ร ับ ใบรับ รองการยิน ยอม (Certificate of
Compliance หรือ CoC) จาก CDC เพื่อยืน ยัน ว่าโครงการนัน้ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีท่เี กี่ยวข้อง
ตัวอย่างของโครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ในการลงทุน เช่น
 ธุร กิจ การผลิตเพื่อส่งออกหรือสนับสนุ น การผลิตเพื่อส่ง ออกที่มีทุน จดทะเบียนมากกว่า
100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 ธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สํานักงาน
ของเด็กเล่นและเครื่องกีฬา รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และสินค้าเซรามิค ที่มที ุนจด
ทะเบียนมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 ธุร กิจ ผลิตเครื่องนุ่ ง ห่ม เสื้อผ้าและผ้าผืน กระดาษและวัส ดุทําจากกระดาษ อาหารและ
เครื่อ งดื่ม เฟอร์นิ เ จอร์แ ละส่ ว นประกอบที่ทํา จากวัส ดุ ส ัง เคราะห์ ผลิต ภัณ ฑ์ย างและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยาแผนโบราณ และการผลิตนํ้าดื่ม ที่มที ุนจดทะเบียนตัง้ แต่ 500,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึน้ ไป
 ธุรกิจผลิตสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ ซีเมนต์ ปุ๋ยและปิโตรเคมี ยารักษาโรค การท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์
และธุร กิจให้บริการรักษาคนป่วยและโรงพยาบาล ที่มที ุนจดทะเบียนมากกว่า 1,000,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
 ธุร กิจ ห้างสรรพสิน ค้าและศูน ย์การค้า ที่มีทุน จดทะเบียนมากกว่า 2,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ
 ธุรกิจการฝึกอบรมและการศึกษา ทีม่ ที ุนจดทะเบียนมากกว่า 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ข้อจากัดในการลงทุน
การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสิทธิ ์ในการลงทุน เนื่องจากเหตุผลความมั ่นคงของชาติ ความสงบ
เรียบร้อยของสัง คม และเพื่อผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ข้อห้ามนี้ บงั คับใช้กบั นักลงทุ น
ต่างชาติและนักลงทุนในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ การผลิตสิง่ เสพติดและสารเสพติด สารเคมีท่เี ป็น
อันตราย การผลิตพลังงานไฟฟ้าทีน่ ําเข้ากากวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นพิษ และธุรกิจทีท่ าํ ลายปา่ ไม้ เป็นต้น
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การลงทุนบางประเภทต้องเป็นการร่วมลงทุนกับหน่วยงานภาครัฐ หรือต้องได้รบั การอนุมตั เิ ป็นกรณี
พิเศษ เช่น การผลิตบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตภาพยนตร์ การผลิตอัญมณี ธุรกิจสื่อสารมวลชน
ธุรกิจสิง่ พิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และการพัฒนาทีด่ นิ เป็นต้น
ตารางที่ 22 ธุรกิ จที่ห้ามลงทุนและมีเงื่อนไขในการลงทุน
ประเภทกิ จการ
ข้อจากัด / เงื่อนไข
1. อุตสาหกรรมที่ห้ามลงทุนทัง้ ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ
-การผลิตและกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง - ต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัฒนธรรม
- อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไม้ เ ลื่อ ย ไม้ อ ัด - ไม่มกี ารอนุญาตเพิม่
ผลิตภัณฑ์จากไม้ในท้องถิน่
-การผลิตสารเคมีอนั ตรายต่อสุขภาพชุมชน -ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข
และมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
-การผลิ ต สารเคมี อ ั น ตรายหรื อ การใช้ -ไม่ได้รบั อนุญาตตามความตกลงในสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประโยชน์จากสารเคมีทม่ี อี นั ตราย
ประเทศ
- อุตสาหกรรมการผลิตทีร่ กั ษาโรคทางจิต -สารที่ร กั ษาโรคทางจิตไม่อนุ ญ าตตามรายการตารางที่ 1
และต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข สําหรับสาร
ทีร่ กั ษาโรคทางจิตตามรายการในตารางที่ 2 และ 3
- การผลิตและกระบวนการผลิตสารเสพติด - ไม่อนุญาต
- การผลิตอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ์
- ตามนโยบายป้องกันประเทศ
- การผลิตปะทัดและดอกไม้เพลิง
- รายการทีต่ อ้ งควบคุม
-การผลิตทีเ่ กีย่ วข้องกับความมั ่นคงและการ - ตามนโยบายการป้องกันประเทศ
ป้องกันประเทศ
2. อุตสาหกรรมที่เปิ ดให้นักลงทุนต่างชาติ โดยมีเงื่อนไข
- การผลิตบุหรี่ / ยาสูบ
- เพื่อส่งออกเท่านัน้
- การผลิตแอลกอฮอล์
- ต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
- การผลิตภาพยนตร์
- ต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
- การผลิตอิฐทีท่ าํ จากดินเหนียว กระเบื้อง - ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา
โรงสีขา้ ว
- การผลิตงานแกะสลักทีท่ าํ จากไม้และหิน - ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา
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ประเภทกิ จการ
- การทอผ้าไหม
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- สิง่ พิมพ์และการเผยแพร่

ข้อจากัด / เงื่อนไข
- ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา

-ต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรม และ
กระทรวงข่าวสาร
- การผลิตเทป สิง่ พิมพ์อ่นื ๆ การพิมพ์และ - นักลงทุนต่างชาติถอื หุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 49
กิจการที่เ กี่ย วข้อ ง กิจ การด้า นวิท ยุและ
โทรทัศน์
ตารางที่ 23 การลงทุนในภาคเกษตรกรรม ประมง ป่ าไม้และเหมืองแร่ที่ห้ามต่างชาติ ลงทุน
ประเภทกิ จการ

ข้อจากัด / เงื่อนไข

ปฐพีศาสตร์
- พืชพืน้ เมือง เช่น ยา สมุนไพร และพืชอื่นๆ
- ทรัพ ยากรพัน ธุ ก รรมธั ญ พื ช พื ช ที่ มี ผ ล พื ช
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปทีเ่ กีย่ วข้อง
ปศุสตั ว์
-ห้ามเลีย้ งสัตว์พนั ธุพ์ น้ื เมือง เช่น ไก่ โค กระบือ เป็ด
- ภาคปศุสตั ว์ท่เี ปิดให้นักลงทุนต่างชาติโดยมีขอ้ จํากัด
ได้แก่ การเลี้ยงไก่กระทง ไก่ไข่ โคเนื้อ แกะ แพะ หมู
เป็ด โคนม และม้า
ป่ าไม้
- ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากป่ า สัต ว์ ว ิท ยา ป่ า ไม้ สํ า หรั บ
อุตสาหกรรม
การประมง
การจับปลานํ้าจืด ปลาเหลือง ปลาดุกยักษ์ จระเข้ และ
ปลายีส่ ก
เหมืองแร่
- แร่กมั มันตภาพรังสี
- การทําเหมืองแร่ขนาดเล็ก
ทีม่ า : ASEAN Investment Area
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สงวนไว้ให้กบั เกษตรกรชาวกัมพูชา
-ต้องเป็นหุ้นส่วนกับสมาคมเกษตรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สงวนไว้ให้กบั กิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา
- ต้องเป็นหุ้นส่วนกับกิจการขนาดเล็กของชาว
กัมพูชา

ตามนโยบายปา่ ไม้แห่งชาติ

สงวนไว้ให้กบั กิจการขนาดเล็กของชาวกัมพูชา

- ตามนโยบายความมั ่นคงของประเทศ
- สงวนไว้ให้กบั ชาวกัมพูชา

ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
นักลงทุ น ที่ป ระสงค์จ ะขอรับการส่ง เสริมการลงทุ น จะต้อ งจดทะเบียนเป็ น ผู้ล งทุ น พร้อมเสนอ
รายละเอียดโครงการที่จะลงทุน กับ CDC หรือ PIMS หากต้องการลงทุนมากกว่า 1 โครงการ จะต้องแยก
เสนอโครงการ CDC หรือ PIMS จะมอบหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย นแบบมีเ งื่อ นไข (Conditional
Registration Certificate) ให้กบั ผูข้ อลงทะเบียน ภายใน 3 วันทําการ หลังยื่นเอกสารขอจดทะเบียน ยกเว้น
กรณีดงั นี้
 โครงการทีเ่ สนอมีขอ้ มูลและเอกสารไม่สมบูรณ์
 โครงการทีเ่ สนอ อยูใ่ นรายการทีห่ า้ มลงทุน หรือเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิพเิ ศษในการลงทุน
อยูแ่ ล้ว
ในกรณีทข่ี อ้ เสนอหรือเอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ CDC ต้องชีแ้ จงรายละเอียดขันตอนต่
้
างๆ ให้กบั ผู้
ขออย่างชัดเจน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง CDC หรือPMIS จะออกใบรับรองการจดทะเบียนขัน้ สุดท้าย (Final
Registration Certificate) ให้กบั ผูล้ งทุน ภายในเวลา 28 วันหลังการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนแบบมี
เงื่อนไข ซึง่ ก่อนการออกใบรับรองนี้ CDC หรือ PMIS จะต้องดําเนินการในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึง่
เอกสารใบรับรอง ใบอนุ ญาต และเอกสารจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
การเพิกถอนหรือยกเลิกใบรับรองการจดทะเบียนขันสุ
้ ดท้าย (Final Registration Certificate)
ใบรับรองจะถูกเพิกถอนหรือยกเลิกหากพบว่า ผู้ลงทุน ได้มาซึ่งใบรับรองอย่างไม่ถูกต้อง และผู้ลงทุ นไม่
ดําเนินการใดๆ ในเวลา 6 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทุน ยกเว้นโครงการลงทุนนัน้ ๆ เป็นโครงการ
ทีไ่ ด้รบั สัมปทานจากภาครัฐซึ่งจะต้องปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ CDC หรือ PMIS จะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเพิกถอนหรือการยกเลิกใบรับรอง และ ผู้ลงทุนสามารถยื่นอุทธรณ์
กับประธานคณะกรรมการ CDC ภายใน 20 วัน หลังจากได้รบั หนังสือดังกล่าว
โครงการลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิ ก่อนการแก้ไขกฎหมายการลงทุนในปี 2003
โครงการลงทุนนี้ ต้องยื่นขอใบรับรองการลงทุ น (Certificate of Recognition) จาก CDC ซึ่งจะ
อนุญาตให้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการลงทุนเดิมจนถึงสิ้นปี 2008 ทัง้ นี้ผู้ลงทุนที่ได้รบั อนุ มตั โิ ครงการก่อนการ
แก้ไขกฎหมายและภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข จะได้รบั สิทธิประโยชน์ในการลงทุนต่อเมื่อ
ได้รบั ใบรับรองสิทธิประโยชน์ (Certificate of Compliance) จาก CDC แล้ว
ใบรับรองสิ ทธิ ประโยชน์
CDC จะออกใบรับรองสิท ธิประโยชน์ใ นการลงทุน ให้กบั ผู้ลงทุน ภายในเวลา 90 วัน หลัง สิ้น สุด
ปีงบประมาณ หากไม่มกี ารออกใบรับรองในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าผูล้ งทุนได้รบั การรับรองสิทธิประโยชน์
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แล้ว CDC มีสทิ ธิเพิกถอน ใบรับรองสิทธิประโยชน์หากพบว่าผู้ลงทุนไม่ไ ด้รายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่
กําหนด โดยผูล้ งทุนจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ทงั ้ หมดหากถูกเพิกถอนใบรับรองดังกล่าว
ข้อกาหนดในการรายงานข้อมูล
ผูล้ งทุนจะต้องรายงานข้อมูลการเสียภาษีพร้อมใบรับรองสิทธิประโยชน์ให้กบั กรมสรรพากรเป็นราย
เดือนและรายปี ผูล้ งทุนต้องส่งมอบเอกสารการนําเข้าสินค้า ให้กบั CDC และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการศุลกากร ผู้ลงทุนจะต้องส่งมอบรายงานงบการเงินประจําปีให้กบั กรรมสรรพากร
ก่อนวันที่ 31 มีนาคมของปีงบประมาณถัดไปทุกปี และผู้ลงทุนจะต้องรายงานผลการผลิต การนําเข้า และ
การส่งออกให้กรมสรรพากรทราบทุกๆ ไตรมาส
การควบรวมและการซื้อกิ จการ
ก่อนการควบรวมหรือซือ้ ขายกิจการทีม่ กี ารถ่ายโอนหุน้ มากกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณหุน้ ทัง้ หมด ผู้
ลงทุนจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ CDCหรือ PMIS ทราบภายในเวลา 10 วันทําการ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ต่อเนื่องในการลงทุน โดย CDC หรือ PMIS จะแจ้งผลการพิจารณา (อนุ มตั หิ รือปฎิเสธ) ให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร ภายใน 10 วันทําการหลังได้รบั การแจ้ง

4.4

ษ (Special Economic Zone: SEZ)

“คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา (CSEZB)” จัดตัง้ ขึน้ มาเพื่อบริหารจัดการโครงการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อควบคุมโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้มกี ารออก “กฤษฎีกาย่อยฉบับที่ 148 ว่าด้วย
เรื่องการจัดตัง้ และการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (กฤษฎีกาย่อยเขตเศรษกิจพิเศษ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2005
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1. ความคิ ดพื้นฐานและเงื่อนไขสาหรับเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
 โครงการเขตเศรษฐกิจพื้นฐานหมายถึง เขตพิเศษเพื่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจซึ่งจะนํา
การดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องมารวมเข้าไว้ด้วยกันและอาจจะ
รวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมทั ่วไปและ/หรือเขตนิคมการผลิตเพื่อส่งออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในแต่ละเขตจะมีพน้ื ทีก่ ารผลิตซึง่ อาจจะมีเขตการค้าเสรี พืน้ ทีก่ ารให้บริการ พืน้ ที่สําหรับอยู่
อาศัยและพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ ว
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีพ้นื ที่ขนาด 50 เฮกตาร์ พร้อมกับมีตําแหน่ งที่ตงั ้ และ
ขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ทแ่ี น่นอน
 ต้องมีรวั ้ ล้อมรอบ (สําหรับเขตนิคมการผลิตเพื่อส่งออก เขตเสรีทางการค้า และสําหรับที่ดนิ
และสิง่ ปลูกสร้างของผูล้ งทุนแต่ละรายในแต่ละเขต)
 ต้องมีอาคารสํานักงานบริหารและสํานักงานบริหารเขตเศรษฐกิจ และต้องจัดให้มโี ครงสร้าง
พืน้ ฐานอันจําเป็นทัง้ หมด
 ต้องมีโครงข่ายการระบายนํ้า โครงข่ายการบําบัดนํ้าเสีย ตําแหน่ ง ที่ตงั ้ สําหรับการจัดเก็บ
และการจัดการกับกากของเสียทีเ่ ป็นของแข็ง มาตรการคุ้มครองสิง่ แวดล้อม และโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
2. โครงการเขตเศรษฐกิ จพิ เศษที่ได้รบั อนุมตั ิ
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง – ตัง้ อยูใ่ กล้ชายแดน ตามเส้นทาง NR 4 และ NR 48
จากกรุงพนมเปญ (NR 48 คาดหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงอาเซียนหมายเลข 10)
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Stung Hao และ S.M.C ตัง้ อยู่ร อบๆ เมืองสีห นุ วลิ ล์และ
สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทาง NR 4
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duang Chiv จังหวัดตะแก้ว ตัง้ อยูบ่ นเส้นทาง NR 4
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ N.L.C และ Manhattan อยูใ่ กล้กบั ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
บนเส้นทาง NR 1
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Chay Chay, ปอยเปต ตัง้ อยู่ใกล้กบั ชายแดนไทยบนเส้นทาง
NR 5
 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ตัง้ อยู่บนเส้นทาง NR 4 และอยู่ห่างจากท่ าอากาศ
ยานนานาชาติกรุงพนมเปญ 8 กิโลเมตร
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3. ขัน้ ตอนการขอพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ SEZ
ผูพ้ ฒ
ั นาเขตต้องมีความสามารถและหน้าทีด่ งั นี้
 ต้องมีเงินทุนและวิธกี ารความตัง้ ใจเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาสิง่ ทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานภายในเขต
รวมทัง้ บุคลากรทีจ่ ะจัดการกิจกรรมต่างๆ ของเขตด้วย
 มีสทิ ธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของทีด่ นิ สําหรับการก่อตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ก่อสร้างโครงการพืน้ ฐานต่างๆ ภายในเขต
 ให้เช่าทีด่ นิ และจัดหา กําหนดการบริการต่างๆ ภายในเขต
 จัดให้มเี จ้าหน้ าที่ร กั ษาความปลอดภัยและทําให้มีความมั ่นคงปลอดภัยอย่างดีมีระเบียบ
ภายในเขตตลอดเวลา ฯลฯ
4. ขัน้ ตอนการขอพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) เป็นองค์กร “ให้บริการ
แบบครบวงจร” รับผิดชอบดูแลการพัฒนา การจัดการ และการควบคุมดูแลการดําเนินงานของโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น กลุ่มจัดการบริหารของรัฐที่มี
วิธกี ารแบบ “การให้บริการแบบครบวงจร” ตัง้ อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษและก่อตัง้ ขึน้ โดยคณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษกัมพูชาเพื่อจะได้ประจําการอย่างถาวรในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละเขต
“คณะกรรมการแก้ปญั หาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ TSC)” ซึ่งตัง้ อยู่ท่สี ภาเพื่อการพัฒนากัมพูชามี
หน้ าที่ตดั สิน ปญั หาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับประเด็น ทางด้านเทคนิคหรือ
กฎหมายหรือประเด็นทีอ่ ยูภ่ ายใต้กรอบอํานาจร่วมกันของกระทรวงหรือหน่ วยงาน และเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
อํานาจของคณะกรรมการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา
และยังมีหน้าทีใ่ นการเป็นกลไกคอยรับคําร้องทุกข์และแก้ปญั หาให้กบั คําร้องทุกข์เหล่านัน้ ทีย่ น่ื โดยนักพัฒนา
ั หาเขตเศรษฐกิจ พิเศษประกอบด้ว ยบุคคล
และผู้ลงทุ น ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ คณะกรรมการแก้ปญ
ต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 24 องค์ประกอบของคณะกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิ จพิ เศษ
(1) ประธานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา
(2) รัฐมนตรีประจําคณะรัฐมนตรี
(3) รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการคลัง
(4) รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
(5) กระทรวงการพัฒนาทีด่ นิ การผังเมือง และการก่อสร้าง
(6) รัฐมนตรีสงิ่ แวดล้อม
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(7) รัฐมนตรีวา่ การอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และพลังงาน
(8) รัฐมนตรีโยธาธิการและการคมนาคม
(9) รัฐมนตรีแรงงานและการฝึกวิชาชีพ
(10)เลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา
(11) เลขาธิการคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ตารางที่ 25 ขัน้ ตอนการขอพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
รายการ
รายละเอียด
(1)ก า ร ข อ พั ฒ น า เ ข ต นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยื่นคําร้องขออนุ มตั กิ ารจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพิเศษ
พิเศษต่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษและขอสมัครเป็ น โครงการ
ลงทุนทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนด (ค่าธรรมเนียมในการขอ: 7 ล้านเรียล)
(2) การตรวจสอบคําขอ
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแจ้งให้นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทราบภายใน 28 วันทําการไม่วา่ จะอนุมตั หิ รือปฏิเสธคําขอก็ตาม
(3) การศึกษาความเป็นไปได้ นัก พัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะทําการศึกษาความเป็ น ไปได้ใ นด้า น
เศรษฐกิจ แผนแม่บทโครงสร้างพืน้ ฐานและเอกสารทีไ่ ด้รบั การรับรองอื่นๆ
ตามที่ร ะบุไ ว้ใ นเอกสารใบรับรองการจดทะเบีย นแบบมีเ งื่อนไขอย่า ง
ละเอียดภายใน 180 วันทําการ
(4)เอกสารใบรับ รองการจด ภายใน 100 วัน ทํ า การหลัง จากได้ ร ับ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ โครงการที่
ทะเบียนขันสุ
้ ดท้าย
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษให้การอนุมตั แิ ละอํานาจหน้าทีอ่ นั จําเป็น
ทัง้ หมดจากรัฐบาลและออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขัน้ สุดท้าย
(FRC)
(5) การประกาศจัดตัง้ เขต เมื่อคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ออกเอกสารใบรับรองการจด
เศรษฐกิจพิเศษ
ทะเบียนขันสุ
้ ดท้าย ก็จะมีการออกกฤษฎีกาย่อยเพื่อให้คําจํากัดความการ
จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษและอาณาเขตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(6) การถอนการอนุมตั ิ
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชามีสทิ ธิท่จี ะถอนการอนุ มตั เิ รื่อง
การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิประโยชน์ท่ไี ด้มอบให้โดยการออก
เอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขัน้ สุดท้าย โดยอาศัยเหตุท่วี ่านักพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษมิได้จดั เตรียมให้มเี งินอย่างน้อยที่สุด 30% (สามสิบ
เปอร์เซนต์) ของเงินลงทุนทัง้ หมดในโครงการภายใน 365 วัน (สามร้อย
หกสิบห้าวัน)ทําการหลัง จากได้รบั เอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขัน้
สุดท้าย
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ตารางที่ 26 สิ ทธิ ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
ผู้รบั ประโยชน์
นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิ ทธิ ประโยชน์
- ได้รบั การยกเว้นภาษีกาํ ไรสูงสุดถึง 9 ปี
- ได้ร บั อนุ ญ าตการนํ าเข้าอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการ
ก่อ สร้า งโครงสร้างพื้น ฐานในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษและได้ร ับการ
ยกเว้นภาษีนําเข้าและภาษีอ่นื ๆ
- นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพื้นฐานอาจจะได้รบั สัมปทาน
ที่ดิน จากรัฐ เพื่อ ก่ อ ตัง้ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษในพื้น ที่ต่ า งๆ ตาม
ชายแดนหรือพืน้ ทีห่ ่างไกลตามกฎหมายทีด่ นิ
ผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ - ได้รบั สิทธิประโยชน์ในภาษีศุลกากรและภาษีเหมือนกับที่โครงการ
ลงทุนทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนดอื่นๆ ได้รบั
- ได้รบั สิทธิประโยชน์ในภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีอ่ ตั รา 0% เว้น
แต่ผลิตผลในการผลิตจะถูกส่งออกไปยังตลาดภายใน
ประเทศ จํานวนเงินทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีในทุกๆธุรกรรม การส่งออก
จะต้ อ งมีก ารบัน ทึก ไว้ ในกรณี ท่ีผ ลิต ผลถู ก ส่ ง ออกไปยัง ตลาด
ภายในประเทศ ผู้ล งทุ น ในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษจะต้อ งจ่ า ยเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ตามปริมาณทีส่ ่งออก
บุคคลทีม่ สี ทิ ธิเหมือนกัน
- นักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ลงทุน หรือลูก จ้างชาว ต่างชาติมี
สิทธิท่จี ะโอนเงิน ที่ไ ด้รบั จาการลงทุน และ เงิน เดือนที่ได้รบั ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษไปยังธนาคารต่างๆ ที่ตงั ้ ในประเทศอื่นๆ ภายหลัง
จากทีไ่ ด้ จ่ายภาษีแล้ว
- ไม่มกี ารแบ่งแยกเชื้อชาติว่าเป็นชาวต่างชาติ ไม่มกี ารโอนกิจการ
เป็นของรัฐ ไม่มกี ารกําหนดราคา
5. ขัน้ ตอนการจดทะเบียนโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
ผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึง่ เริม่ ดําเนินการผลิตหรือให้บริการต่างๆ ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฤษฎีกาย่อยในเขตเศรษฐกิจพิเศษใดๆ จะต้องดําเนิ นการตามระเบียบวิธี
ขันตอนให้
้
แล้วเสร็จโดยเตรียมเอกสารที่จําเป็นทัง้ หมด นําไปยื่นต่อสํานักงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
ตัง้ อยู่ในเขตเศรษฐกิจ พิเศษเพื่อจดทะเบียนข้อเสนอการลงทุ นในระหว่างเวลาทําการและยื่น ต่อหัวหน้ า
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหน้าทีต่ ดั สินใจเรื่องการจดทะเบียนข้อเสนอการลงทุนซึ่งขึน้ อยู่
กับประเด็นในด้านกฎหมาย การบริหารและทางด้านเทคนิคและการออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนใน
ขัน้ สุดท้าย กระบวนการดัง กล่าวจะต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนการจดทะเบียนการลงทุ นตามที่กําหนดไว้ใ น
กฎหมายและกฤษฎีกาย่อยว่าด้วยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายการลงทุน
สิทธิประโยชน์ใดๆ ทีใ่ ห้แก่ผลู้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รบั การตัดสินใจจากคณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยผ่านทางกลไกการให้บริการแบบครบวงจรซึง่ ตัง้ อยูใ่ นสถานที่ตงั ้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องของคําร้องขออื่นๆทัง้ หมดในขัน้ ตอนการลงทุน
ของผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการเพื่อ
จัดการกับปญั หาของผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมกับหน่วยงานราชการของกระทรวงต่างๆ
6. สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
กฤษฎีกาย่อยเขตเศรษฐกิจพิเศษบัญญัตวิ า่ คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตรวจสอบและมอบ
สิทธิประโยชน์ทงั ้ หลายแก่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ และสิทธิประโยชน์ ทงั ้ หมดจะถูกนําไปกําหนดไว้ใ น
เอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขันสุ
้ ดท้าย
ในส่วนของกฎหมายแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายการลงทุนปี 2003 ได้ให้คําจํากัดความในมาตรา 14.9
ว่า โครงการลงทุนทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าํ หนดซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตส่งเสริมพิเศษหรือเขตนิคมการผลิตเพื่อส่งออก
ทีถ่ ูกกําหนดขึน้ มา มีสทิ ธิ ์ได้รบั สิทธิประโยชน์และสิทธิพเิ ศษเหมือนกับโครงการลงทุนที่มคี ุณสมบัตติ ามที่
กําหนดโครงการอื่นๆตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมาย สิทธิประโยชน์ซ่งึ มอบให้แก่นักพัฒนาและผู้ลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
7. ข้อบังคับอื่นๆ
ข้อบังคับสําหรับเขตนิคมการผลิตเพื่อส่งออก (EPZ) ใช้ขอ้ บังคับพิเศษ ดังนี้
 เขตนิ ค มการผลิ ต เพื่อ ส่ ง ออกมีท างเข้า /ออกโดยเฉพาะซึ่ ง ได้ ร ับ การกํ า หนดโดย
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ไม่มผี ใู้ ดสามารถพักอาศัยได้หลังจากชั ่วโมงการทํางาน ยกเว้นยามรักษาการณ์ท่อี ยู่ประจํา
และบุคคลอื่นๆ ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 ตารางเวลาสําหรับการเข้าและออกจากเขตนิคมการผลิตเพื่อส่งออกสําหรับบุคคลซึ่งได้รบั
อนุญาตรวมตลอดถึงการส่งออกและนําเข้าสินค้าจะต้องถูกกําหนดขึน้ จากข้อบังคับภายใน
ของคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษตามข้อตกลงระหว่างนักพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
คณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 การนําเข้า/ส่งออกสินค้าไปยัง/จากเขตนิคมการผลิตเพื่อส่งออก
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รัฐบาลกัมพูชาได้จดั ตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่ง ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของกฎหมายลูกทีว่ า่ ด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ SEZ-SD มีสาระสําคัญ ดังนี้
 กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ กล่าวถึงระเบียบขันตอน
้
และบทบัญญัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับ
การจัดตัง้ และบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เขต
อุตสาหกรรมทั ่วไป และเขตการผลิตเพื่อการส่งออก (100 เปอร์เซนต์)
 การจัด ตัง้ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ ต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติจ ากสภาพัฒ นาแห่ ง ชาติ โดย
ประกอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้
o มีพน้ื ทีม่ ากกว่า 50 เฮกตาร์ขน้ึ ไป
o มีระบบป้องกันนํ้าท่วม ระบบนํ้าใช้ทด่ี ี ระบบไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่ง
o มีชุมชนทีพ่ กั อาศัยให้กบั ลูกจ้าง พร้อมระบบถนน สวนสาธารณะ และระบบป้องกัน
อัคคีภยั ทีด่ ี
o ระบบระบายและบริหารจัดการนํ้ าเสีย ระบบรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ตารางที่ 27 ขัน้ ตอนการขอจัดตัง้ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
หน่ วยงาน/องค์กร
CDC

ขัน้ ตอนสาคัญ
เงื่อนไขเวลา
ผูข้ อลงทุนยืน่ ใบสมัครและลงทะเบียนโครงการ ไม่มเี งื่อนไขเวลา
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและจ่ายค่าสมัคร
One-Stop Service
พิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั โิ ครงการ
ภายใน 28 วันของการยืน่ ใบ
Committee at CDC
สมัคร
CDC
แจ้งให้ผขู้ อลงทุนทราบผลการพิจารณา พร้อ ม ภายใน 28 วันของการยืน่ ใบ
ออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี สมัคร
เงื่อนไข
CDC
ผู้ลงทุนยื่นรายละเอียดแผนงาน ผลการศึกษา ภายใน 180 วัน ของการ
ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อม แผนการก่อสร้า ง ออกเอกสารใบรับรองการจด
เอกสารการขออนุมตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทะเบียนแบบมีเงื่อนไข
CDC และหน่วยงานอื่นๆ CDC จะเป็นผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภายใน 100 วัน ของการยื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเอกสาร/ใบรับรอง พร้อม ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ผ น ง า น
ออกเอกสารใบรับรองการลงทะเบียนขันสุ
้ ดท้าย โครงการ
สภาคณะรัฐมนตรี
ออกประกาศคณะรัฐมนตรีรบั รองการจัดตัง้ เขต เ ว ล า เ ดี ย ว กั บ ก า ร อ อ ก
เศรษฐกิจพิเศษ
เ อ ก ส า ร ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร
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ลงทะเบียนขันสุ
้ ดท้าย
8. โครงสร้างการบริหารจัดการ
สภาการพัฒนาแห่งชาติ เป็ นหน่ วยงานกํากับดูแล กําหนดขอบเขตและกฎระเบียบในด้านการ
จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เป็ นคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจนัน้ ๆ มีโครงสร้าง
องค์กร ดังนี้
ตารางที่ 28 โครงสร้างคณะกรรมการเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
องค์กร/หน่ วยงาน
ประธาน

รายละเอียด
ประธานคณะกรรมการ 1 คน โดยสามารถมีร องประธานได้มากกว่า 2 คน
คุณสมบัตติ อ้ งปรากฎในรายละเอียดแผนงานโครงการ
สถานทีต่ งั ้
ภายในเขตเศรษฐกิจ โดยต้องมีสงิ่ อํานวยความสะดวกทีค่ รบครัน
องค์ประกอบ
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
อํานาจ
กระทรวงนัน้ ๆ มอบอํานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่
เ ว ล า ใ น ก า ร ดํ า ร ง 3 ปี และต่อระยะเวลาได้
ตําแหน่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แผนกทั ่วไป
ตรวจสอบการนํ า เข้า -ส่ ง ออกของสิน ค้าและการเข้า -ออกของบุค คลในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ควบคุมดูแลการปฎิบตั ติ ามพันธสัญญาระหว่างผู้บริหารเขต
เศรษฐกิจฯ ผูล้ งทุน และ CDC
แผนกศุลกากร
ให้แบบฟอร์มการนํ าเข้าส่ง ออกที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บภาษีศุลกากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
แผนกลงทะเบียน
ลงทะเบียนผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจฯ
การรายงาน
รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ไตรมาส และรายปีให้กบั CDC
ตารางที่ 29 บทบาทหน้ าที่ผ้พู ฒ
ั นาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียด
การเงิน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
ทีด่ นิ
เป็นเจ้าของทีด่ นิ หรือลงทุนในทีด่ นิ (เช่าระยะยาว)
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โครงสร้างพืน้ ฐาน
บริหารและการตลาด
การรายงาน

จัดหา/พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็นทัง้ หมด
เตรียมการด้านการบริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้องและส่งเสริมการตลาด การขายทัง้
ในและต่างประเทศ
รายงานให้กบั CDC และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆทราบ

ตารางที่ 30 สิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รบั จาก CDC
ภาษี ค่าธรรมเนี ยม
ภาษีของผลกําไร
ภาษีนําเข้า
ภาษีมลู ค่าเพิม่
การแลกเปลีย่ นเงินตรา
การับประกันการลงทุน
ทีด่ นิ
เขตการลงทุน

สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั การยกเว้นเป็นเวลา 9 ปี
ยกเว้นภาษีสาํ หรับการนําเข้าอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร และเครื่องมือใน
การขน/เคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ทีใ่ ช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ร้อยละ 0 สําหรับการนําเข้าโดยผูพ้ ฒ
ั นาและผูล้ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส่งรายได้กลับประเทศได้อย่างเสรีหลังหักภาษี
ได้รบั การประกันด้าน 1) การยึดเป็นของรัฐ 2) การกําหนดราคา 3) การ
อํานวยความสะดวกด้านการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ผูพ้ ฒ
ั นาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจได้รบั สัมปทานทีด่ นิ เป็นเวลานานถึง 99 ปี
ผูล้ งทุนในเขตลงทุนต่างๆ อาจได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิม่ เติมภายใต้
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน

กฎระเบียบพิ เศษสาหรับเขตการผลิ ตเพื่อการส่งออก (EPZ)
 การนําเข้า- ส่งออก – ในเขตพิเศษสําหรับการผลิตเพื่อการส่งออก ถือปฎิบตั เิ สมือนเป็นการ
นําเข้า ส่งออกทั ่วๆ ไป คือต้องดําเนินการเรื่องเอกสารทีถ่ ูกต้อง
 ข้อจํากัด - ห้ามประกอบธุร กิจขายส่ง ในเขต EPZ การนําสินค้าออกจากเขต การสั ่งซื้อ
วัตถุดบิ ในประเทศ และการทําลายสินค้า จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการฯ
การจากัดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กฎหมายการบริหารจัดการทีด่ นิ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับการ
ใช้ ประโยชน์ทด่ี นิ ในกัมพูชา โดยในบางกรณีรฐั อาจกําหนดให้มกี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ในเฉพาะเขตหรือ
พืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ซึง่ นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดและทําความเข้าใจกับประเด็นนี้
การขออนุญาตก่อสร้าง
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การก่อสร้างทุกชนิดจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากหน่วยงานราชการทีก่ าํ กับดูแลพื้นที่นนั ้ ๆ สิง่ ก่อสร้าง
ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่า 3 พันตารางเมตรขึน้ ไป ต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการพัฒนาที่ดนิ การผังเมือง และ
การก่อสร้าง ใบอนุ ญาตประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกฎหมาย
อสังหาริมทรัพย์ ปี 2007
กฏหมายสัญญาและการบังคับใช้
กฎหมายสัญญาของกัมพูช ามีเนื้อหาค่อนข้างสัน้ แต่ครอบคลุมรายละเอียดเบื้องต้นของกฎหมาย
สัญญาทุกชนิดอย่างครบถ้วน โดยมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจระบบตลาดทีม่ หี ลักการความเป็นเสรีของตัว
บทกฎหมาย กฎหมายสัญญาของกัมพูชาประกาศบังคับใช้ในปี 1988 เนื้อหาของกฎหมายครอบคลุมรูปแบบ
ของสัญญา การบังคับใช้ การตีความ และให้ความสําคัญกับสัญญาขาย สัญ ญาเช่า สัญญากู้ยมื เป็นหลัก
ถึง แม้ว่ากฎหมายสัญ ญาของกัม พูช ายัง ขาดรายละเอียดเชิง ลึก แต่คู่ส ญ
ั ญาก็ส ามารถใช้ประโยชน์ จาก
กฎหมายดังกล่าวได้ ตามสิทธิประโยชน์ทจ่ี ะพึงมีและพึงได้

4.5 กฎหมายแรงงาน
การจ้างงานในกัมพูชาอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของกฎหมายแรงงาน ปี 1997 บังคับใช้โดยกระทรวง
การสังคม แรงงาน การฝึกอบรมและฟื้นฟูเยาวชน (Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training
and Youth Rehabilitation: MoSALVY) กฎหมายฉบับนี้ปรับปรุงมาจากฉบับปี 1992 โดยเน้นสร้างความ
เข้มแข็งด้านอํานาจต่อรองให้กบั สหภาพแรงงาน ทัง้ นี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ
ประเทศทีส่ มควรได้รบั สิทธิพเิ ศษ MFN
นายจ้างต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับ MoSALVY ภายใน 30 วัน นับแต่ประกอบกิจการและ
ต้องรายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ชาวต่างชาติท่เี ข้ามาทํางานในกัมพูชาต้องได้รบั ใบอนุ ญาตให้
ทํางาน (Work permit) ส่วนชาวกัมพูชาต้องมีสมุดคู่มอื การจ้างงาน ซึง่ จดทะเบียนกับ MoSALVY
นักลงทุนต่างชาติไม่ถูกจํากัดสิทธิ ์ในการจ้างงานในกัมพูชา ในทางตรงกันข้ามแม้กฎหมายได้กาํ หนด
ข้อจํากัดในการจ้างแรงงานที่เป็ นต่างชาติ แต่กฎหมายแรงงานของกัมพูชาค่อนข้างอนุ โลมในทาง ปฎิบตั ิ
เนื่องจากกัมพูชามีความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์จากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก
1. แรงงานต่างชาติ
กฎหมายการลงทุนอนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวได้ แต่แรงงานเหล่านี้ต้องมาจาก
สาขาธุรกิจและทักษะทีไ่ ม่มใี นกัมพูชาหรือเป็นทีต่ อ้ งการในกัม พูชาเท่านัน้ แรงงานต่างชาติทจ่ี ะได้รบั อนุญาต
ให้วา่ จ้างได้ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้
 มีหนังสือประจําตัวแรงงานและได้รบั ใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานฯ
 เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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มีสทิ ธิ ์ในการพํานักอยูใ่ นกัมพูชา
มีหนังสือเดินทางทีม่ อี ายุครอบคลุมการจ้างงาน
มีช่อื เสียงและพฤติกรรมทีด่ ี
สุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน
ไม่เป็นโรคติดต่อ

ค่าอากรสําหรับสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติท่เี ข้ามาทํางานในประเทศ
กัมพูชา ซึ่ง มีกําหนดระยะเวลา อัตรา 100 เหรียญสหรัฐต่อปี ส่วนผู้ซ่งึ อยู่อาศัยเป็น การถาวร อัตรา 50
เหรียญสหรัฐต่อปี โดยกําหนดให้ชําระก่อน วันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี (ตามประกาศเลขที่ 302/97 ลง
วันที่ 18 กันยายน 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม แรงงานและทหารผ่านศึก)
การทํา สมุ ดการจ้า งงานและบัต รการจ้า งงานของชาวต่ า งชาติท่ที ํา งานในกัม พูช าที่มีกํา หนด
ระยะเวลา ต้องมีเอกสารดังนี้
 แบบฟอร์มขอทําสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน ซึง่ ติดแสตมป์ 1,000 เรียล
o สําเนาหนังสือเดินทาง
o ใบอนุญาตให้อยูอ่ าศัยอย่างถูกต้อง ซึง่ ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
o หนังสือรับรองสุขภาพ จากกรมแพทย์แรงงาน
o ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ
o รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จํานวน 4 ใบ
 สําหรับชาวต่างชาติทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไปและอยูอ่ าศัยเป็นการถาวร ต้องมีเอกสารดังนี้
o แบบฟอร์ ม ขอทํ า สมุ ด การจ้ า งงานและบัต รการจ้ า งงานซึ่ง ติด อากรแสตมป์
1,000 เรียล
o ใบอนุญาตให้อยูอ่ าศัยเป็นการถาวรในกัมพูชา ซึง่ ออกให้โดยกระทรวงมหาดไทย
o ค่าอากร 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ
o รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จํานวน 4 ใบ
ชาวต่างชาติท่เี ข้ามาทํางานต้องชําระค่าอากรสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน ภายในเดือน
มีนาคมของแต่ละปี ผูท้ ไ่ี ม่ชาํ ระค่าอากรตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด จะถูกปรับเท่าตัวตามจํานวนปีท่ไี ม่ได้ชําระ
(ตามประกาศ เลขที่ 520 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 1997 ของกระทรวงกิจการสังคม แรงงานและทหารผ่านศึก)
ห้ามเจ้าของโรงงาน หรือ ผูป้ ระกอบการ จ้างแรงงานชาวต่างชาติทไ่ี ม่มสี มุดการจ้างงานและบัตรการ
จ้างงาน และห้ามจ้างแรงงานชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ10 ของจํานวนแรงงานชาวกัมพูชาในแต่ละสถาน
ประกอบการ โดยจํานวนสูงสุด 10% นี้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ในสัดส่วนดังนี้
 เจ้าหน้าทีท่ าํ งานในสํานักงานไม่เกิน 3%
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 ผูเ้ ชีย่ วชาญไม่เกิน 6%
 คนงานทีไ่ ม่มคี วามชํานาญไม่เกิน 1%
ในกรณีท่ตี ้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเกินกว่าจํานวนที่กําหนดโดยไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ เจ้าของโรงงานหรือผูป้ ระกอบการต้องทําหนังสือขออนุ ญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อกระทรวง
กิจการสังคม แรงงาน และทหารผ่านศึก
สัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติทุกคน ต้องจัดทําขึน้ เป็น ลายลักษณ์ อกั ษร พร้อมระบุเงื่อนไขของ
อาชีพและเหตุผ ลอื่น ๆ ที่จําเป็ น ให้ชดั เจน (ตามประกาศเลขที่ 185 ลงวัน ที่ 30 พฤษภาคม 1997 ของ
กระทรวงกิจการสังคม แรงงาน และทหารผ่านศึก)
ผูว้ า่ จ้างต้องเตรียมเอกสารเกีย่ วกับลูกจ้างเพื่อขอวีซ่าทํางานให้กบั ลูกจ้าง กฎหมายกัมพูชาไม่จํากัด
จํานวนลูกจ้างชาวต่างชาติ ที่บริษทั สามารถว่าจ้างได้ โดยเฉพาะในระดับบริหาร อย่างไรก็ตามกฎหมาย
กําหนดเพดานการจ้างแรงงานชาวต่างชาติไว้ทไ่ี ม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนแรงงานทัง้ หมด
2. พันธกิ จในการรายงาน
ตามกฎหมายแรงงานฯบริษทั จะต้องทําหนังสือแจ้งกระทรวงฯ ทุกครัง้ ที่มกี ารจ้างหรือไล่พนักงาน
ออก รวมทัง้ ในกรณีหยุดดําเนินการธุรกิจ ซึง่ ทุกบริษทั จะต้องมีหนังสือการเปลีย่ นแปลงการจ้างงาน หนังสือ
รายงานพนักงาน และหนัง สือการจัดตัง้ บริษ ัท ซึ่ง รูปแบบรายละเอียดอยู่ใ นกฎหมายแรงงานฯ โดยผู้
ตรวจสอบการจ้างงานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากกระทรวงจะเป็นคนลงนามการตรวจสอบในหนังสือดังกล่าวทุก
ครัง้ บริษทั ใดทีม่ กี ารจ้างงานมากกว่า 8 คนขึน้ ไปจะต้องมีขอ้ กําหนดและระเบียบปฎิบตั ภิ ายในให้กบั แรงงาน
เหล่านัน้ ได้รบั ทราบและถือปฎิบตั ิ ซึง่ ข้อกําหนดนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูต้ รวจสอบการจ้างงานของ
กระทรวง
3. สัญญาการจ้างงาน
การจ้างแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาอาจทําเป็นสัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือสัญญาปาก
เปล่าก็ได้ แต่การจ้างแรงงานทีเ่ ป็นชาวต่างชาติจะต้องมีสญ
ั ญาการจ้างงานที่ชดั เจน สัญญาการจ้างงานที่มี
กําหนดเวลาเกิน 2 ปี ให้ถอื ว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือนสําหรับ
แรงงานทีไ่ ม่มที กั ษะ ไม่เกิน 2 เดือน สําหรับแรงงานที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 เดือนสําหรับ
แรงงานทั ่วไป
การจ้างงานทีไ่ ม่จาํ กัดระยะเวลาจะต้องจัดทําเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อกั ษระหว่างลูกจ้างและ
นายจ้าง ซึง่ นายจ้างมีสทิ ธิ ์บอกเลิกสัญญาจ้างตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการจ้างโดย
ไม่มีการแจ้ง ล่วงหน้าเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร มีสทิ ธิ ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ ตามที่
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กฎหมายกําหนด ยกเว้นกรณีทล่ี กู จ้างถูกไล่ออกเนื่องจากกระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดและ
ระเบียบภายในของบริษทั
4. แรงงานและสหภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานปี 1997 ให้สทิ ธิพเิ ศษแก่แรงงานในการก่อตัง้ และรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน
ซึง่ ผูว้ า่ จ้างไม่มสี ทิ ธิ ์ปฎิเสธการจ้างแรงงานทีเ่ ป็นสมาชิกสหภาพได้ ลูกจ้างและผูว้ า่ จ้างสามารถเลือกบุคคลที่
เป็นกลางขึน้ มาเป็นตัวประสานหรือตัวเชื่อมในองค์กรได้
กฎหมายกําหนดให้แรงงานมีส ิทธิ ์ในการสไตร์ค โดยจะต้องเป็ นผลมาจากการลงประชามติของ
สมาชิกในสหภาพแรงงานนัน้ ๆ ซึง่ ก่อนการสไตร์คใดๆ สหภาพแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างและกระทรวง
แรงงานทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน การสไตร์คต้องเป็นไปด้วยความสงบ โดยต้องไม่ขดั ขวางการ
ทํางานของพนักงานคนอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการสไตร์ค
5. ค่าจ้าง
กัมพูชาไม่มกี ารกําหนดอัตราค่าจ้างขันตํ
้ ่า ยกเว้นในกลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ที่มกี ารกําหนดค่าจ้าง
ขัน้ ตํ่าไว้ท่ี 45 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน (ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2551 ปรับเป็น 51 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน
สําหรับในระยะฝึกงาน และ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือนเมื่อผ่านระยะฝึกงาน)
การกําหนดค่าจ้างขันตํ
้ ่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปในแนวทางทีส่ นับสนุนการครองชีพประจําวัน
และต้องเป็นไปเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทั ่วไปอัตราจ้างในกัมพูชา กําหนดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
มีดงั นี้
ตารางที่ 31 อัตราค้าจ้างในกัมพูชา
อัตราค่าจ้างต่อเดือน(US$)
50-60
100-150
150-300
800-1,000 หรือมากกว่า

ประเภทของแรงงาน
แรงงานหนัก เช่น กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง
ลูกจ้างทั ่วไปเช่น คนขับรถพนักงานขายของพนักงานส่งของ
เจ้าหน้าทีป่ ระจําสํานักงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับต้น

6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับสวัสดิ การแรงงาน
กฎหมายแรงงานได้กาํ หนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ในการจ้างงานต่างๆ เช่น การจ่ายค่าทดแทน
ชั ่วโมงในการทํางาน การลางาน การลาคลอด วัน หยุด กฎระเบียบการจ้างแรงงานเด็กและสตรี เป็ นต้น
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ชั ่วโมงในการทํางานสูงสุดต้องไม่เกิน 8 ชั ่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้มกี ารจ่ายค่าล่วงเวลา
การทํางาน ปกติอยูร่ ะหว่าง 1.30 ถึง 2.0 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ
กฏหมายกําหนดให้ลกู จ้างมีสทิ ธิ ์ลาหยุดประจําปี ได้ปีละ 18 วัน เพิม่ ขึน้ ปีละ 1 วัน หลังการจ้างงาน
ครบ 3 ปีขน้ึ ไป การลาคลอด อนุญาตให้ลกู จ้างทีท่ าํ งานตัง้ แต่ 1 ปีขน้ึ ไป สามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยให้
ได้รบั ค่าจ้างครึง่ หนึ่งของเงินเดือน การลาในกรณีอ่นื ๆ สามารถลาได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี ซึ่งจํานวนนี้สามารถ
นําไปหักออกจากจํานวนวันลาประจําปีได้
บริษทั ที่มกี ารจ้างลูกจ้างที่เป็ นสตรีมากกว่า 100 คนขึ้นไป จะต้องจัดหาสถานที่รบั เลี้ยงและดูแล
เด็ก หากไม่มสี ถานทีร่ บั เลีย้ งดังกล่าวนายจ้างจะต้องจ่ายค่ารับเลีย้ งเด็กให้กบั ลูกจ้างแทน
7. ความปลอดภัยในที่ทางาน
นายจ้างต้องปฎิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของกระทรวงแรงงานฯ เกีย่ วกับความปลอดภัยในที่ทํางาน การ
เจ็บป่วยหรืออุบตั ิเหตุใ ดที่เกิดขึน้ จากการทํางาน นายจ้างจะต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษา
ยกเว้นอุบตั เิ หตุนนั ้ ๆ เกิดจากความประมาทของลูกจ้างเอง นายจ้างต้องรายงานอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดในทีท่ าํ งานให้
กระทรวงแรงงานฯ ทราบเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปรับปรุง หากอุบตั เิ หตุเป็นผลให้ลูกจ้างต้องหยุดทํางาน
เป็นเวลาไม่เกิน 4 วัน ให้มสี ทิ ธิในการรับค่าจ้างตามปกติ และหากหยุดงานเกิน 4 วันแต่ไม่เกิน 20 วัน ให้
ลูกจ้างนัน้ ๆ มีสทิ ธิ ์รับค่าชดเชยรายวันเพิ่มเติม (คํานวณจากค่าจ้างเฉลี่ยประจําวัน ) หากอุบตั เิ หตุทําให้
ลูกจ้างได้รบั อันตรายสาหัสและต้องหยุดงานเกิน 20 วันขึน้ ไป ให้ทายาทหรือผู้รบั ผลประโยชน์ของลูกจ้าง
ได้รบั เงินชดเชยตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งกฎหมายกัมพูชาให้อํานาจศาลพิจารณาว่านายจ้างควรจะจ่าย
เท่าไรหรือลูกจ้างสมควรจะได้รบั เงินชดเชยเท่าใด โดยพิจารณาจากสาเหตุของอุบตั เิ หตุเป็นหลัก
8. การแก้ปัญาข้อพิ พาทที่เกิ ดจากการจ้างงาน
ปญั หาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเบื้องต้น ควรได้รบั การไกล่เกลี่ยโดยผู้ตรวจการจ้าง
งานระดับท้องถิน่ หรือจังหวัด หากพบว่าผลการไกล่เกลีย่ ล้มเหลว ให้นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
หากข้อพิพาทเป็นการพิพาทระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างทัง้ หมด และหากไม่มี
กระบวนการไกล่เกลีย่ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาการจ้างงาน ให้นายจ้างรายงานให้ผู้ตรวจการจ้างงานระดับท้องถิ่น
หรือจังหวัดทราบภายใน 48 ชั ่วโมง เพื่อที่กระทรวงแรงงานฯ จะแต่งตัง้ ผู้แทนทําการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถไกล่เกลีย่ ได้ กระทรวงฯ จะเสนออนุ ญาโตตุลาการพิจารณาในขัน้ ตอนต่อไป
ภายในเวลา 15 วันหลังทราบผลการไกล่เกลีย่ ซึง่ กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการจะเริม่ ต้นภายในเวลา 8
วันหลังการเสนอคดีขอ้ พิพาท การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
ปจั จุบนั กัมพูชายังไม่มศี าลแรงงาน ดังนัน้ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจ้างงานทุกระดับจึง
เกิดขึน้ ทีศ่ าลแขวงหรือศาลจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
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4.6 กฎหมายที่ดิน
กฎหมายที่ ดิ น ปี 2001 เป็นกฎหมายที่ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการลงทุนมากขึน้ โดยมี
รายละเอียดด้านสิทธิในการถือครองทีด่ นิ การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การเช่า/สัมปทานทีด่ นิ ของรัฐ และการเช่าซือ้
เป็นต้น กฎหมายฉบับนี้บงั คับใช้ร่วมกับกฎหมายที่ดนิ ปี 1992 โดยมีคณะกรรมการที่ดนิ ระดับท้องถิ่นและ
คณะกรรมการทีด่ นิ ระดับประเทศ เป็นผูร้ บั ผิดชอบภายใต้กฎหมายนี้
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงเพิม่ เติมอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการของกระทรวงการพัฒนาที่ดิน การผังเมือง และการก่อสร้าง ซึ่งนักลงทุน จะต้องติดตามความ
คืบหน้าอยูต่ ลอดเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆทีค่ วรได้
1. โครงสร้างการลงทุนในที่ดิน
ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิในการถือครองทีด่ นิ ในกัมพูชา ได้แก่ ผูท้ ม่ี สี ญ
ั ชาติกมั พูชาและนิตบิ ุคคลทีม่ สี ทิ ธิเสมือนเป็น
ชาวกัมพูชา ซึง่ ได้แก่นิตบิ ุคคลทีม่ ชี าวกัมพูชาถือหุ้นและมีสทิ ธิในการออกเสียงร้อยละ 51 ขึน้ ไป นักลงทุน
ต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช่าทีด่ นิ เพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปีขน้ึ ไป) การโดยขอสัมปทานจากภาครัฐ หรือ
การเป็นผูค้ รองสิทธิรายย่อย (ร้อยละ 49) ในบริษทั ทีม่ ชี าวกัมพูชาเป็นเจ้าของชาวต่างชาติไม่มสี ทิ ธิถือครอง
ทีด่ นิ ตามกฎหมายของกัมพูชา แต่สามารถทําสัญญาเช่าทีด่ นิ เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งอนุ ญาตให้มกี ารซื้อ
ขายหรือเช่าต่อสัญญาเช่านัน้ ๆ หรือใช้ค้าํ ประกันการกูย้ มื เพื่อการลงทุน สัญญาเช่าระยะยาว ต้องมีอายุของ
สัญญาอย่างน้อย 15 ปี ผูเ้ ช่าสามารถสร้างสิง่ ก่อสร้างในทีด่ นิ นัน้ ๆได้ แต่เงื่อนไขสิทธิในสิง่ ก่อสร้างดังกล่าว
ยังไม่มกี ารกําหนดในกฎหมาย
ณ ปจั จุบนั รัฐไม่มสี ทิ ธิยดึ คืนที่ดนิ ที่เช่าเพื่อการลงทุนดังกล่าว ยกเว้นในกรณีท่ตี ้องใช้ท่ดี นิ ผืนนัน้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ตอ้ งมีการจ่ายค่าเวนคืนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม
2. การถือครองที่ดิน
กัม พูช าเพิ่งประกาศใช้กฎหมายการถือครองที่ดินเมื่อไม่น านมานี้ ดัง นัน้ นักลงทุน ต่างชาติต้อง
ศึกษาและทําความเข้าใจให้ถ่ถี ้วนเกีย่ วกับการถือครองหรือความเป็นเจ้าของทีด่ นิ ก่อนการเช่าทําธุรกิจ ที่ดนิ
บางทีอ่ าจเปิดโอกาสให้มกี ารถือครองได้รอ้ ยเปอร์เซนต์ ในขณะบางทีอ่ าจให้ครอบครองเพื่อการทํากินหรือใช้
ประโยชน์ช ั ่วคราวเท่านัน้ ซึ่งรัฐอาจยึดครองเมื่อใดก็ได้ ดังนัน้ การทําความเข้าใจในเรื่องสิทธิการถือครอง
ทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ จึงเป็นสิง่ ทีค่ วรทํา เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน
3. การปฎิ รปู กฎหมายกรรมสิ ทธิ ที่ดิน
 ก่อนปี 1975 ภายใต้การปกครองของเขมรแดง ทีด่ นิ อยูภ่ ายใต้การถือครองของรัฐทัง้ หมด
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 จากปี 1979 เป็นต้นมา หลังการล่มสลายของเขมรแดง ที่ดนิ เป็นของรัฐแต่อนุ ญาตให้มกี าร
ถือครองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและก่อสร้างที่พกั อาศัยได้ โดยรัฐ บาลออกบัตร
กรรมสิทธิถอื ครองทีด่ นิ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในทีด่ นิ นัน้ ๆ
 ปี 1989 เริ่ มอนุญาตให้มีการร้องกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินส่วนบุคคลได้
4. การเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
รัฐบาลกัมพูชารับรองสิทธิของแต่ละบุคคลในการใช้ท่ดี นิ โดยการออก Certificate of Land Use and
Procession ซึ่ง เทียบเท่ ากับการมีช่อื เป็ นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สนิ ที่อยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ ใบรับรองแสดงความเป็นเจ้าของทีอ่ อกอย่างเป็นทางการจะยังมีใช้อยูใ่ นปจั จุบนั แต่มเี จ้าของที่ดนิ น้อย
รายที่ได้รบั ใบรับรองดังกล่าว ดังนัน้ นักลงทุนจึงควรตรวจสอบก่อนเข้าไปลงทุนว่าเจ้ าของที่ดนิ มีเอกสาร
แสดงความเป็น เจ้าของที่ยงั ใช้ไ ด้อยู่ และได้ลงทะเบียนไว้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในกัมพูช าแล้ว สิท ธิ
ประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติจะได้รบั แบ่งเป็น
 หากเป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาวจะไม่มขี อ้ จํากัดด้านระยะเวลาในการเช่า
 หากเป็นสัญญาเช่าทีด่ นิ ระยะสัน้ ทีม่ กี ารกําหนดเวลาในการเช่าไว้ สามารถต่ออายุใหม่ได้
นอกจากนี้ กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ยังอนุญาตให้นกั ลงทุนสามารถใช้ดนิ เป็นหลักประกันในการ
จดจํานอง รวมทัง้ สามารถโอนสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดนิ แปลง
ดังกล่าวได้อกี ด้วย แต่ตอ้ งไม่เกินกําหนดเวลาในสัญญาเช่าทีด่ นิ
5. ประเด็นปัญหา
ั หาต่างๆ ตามมา เนื่องจาก
การอนุ ญ าตให้ม ีการเรียกร้องสิท ธิครอบครองที่ดิน ส่ง ผลให้เกิดปญ
กฎหมายได้กาํ หนดให้การขอกรรมสิทธิ ์ถือครองทีด่ นิ ต้องได้รบั การลงลายมือชื่อยินยอมและเห็นพ้องต้องกัน
ของผูม้ สี ทิ ธิ ์ทุกๆคนในครอบครัว โดยการพิจารณาจะถือเอาสิทธิ ์ในการถือตามบัตรกรรมสิทธิ ์ที่รฐั เป็นผู้ออก
ให้
6. สถานการณ์ปัจจุบนั ของกรรมสิ ทธิ์ ถือครองที่ดิน
หลังการประกาศใช้กฎหมายทีด่ นิ ปี 2001 มีการออกเอกสารสิทธิ ์ในการถือครองทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ ซึ่งนัก
ลงทุนสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ ์กับกระทรวงการพัฒนาที่ดนิ การผังเมือง และการก่อสร้าง ก่อนตกลง
เช่าทีด่ นิ แปลงนัน้ ๆ
7. การใช้ที่ดินเป็ นหลักทรัพย์ในการคา้ ประกันเงินกู้
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ทีด่ นิ ทีส่ ามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคํ้าประกันเงินกูไ้ ด้แก่ ทีด่ นิ ทีส่ ามารถจํานองได้ทม่ี โี ฉนดที่ดนิ
ตามกฎหมายเท่านัน้
8. การจานองหรือโอนถ่ายกรรมสิ ทธิ์ ในการเช่าที่ดินแบบระยะยาว
สามารถกระทําได้ โดยระยะเวลาในการจํานองหรือโอนถ่ายสิทธิ ์นัน้ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสัญญา
เช่าทีก่ ระทําไว้

9. ที่ดินของรัฐ
ประกอบด้วยทีด่ นิ สาธารณะ และที่ดนิ ของรัฐ ซึ่งบุคคลทั ่วไปไม่สามารถถือครองสิทธิ ์ ขาย หรือให้
เช่าได้ แต่เป็ นที่ดนิ ที่รฐั สามารถเปิดให้เอกชนเช่าในระยะยาวได้ (15 ปี ขึน้ ไป) หรือซื้อขายได้ ทัง้ นี้ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายพิเศษทีก่ าํ กับดูแลเป็นการเฉพาะ
10. การขาย ให้เช่า หรือ แลกเปลี่ยนที่ดินของรัฐ
รายละเอียด ตลอดจน กฎระเบียบ ขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องปรากฎอยู่ในประกาศนายกรัฐมนตรี ฉบับที่
129 (Sub Decree 129)
11. การให้เช่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ของรัฐ
พื้น ที่ท่สี ามารถให้เช่ า ต้องเป็ น พื้น ที่ท่อี ยู่ใ นรายการทรัพย์ส ิน ให้เช่ าของรัฐ ซึ่ง ต้องได้ร บั ความ
เห็นชอบจากหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของรัฐ และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากรัฐบาลก่อนการให้เช่าทุก
ครัง้ โดยมีเงื่อนไขในการเช่า ดังนี้
 ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เปลีย่ นแปลงหรือทําลายทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่านัน้
 จะต้องไม่แก้ไขหรือปรับปรุงรายการใดทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะชน
12. การให้เช่าหรือขายที่ดินส่วนของรัฐ
เงื่อนไขต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (MEF) และต้องเป็นการเปิดให้มี
การประมูลอย่างเป็นทางการ ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน การต่อรองราคาหรือเจรจาเงื่อนไขในการ
เช่าหรือซือ้ จะกระทําได้กต็ ่อเมื่อ
 กระบวนการเปิดประมูลล้มเหลว
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 ความพิเศษของพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งมีการตกลงเงื่อนไขหรือแนวปฎิบตั กิ บั ภาครัฐ
 มีผสู้ นใจเช่าหรื อซื้อเพียง 1 ราย
13. การแลกเปลี่ยนที่ดินส่วนของรัฐ
จะกระทําได้เมื่อทีด่ นิ นัน้ มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทางธุรกิจของเอกชน และเมื่อภาครัฐต้องการ
ที่ดิน ในเขตอื่น ๆ เพื่อ การก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นั ก งาน เงื่อ นไขในการแลกเปลี่ย นปรากฏในประกาศ
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 129 (Sub Decree 129)
14. กรอบกฎหมายใหม่ในการให้สมั ปทานที่ดินของรัฐ
ภายใต้กฎหมายทีด่ นิ ปี 2001 การให้สมั ปทานทีด่ นิ ของรัฐ มีเหตุผล 3 ประการ คือ
 เหตุผลทางสังคม
 เหตุผลทางเศรษฐกิจ
 เหตุผลเพื่อการใช้ประโยชน์ การพัฒนา และการสํารวจต่างๆ
15. การให้สมั ปทานที่ดินเพื่อกิ จกรรมทางสังคม
กิจกรรมทางสังคมทีร่ ฐั จะให้สมั ปทานทีด่ นิ ต้องเป็นกิจกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางการ
เกษตร เท่านัน้ และเฉพาะบุคคลสัญชาติกมั พูชาเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั สัมปทานดังกล่าว
16. การให้ สมั ทานที่ ดินเพื่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ การใช้ ประโยชน์ การพัฒ นา และการ
สารวจต่างๆ
นักลงทุนจากต่างประเทศทีส่ นใจสัมปทานที่ดนิ ของรัฐเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถยื่นขอรับ
สัมปทานจากหน่ วยงานของรัฐ ที่ถือครองที่ดนิ แปลงนัน้ ๆ ซึ่ง หน่ วยงานของรัฐ จะขอความเห็น ชอบจาก
กระทรวงการเศรษฐกิจและการคลัง ก่อนการยืน่ ขออนุมตั จิ ากรัฐบาลต่อไป
17. กรอบกฎหมายใหม่ในการให้สมั ปทานที่ดินของรัฐเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปจั จุ บนั รัฐ บาลอยู่ร ะหว่า งการพิจ ารณากฎหมายการให้ส ัม ปทานของรัฐ ซึ่ง ครอบคลุม การให้
สัมปทานทีด่ นิ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวด้วย
18. กฎหมายการให้สมั ปทานของรัฐ
มีเป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้สมั ปทานเพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ มี
เนื้อหาโดยย่อดังนี้
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 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั สัมปทานตามกฎหมายนี้ ได้แก่
o โครงการพัฒนา จําหน่ายและกระจายพลังงานไฟฟ้า
o คมนาคมขนส่ง เช่น ถนน สะพาน สนามบิน ท่าเรือ รางรถไฟ และคลอง
o นํ้าประปาและการกําจัดนํ้าเสีย
o โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
o สิง่ อํานวยความสะดวกและแหล่งท่องเทีย่ ว
o โครงข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติและนํ้ามัน
o การระบายและกําจัดขยะมูลฝอย
o ระบบบําบัดนํ้าเสีย
o โครงสร้างพืน้ ฐานทางสาธารณสุข การศึกษา และการกีฬา
o โครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเคหะ
o การชลประทานและโครงสร้างพืน้ ฐานทางเกษตรกรรม
o โครงการต่างๆ ทีก่ ฎหมายฉบับอื่นๆ กําหนดให้ได้รบั สัมปทานจากรัฐ
 การคัดเลือกผู้รบั สัมปทานจะทําการคัดเลือกผ่านระบบประมูลหรื อระบบเจรจาต่อรอง ซึ่ง
เงื่อนไขและขันตอนต่
้
างๆ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาในกฎหมายลูก
 สัญญาสัม ปทานซึ่ง หน่ วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องจะต้องลงนามในสัญญาสัมปทานภายใน
เวลา 6 เดือนหลังทราบผลการคัดเลือกผูร้ บั สัมปทาน ซึง่ รูปแบบของสัญญาสัมปทานจะต้อง
ใช้รปู แบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
o BOT (Build, Operate and Transfer)
o BLT (Build, Lease and Transfer)
o BTO (Build, Transfer and Operate)
o BOO (Build, Own and Operate)
o BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)
o BCT (Build, Co-operate and Transfer)
o EOT (Expand, Operate and Transfer)
o MOT (Modernize, Operate and Transfer)
o MOO (Modernize, Own and Operate)
o รูปแบบผสมอื่นๆ
ทัง้ นี้ กฎหมายดังกล่าวยัง กําหนดรายละเอียดอื่นๆของสัญญา เช่น มาตรฐานของโครงการ สิท ธิ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การใช้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง การจ่ายเงิน ข้อผูกมัดสัญญา เป็นต้น โดยโครงการสัมปทานต้อง
มีอายุไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นรัฐบาลมีความเห็นให้ต่อสัญญาสัมปทานออกไป
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Law on the Investment OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
This law is adopted by the National Assembly in Phnom Penh on August 4, 1994 during the
extraordinary session of the first legislature.
CHAPTER I: General Provisions
Article 1:
This Law governs all investments projects made by investors who are Cambodian citizens and/or
foreigners within the Kingdom of Cambodia.
Article 2:
Investor can be either a natural person or a legal entity.
CHAPTER II: Council for Development of Cambodia
Article 3:
The Council for the Development of Cambodia is the sole and one-stop service organization
responsible for the rehabilitation, development and the oversight of investment activities. The
Council for the Development of Cambodia is the Royal Government’s "Etat-Major" responsible for
the evaluation and the decision making on all rehabilitation, development and investment project
activities.
Article 4:
The Council for the Development of Cambodia comprises the following two operational Boards:
1. The Cambodian Rehabilitation and Development Board
2. The Cambodian Investment Board
Article 5:
The organization and functioning of the Council for the Development of Cambodia shall be
mentioned by Sub-Decree.
CHAPTER III: Investment Procedures
Article 6:
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Investors have to submit investment applications to the Council for the Development of Cambodia
for review and decision.
Article 7:
The Council for the Development of Cambodia shall provide a response as to its decision to all
investor/applicants within a period of a maximum of forty five (45) days following the date of
submission of the complete investment application.
If without proper justification, any Government officials who refuse to review and respond to
investors application past the above mentioned period of time shall be punished by law.
CHAPTER IV: Investment Guarantees
Article 8:
Investors shall be treated in a non-discriminatory manner as set by law, except for ownership of
land asset forth in the Constitution of the Kingdom of Cambodia.
Article 9:
The Royal Government shall not undertake nationalization policy which shall adversely affect
private properties of investors in the Kingdom of Cambodia.
Article 10:
The Royal Government shall not impose price control on the products or services of investors who
have received prior approval from the Government.
Article 11:
In accordance with the relevant laws and regulations issued and published to the public by the
National Bank of Cambodia, the Royal Government shall permit investors with investments in
Cambodia to purchase foreign currencies through the banking system and to remit abroad these
currencies for the discharge of financial obligations incurred in connection with their investments.
This concerns the following payments:
1. Payment for imports and repayment of principal and interest on international loans.
2. Payment of royalties and management fees;
3. Remittance of profits;
72

4. Repatriation of invested capital in compliance with Chapter 8.
CHAPTER V: Investment Incentives
Article 12:
The Royal Government shall make available incentives to encourage investments in such important
fields as :
1. Pioneer and/or high technology industries,
2. Job creation,
3. Export-oriented,
4. Tourism industry,
5. Agro-industry and Transformation industry,
6. Physical infrastructure and energy,
7. Provincial and rural development,
8. Environmental protection, and
9. Investments in Special Promotion Zone (SPZ) as shall be created byLaw.
Article 13:
Incentives shall include the exemption, in whole or in part, of duties and taxes.
Article 14:
Incentives shall consist of the following:
1. A corporate tax rate of 9% except the tax rate on the exploration and exploitation of natural
resources, timber, oil, mines, gold, and precious stones which shall be set in other laws.
2. A corporate tax exemption of up to 8 years depending on the characteristics of the project and
the priority of the government which shall be mentioned in a Sub-Decree. Corporate tax exemption
shall take effect beginning from the year the project derives its first profit. A 5-year loss-carried
forward shall be allowed. In the event the profits are being reinvested in the country, such profits
shall be exempted from all corporate tax.
3. Non-taxation on the distribution of dividends or profits or proceeds of investments, whether they
will
be transferred abroad or distributed in the country.
73

4. 100% import duties exemption on construction materials, means of production, equipments,
intermediate goods, raw materials and spare parts used by:
An export-oriented project with a minimum of 80% of the production set apart for export, and
Located in a designated Special Promotion Zone (SPZ) listed in a development priority list issued
by the Council; Tourism industry Labour-intensive industry, transformation industry, agro-industry,
Physical Infrastructure and energy industry These 100% exemption of duties and taxes mentioned
above shall be in effect according to the terms of the agreement or requirement book of the
investment projects which will produce goods for export in minimum of 80% of overall productivities
as stipulated in the above point (4) a and for the investment projects which located in Special
promotion Zone ( SPZ ) as in (4) b.Beside the kinds of investment projects in the above points (4) a
and (4) b the 100% exemption of
duties and taxes shall only be authorized for an arrangement of construction period of enterprises,
factories, building and the first year of operation of business production.
5. 100% exemption of export tax, if any;
6. The permission to bring into the Kingdom of Cambodia foreign nationals who are:
Management personnel and experts Technical personnel Skilled workers
Spouses and dependents of the above persons as authorized by the Council for Development of
Cambodia and in compliance with the immigration and labour law.
Article 15:
The approval and incentives granted by the Council for Development of Cambodia shall not be
transferred or assigned to any third parties.
CHAPTER VI: Land Ownership and Use
Article 16:
In accordance with the Constitution and relevant laws and regulations pertaining to the ownership
and
use of land:
1. Ownership of land for the purpose of carrying on promoted investment activities shall be vested
only in natural persons holding Cambodian citizenship or in legal entities in which more than 51%
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of the equity capital are directly owned by natural persons or legal entities holding Cambodian
citizenship.
2. Use of land shall be permitted to investors, including long-term leases of up to a period of 70
years, renewable upon request. Upon such use may include the right of ownership of real and
personal property situated on the land as may be permitted by the law.
CHAPTER VII: Employment Pratices
Article 17:
Investors in the Kingdom of Cambodia shall be free to hire Cambodian nationals and foreign
nationals of their choosing in compliance with the labour and immigration law.
Article 18:
The investors shall be allowed to hire foreign employees who are listed in Article 14 (6) provided
that :
1. The qualification and expertise are not available in the Kingdom of Cambodia among the
Cambodian populace. In the event of such hiring, appropriate documentation including the
photocopies of the employee’s passport, certificate and/or degree, and a curriculum vitae shall be
submitted to the Council;
2. Investors shall have the obligation to provide adequate and consistent training to Cambodian
employees,
3. Promotion of Cambodian staff to senior positions will be made over time;
Article 19:
Foreign employees shall be allowed to remit abroad their wages and salaries earned in the
Kingdom, after payment of appropriate tax, in foreign currencies obtained through the banking
system.
CHAPTER VIII: Disputes and Dissolution
Article 20:
Any dispute relating to a promoted investment established in the Kingdom by a Cambodian or a
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foreign national concerning its rights and obligations set forth in the Law shall be settled amicably
as far as possible through consultation between the parties in dispute.
Should the parties failed to reach an amicable settlement within two month from the date of the first
written request to enter such consultations, the dispute shall be brought by either party for:
conciliation before the Council which shall provide its opinion or refer the matter to the court of the
Kingdom of Cambodia, or refer to any international rules to settle the disputes as agreed by both
parties.
Article 21:
In the event a promoted company intend to end its activity in the Kingdom of Cambodia, it will have
to inform the Council through either a registered letter or a hand delivered letter stating the reasons
of such a decision, which letter shall be signed by the investor or his attorney-in fact.
Article 22:
In the event of a proposal for dissolution of a company without judicial procedures, the investor
shall provide proofs to the Council that the company has properly settled its potential creditors,
complainants and claims from the Ministry of Economy and Finance before the investor is allowed
to officially dissolve his company or enterprise according to the applicable commercial law.
Article 23:
Once the investor is allowed to officially dissolve his company or enterprise either within the judicial
procedures or not, the investor can transfer the remaining proceeds of its assets overseas or use
them in the Kingdom of Cambodia. However, in the event that the dissolving company had used
Machineries and equipment which were imported duty free for less than five years, the company
will have the obligations to pay the duties applicable to those machineries and equipment.
CHAPTER IX: Final Provisions
Article 24:
Investments authorized under the previous “Law on Investment” of the State of Cambodia and its
Sub-Decrees shall be subject to the same benefits and obligations as stated under this Law. This
law is not retroactive.
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Article 25:
In the case where the promoted company violates or fails to comply with the conditions stipulated
by the Council, the Council shall have the power to withdraw the rights and benefits granted to him,
in whole or in part.
Article 26:
This Law shall be promulgated immediately.
This law is adopted by the National Assembly of the Kingdom of Cambodia in Phnom Penh on
August 4, 1994 during the extraordinary session of the first legislature.

Phnom Penh, August 4, 1994
The Acting Chairman of the National Assembly
LOY SIM CHHEANG
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LAW ON THE AMENDMENT TO THE LAW ON INVESTMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA
Saturday,December 02,2006 Posted: 16:13 BJT(0813 GMT) E/C Office
CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS
Article 1: New This law governs all Qualified Investment Projects and defines procedures by which
any person establishes a Qualified Investment Project. Only Qualified Investment Projects are
entitled to the benefits subject to the scope of this Law.
Article 2: New Within the meaning of this Law, the following terms shall be defined as follows:
"Qualified Investment Project” or “QIP” means an investment project which has received a Final
Registration Certificate. "Export QIP" means a Qualified Investment Project whose production is
exported to be determined by Sub-Decree. “Supporting Industry QIP” means a Qualified Investment
Project which has its entire production (100%) supplying export industry as substitution for the
regularly imported raw materials or accessories.
“Working day” means any calendar day which is an official working day of the Royal Government of
Cambodia. "Cambodian Entity" means a company which has a place of business and registered in
the Kingdom of Cambodia and 51% or more of the shares of the company are held by a person
with Cambodian nationality. "Person" means any natural or juristic person. “Conditional Registration
Certificate” means the document issued by the Council under the paragraph 3 of the new
Article 7 of this Law.
"Final Registration Certificate" means the document issued by the Council for the Development of
Cambodia under the paragraph 7 of the new Article 7 of this Law. "Investment Proposal” means the
proposal submitted by any person to the Council for the Development of Cambodia with the
purpose to establish a QIP. “Applicant” means any person or group of persons submitting an
Investment Proposal to the Council for the Development of Cambodia. "Investor" means any person
who carries on a Qualified Investment Project.
Article 6: New
All persons wishing to establish a QIP shall submit an Investment Proposal to the Council for the
Development of Cambodia in the form and according to the procedures provided in this Law and
the Sub-Decree.
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Article 7: New Within three (03) working days of the Council’s receipt of the Investment Proposal,
the Council shall issue to the Applicant a Conditional Registration Certificate or a Letter of NonCompliance. The Council shall issue the Conditional Registration Certificate if the Investment
Proposal contains all the information required under the Sub-Decree, and if the proposed activity is
not in the Negative List set out in the Sub-Decree. However, if the Investment Proposal does not
satisfy the above condition, the Council shall issue a Letter of Non-Compliance to the Applicant.
The Conditional Registration Certificate shall specify the approvals, authorizations, clearances,
licenses, permits or registrations required for the QIP to operate, as well as the government entities
responsible to issue such approvals, clearances, licenses, permits or registrations. The Conditional
Registration Certificate shall also confirm the incentives that the QIP is entitled to under new Article
14 of this Law and recognize the statutes of the legal entity, which will undertake the QIP.
If the Council for the Development of Cambodia fails to issue a Conditional Registration
Certificate or Letter of Non-Compliance within three working days, the Conditional Registration
Certificate shall be considered to be automatically approved in the form set out in the Sub-Decree.
The Council for the Development of Cambodia shall obtain all of the licenses from relevant
ministries-entities listed in the Conditional Registration Certificate on behalf of the Applicant. All
government entities responsible for issuing an authorization, clearance, license, permit or
registration listed on the Conditional Registration Certificate shall issue such document no later than
the 28th working day from the date of the Conditional Registration Certificate. Any government
official who, without proper reason, fails to respond to an Applicant’s request by this deadline shall
be punished by law. The Council for the Development of Cambodia shall issue a Final Registration
Certificate within 28 working days of its issuance of the Conditional Registration Certificate.
Issuance of the Final Registration Certificate does not release the QIP from obtaining any other
approvals specified by competent ministries-entities. Even upon the lapse of the 28 working days
deadline as stipulated in the paragraph 6 above, all competent entities shall issue approvals as
prescribed by laws and regulations. The date of issuing the Final Registration Certificate shall be
the date of QIP commencement. All Letters of Non-Compliance shall clearly state, in detail, the
clear reasons why the Investment Proposal was not satisfactory, acceptable as well as the
additional information required to enable the Council to issue a Conditional Registration Certificate.
Article 8: New A foreign investor shall not be treated in any discriminatory way by reason only of
the investor being a foreign investor, except in respect of ownership of land as set forth in the Land
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Law. Article 10: New The Royal Government shall not fix the price or fee of the products or
services of a QIP.
Article 12: New The Royal Government shall make available incentives under this Chapter to
Qualified Investment Projects.
Article 14: New Incentives provided for in Article 13 shall include as follows:
1. A QIP shall be entitled to exemption from the tax on profit imposed under the Law on
Taxation for by obtaining a profit tax exemption period. The tax exemption period is composed of a
Trigger Period + 3 years + Priority Period. Priority Period shall be determined in the Financial
Management Law. The maximum allowable Trigger Period is to be first year of profit or three years
after the QIP earns it first revenue, whichever is sooner.
2. The entitlement of a QIP under the paragraph 1 above shall be subject to the QIP
obtaining from the Council an annual certificate of obligation satisfaction before the State which
shall be specified by the Sub-Decree.
3. A QIP shall be subject to a profit tax rate after its tax exemption period as determined in
the Law on Taxation.
4. A QIP which uses the entitlement under Sub-Article 14.1the paragraph 1 above shall not
be entitled to claim any special depreciation under the Law on Taxation.
5. A domestically oriented QIP shall be entitled to import production equipment construction
materials, exempt of duty which shall be specified by the Sub-Decree.
6. Export QIPs other than an Export QIP which elects or which has elected to use the
Customs Manufacturing Bonded Warehouse mechanism, shall be entitled to import production
equipment, construction materials, and production input materials exempt of duty which shall be
specified by the Sub- Decree.
7.A “Supporting Industry” QIP shall be entitled to import production equipment, construction
materials, and production input materials exempt of duty which shall be specified by the SubDecree.
8.A person which has acquired, or merged with, an investor, may on application to the
Council for the Development of Cambodia inherit all, and any, guarantees, rights, privileges and
obligations from the investor’s QIP, subject to the merger or acquisition procedures stipulated which
shall be specified by the Sub-Decree.
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9.A QIP which is located in a designated SPZ or EPZ listed in a development priority list
issued by the Council shall be entitled to the same incentives and privileges as other QIPs
stipulated in this law.
10. A QIP shall be entitled to 100% exemption of export tax, except for activities as
stipulated in laws in effect.
11. A QIP is entitled to obtain visas and work permits for the employment in the Kingdom of
foreign citizens as managers, technicians and skilled workers, and residency visas for the spouses
and dependants of those foreign nationals as authorized by the Council for the Development of
Cambodia and in compliance with the Immigration and Labor Laws.
Article 15: New The rights, privileges and entitlements of a QIP may not be transferred or assigned
to any third party except by acquisition or merger as stipulated in the paragraph 8 of the new Article
14.
Article 16: New Ownership of land by investors for the purpose of carrying on a QIP shall be vested
in natural persons holding Cambodian citizenship or in Cambodian Entities. Use of land shall be
permitted to investor, including concessions, unlimited long-term leases and, limited short-term
leases which are renewable, in compliance with the provisions of the Land Law. Investors shall
have the right to own and pledge as security and transfer the real and personal property situated
upon the land and land which the QIP uses, for a period no longer than the period determined in a
land concession contract or land lease agreement as permitted by Law. Investors cannot transfer or
pledge any longer the land concession, which has not been in operation.
Article 18: New Investors shall be allowed to hire foreign employees provided that ::
-The qualification and expertise are not available in the Kingdom of Cambodia among the
Cambodian populace. In the event of such hiring, appropriate documentation including photocopies
of the employee's passport, certificate and/or degree and a curriculum vitae shall be submitted to
the Council for the Development of Cambodia, - A letter asserting needs for hiring the foreign
employees shall be required. Investors shall obtain an approval and a permit from the Ministry of
Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation, -Before working for investors,
the foreign employee shall hold a permit for work in the Kingdom of Cambodia, issued by the
Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation. Investors shall
82

perform the following obligations: -Provide adequate and consistent training to Cambodian staff, Promotion of Cambodian staff to senior positions will be made over time.
Article 20: New Except for land-related disputes, any dispute relating to a QIP concerning its right
and obligations set forth in the law shall be settled amicably as far as possible through consultation
between the Council for the Development of Cambodia, the investors and any other party involved
in the dispute. If the parties failed to reach an amicable settlement within two months from the date
of the first written request to enter such consultations, the dispute shall be brought by either party
for : -Conciliation before the Council which shall provide its opinion, or -Arbitration in or outside of
Cambodia as agreed by both parties., or -Trial by the tribunals of the Kingdom of Cambodia.
Article 21: New If an investor intends to end its activities in the Kingdom of the Cambodia, it shall
inform the Council for the Development of Cambodia through either a registered letter or a hand
delivered letter stating the reason of such a decision, and signed by the investor or his attorney-in
fact. Article 22: New If an investor intends to stop the activity of its QIP without judicial procedures,
the investor shall provide proof to the Council that the QIP has properly settled its debts, including
any complainants and claims from the Ministry of Economy and Finance, before the investor is
allowed to officially stop the activities of the QIP or dissolve according to the applicable commercial
law.
.Article 23: New Once the QIP is allowed to stop its activity either within the judicial procedures or
not, the investor can transfer the remaining proceeds of their assets overseas or use them in the
Kingdom of Cambodia. However, in the event that the QIP had used machineries and equipment
that were imported duty free for less than five years, the QIP shall have the obligations to pay the
duties applicable to those machineries and equipment, according to the determination of the SubDecree. NEW CHAPTER 9 TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 24: New All investments authorized under the Law on Investment promulgated in by Royal
Kram No. 03/NS/94 dated August 05, 1994 and Sub-Decrees shall be considered to be Qualified
Investment Projects as stipulated in this Law and the relevant Sub-Decrees. An QIP entitled to a
tax on profit rate of 9% before the promulgation of this Law and which has commenced the
investment activity in respect of which the approval was granted,
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shall be entitled to that 9% tax rate for five tax years commencing from the fiscal year after the
promulgation of this Law, subject to the QIP Investors submitting in each fiscal year after the
promulgation of this law a certificate of obligation satisfaction before the State, which shall be
specified by the Sub-Decree as stipulated in the paragraph 2 of the new article 14. A QIP entitled
to an exemption of tax on profit before promulgation of this Law, and whose entitlement has been
approved in writing by the Council, shall continue to be entitled to that profit tax exemption, subject
to the QIP Investors submitting in each fiscal year after the promulgation of this Law a certificate of
obligation satisfaction before the State, which shall be specified by the Sub-Decree as stipulated in
the paragraph 2 of the new Article 14. NEW CHAPTER 10 FINAL PROVISIONS
Article 25: New Where the QIP violates or fails to comply with the conditions stipulated by the
Council for the Development of Cambodia, the Council shall have the power to withdraw the
privileges and incentives granted to him, in whole or in part.
Article 26: New Any provisions contrary to this Law shall be abrogated.
Article 27: New This Law shall be promulgated immediately.
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