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บทที่ 3                                                                                       

กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

3.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุน จากต่างประเทศ………………………………… 

ในปัจจุบันกัมพูชามีนโยบายเปิดประเทศ และพยายาม

สร้างภาพลักษณ์ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ สะพาน 

ถนนท่าเรือน้ าลึก โรงแรม เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุน

ต่างชาติใหเ้ข้ามาลงทุน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และความอยู่ดีกิน

ดีให้กับประชาชนของตนเอง หลังจากที่อยู่ในภาวะสงครามมา

เป็นระยะเวลาอันยาวนาน 

รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญกับการลงทุนในประเทศ

อย่างมาก จึงมีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุนที่เอื้อตอ่นักลงทุนต่างชาติ เช่น การ

อ านวยความสะดวกและการให้สิทธิ์ต่าง ๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม อนุญาตให้นักลงทุนโอน

เงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอันจะส่งผลต่อการสร้างงาน

ที่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน และเรง่รัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สิทธิ์ เป็นเจ้าของ

สินทรัพย์ทุกอย่างยกเว้นที่ดิน แต่ก็สามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี และอนุญาตให้นักลงทุนเป็นเจ้าของ

กิจการบางประเภทได้ร้อยละ 100 และให้การรับประกันนักลงทุนในการก าหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้น 

การให้สิทธิ์ในการส่งออกเงินทุน ผลก าไรของกิจการ และยังสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของตนเอง

ทั้งหมด นอกจากนั้นในกรณีที่ขาดแรงงานที่มีฝีมือภายในประเทศ ก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่มี

ฝมีอืมาท างานได้ รวมทั้งได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ ให้มีความโปร่งใสและลดขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ประกอบการลงทุนมากขึ้น (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการ

ลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา) 
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3.2 กฎหมายการลงทุน……………………………………………………………………… 

เพื่อจูงใจใหน้ักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และสร้างงานอันจะก่อใหเ้กิดรายได้กับประชาชนและ

เร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.

2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 (Law on Investment of the Kingdom of Cambodia 

1994/Amendment 2003) ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าจะได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินในทุกๆ ด้านเท่า

เทียมกับบุคคลในชาติ และไม่ใช้นโยบายก าหนดราคาสินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รับการ

ส่งเสริม พร้อมให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับสถาบัน

เอเชียศกึษา, 2554 ดัชนีคูม่อืการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา) 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชา ได้ก าหนดให้ The Council 

for the Development of Cambodia (CDC) มีหน้าที่หลักใน

การบริหารจัดการกิจกรรมการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ทั้ง

การพิจารณาอนุมัติโครงการ และการส่งเสริมการลงทุนของ

ภาคเอกชน และก าหนดให้ CDC เป็น One-Stop Service ที่

ท าหนา้ที่ให้ขอ้มูล รับค าขอ อนุมัติโครงการลงทุนและให้สิทธิ

ประโยชน์เพื่อส่งเสริมลงทุน และจัดตั้งธุรกิจ แต่กฎหมายได้

ก าหนดให้ CDC ต้องน าเสนอโครงการขนาดใหญ่และมี

ลักษณะดังตอ่ไปนีใ้ห้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อน คือ 

 โครงการลงทุนที่มากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    

 โครงการส ารวจและผลิตแร่และทรัพยากรธรรมชาติ 

 โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในระยะยาว และโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีลักษณะ Build-Operate-Transfer (BOT), Build- Lease-Transfer (BLT), 

Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), Build-Own-Operate (BOO) 

 โครงการที่มผีลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 

โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่จะได้รับการส่งเสริมลงทุนหรือสิทธิประโยชน์

ต่างๆ จะเรียกว่า “Qualified Investment Projects (QIPs)” จะต้องได้รับการจดทะเบียนและใบอนุญาต

จาก CDC ก่อน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556 คู่มือการประกอบธุรกิจใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา) 

 

(ท่ีมา : www.static.mygroupon.co.th, 2013) 
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กฎหมายด้านการลงทุน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุน ที่ส าคัญประกอบด้วย 

 Law on Investment (1994) and the Amendment (2003)  

 Sub-Decree No.111 on the Amendment to the Law on Investment (2005)  

 Sub-Decree No 34 on the Amendment of Section 1 in the Annex I of the Sub-

Decree No 111 on the Amendment to the Law on Investment (2007)  

 Law on the Adoption of the Agreement between the Government of the Kingdom 

of Cambodia and the Kingdom of Thailand on the Promotion and Protection of 

Investments (1997)  

3.3 การส่งเสริมการลงทุนและสทิธิพเิศษ…………………………………………. 

กฎหมายลงทุนของกัมพูชาก าหนดสิทธิประโยชน์ไว้หลายด้าน ทั้งสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี

และสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ดังนี้ (Law on Investment 1994/Amendment 2003) 

1) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี เช่น การยกเว้นภาษีก าไรหรือก าหนดระยะปลอดภาษี การ

ยกเว้นภาษีศุลกากร การประเมนิค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ 

2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การโอน QIP เมื่อมีการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ การให้สิทธิ์จ้าง

คนงานต่างชาติ การขอวีซ่าระยะยาว การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนก าไรหรือเงินทุน

กลับประเทศ และสิทธิ์ในการเชา่ที่ดนิ เป็นต้น 

  

(ท่ีมา : www.boi.go.th, 2553) 
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การเลอืกวธิียกเว้นภาษีก าไรหรือวธิีการใช้ค่าเสื่อมราคา 

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (Qualified Investment Projects: QIPs) จะต้องเลือกระหว่างการ

ได้ลดหย่อนหรอืยกเว้นภาษีก าไรหรอืการประเมนิค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 การยกเว้นภาษีก าไรในชว่งเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย Law on Taxation ซึ่งระยะเวลา

ยกเว้นภาษีก าไร ตั้งแต ่3-9 ปี ขึน้กับประเภทของโครงการและจ านวนเงินลงทุน 

 การประเมินค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ (Special depreciation) โดยสามารถใช้ค่าเสื่อม

ราคาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งใหมแ่ละเก่าที่น ามาใช้ในการผลิต 

การยกเว้นภาษศีุลกากร  

โครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุน (QIP) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐมี

นโยบายสนับสนุน ส าหรับการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า หรือการ

ผลิตเพื่อส่งออก หรือการผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องกัน (Supporting 

Industry) จะได้รับการยกเว้นอากรภาษีน าเข้า ส าหรับเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูปที่น ามาใช้ใน

กระบวนการผลิต และวัสดุที่ใชก้่อสร้างโครงการ  

สทิธิประโยชน์อื่นๆ 

 สามารถจ้างและน าคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท างานในหน้าที่ผู้ จัดการช่างเทคนิค 

ช่างฝีมอืผูช้ านาญการ รวมทั้งบุตรและคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

 สามารถเข้าท าประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐหรือที่เช่าจากเอกชน และ

น าที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันการกู้เงินในระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานหรือเช่า 

ยกเว้นที่ดนิที่ได้รับสัมปทาน แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 

 สามารถซื้อและส่งออกเงินตราต่างประเทศเพื่อช าระค่าสินค้า เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้

สิทธิ ์ค่าจัดการ รวมทั้งส่งออกก าไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทั้งระหว่างและภายหลัง

เลิกโครงการ แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เข้าโดยปลอดอากรไม่ถึง 5 ปี เมื่อเลิก

โครงการจะต้องช าระอากรที่พึงม ี

(ท่ีมา : www.smesreport.com, 2557) 
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สาขาการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ 

กฤษฎีกาย่อย เลขที่ 111 ก าหนดว่าสาขาการลงทุนดังต่อไปนี้ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ตาม

กฎหมายการลงทุน 

 กิจกรรมทางการค้าทุกประเภท 

 บริการทางคมนาคมทุกรูปแบบ 

 ร้านอาหาร คาราโอเกะ บาร์ โรงนวด ศูนย์ออกก าลังกาย 

 ธุรกิจท่องเที่ยว  

 คาสโินและธุรกิจการพนัน 

 ศูนย์ให้บริการทางการเงิน เชน่ธนาคาร สถาบันทางการเงิน และบริษัทประกันภัย 

 บริการวิชาชีพ 

 การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากไม้ 

 ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวกับสื่อ (วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพมิพ์) 

 รีสอรท์ รวมโรงแรม  สวนสนุก สวนสัตว์ที่มพีืน้ที่น้อยกว่า 50 เฮกตาร์ 

 โรงแรมที่มมีาตรฐานต่ ากว่า 3 ดาว 

 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และคลังสินค้า 
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3.4 รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ.............................................. 

องค์กรที่สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้แก่ กิจการที่ใชเ้งินลงทุนของคนกัมพูชา 100%, กิจการ

ที่ใช้เงินลงทุนของคนต่างชาติ 100%, กิจการร่วมทุน (Joint Ventures, JV), Build-Operate-Transfer 

(BOT), Business Cooperation Contract (BCC) และกิจการลงทุนอื่นที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย 

(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ สถาบันเอเชียศกึษา , 2554) 

ผูล้งทุนชาวต่างชาติสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนในกัมพูชาได้ 4 แบบ คอื  

1) การถือหุ้นโดยต่างชาติท้ังหมด 100% 

2) การร่วมทุน (Joint venture: JV) หมายถึง กิจการร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้น (ใหม่) จากการ

ร่วมลงทุนของนักลงทุนโดยไม่จ ากัดสัญชาติ รวมทั้งการรว่มทุนกับภาครัฐ ยกเว้น JV ที่

มีเจตนาจะถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินในกัมพูชา ต้องมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา

ถือหุ้นร้อยละ 51 ขึ้นไป การร่วมลงทุนใน JV สามารถน าที่ดิน เครื่องจักรกล และ

อุปกรณ์ สนิทรัพย์อื่นๆ มาประเมินเป็นทุนของโครงการได้ 

3) Build-Operator-Transfer (BOT) คือ กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐในการลงทุน

บริหารจัดการ และเก็บผลประโยชน์จากการดาเนินการด้านสาธารณูปโภค โดย

ระยะเวลาสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 ปี และสง่มอบสาธารณูปโภคทั้งหมดในสภาพดีให้กับ

รัฐหรอืหนว่ยงานที่ให้สัญญา โดยไม่คดิมูลค่าในวันสิน้สุดสัญญา 

4) สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation Contract: BCC) หมายถึง 

การลงทุนที่นักลงทุนในกัมพูชาได้สัญญาด าเนินกิจการกับหนว่ยงานภาครัฐของกัมพูชา 

และตกลงจะแบ่งปันผลก าไรระหว่างกัน โดยไม่ก่อตัง้นติิบุคคลขึน้ใหม่ 

  

(ท่ีมา : www.jenohm.com, 2014) 
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3.5 ขั้นตอนการเข้าไปลงทุน ในกัมพูชา................................................ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน 

กระบวนการขอใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมลงทุนจาก CDC ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนที่ 1: ผู้ยื่นขอจดทะเบียนส่งเสริมการลงทุน 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะลงทุนและต้องการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุน สามารถยื่นค าขอพร้อมเอกสาร Investment Proposal และชี้แจงตอบข้อซักถามต่อ CDC ด้วย

ตนเองหรอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนได้  

 ขั้นตอนที่ 2: CDC ให้ใบรับรองการจดทะเบียนท่ีมีเงื่อนไข (CRC) 

CDC ด าเนินการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธ Investment Proposal ภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันยื่นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรอืได้แก้ไข Investment Proposal ให้ถูกต้อง 

1) กรณีที่ CDC ตอบรับให้การส่งเสริม จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข 

(Conditional Registration Certificate: CRC) ให้กับผู้ขอเพื่อเป็นหลักฐานใช้ส าหรับติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตตา่งๆ  

2) กรณีที่ CDC ไม่ตอบรับให้การส่งเสริม เนื่องจากข้อเสนอโครงการไม่ผ่านเงื่อนไขข้อก าหนด

ตามกฎหมาย หรือเป็นโครงการต้องห้าม จะออกเอกสาร “Letter of Non-Compliance” ที่ชี้แจงเหตุผล

ในการที่ CDC ไม่อนุมัต ิ

ซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้า CDC ไม่ตอบภายใน 3 วันท าการ ให้ถือว่า CDC เห็นชอบในการออกใบ CRC 

โดยอัตโนมัต ิ 

 ขั้นตอนที่ 3: กระทรวงและหนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและออกใบอนุญาตกิจการต่างๆ จะต้องพิจารณา

ให้แลว้เสร็จภายใน 28 วันท าการ นับจากวันออกใบ CRC  
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 ขั้นตอนที่ 4: CDC ให้ใบรับรองการจดทะเบียนข้ันสุดท้าย (FRC) 

หน่วยงาน CDC จะออกเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration 

Certificate: FRC) ให้กับผูข้อภายใน 28 วันหลังจากวันที่ใหใ้บ CRC โดยถือวันที่ออกเอกสาร FRC เป็นวัน

เริ่มตน้และระยะเวลาของการได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุน (QIP commencement) 

 

รูปที่  3.1 ขั้นตอนการขอส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา 

(ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2556) 

ใบรับรองการจดทะเบียนที่มีเงื่อนไข (Conditional Registration Certificate: CRC) ที่ออกให้โดย 

CDC จะระบุรายการใบอนุญาตตา่งๆ (Licenses/Permits) ที่จะต้องได้มาเพื่อด าเนินโครงการลงทุน (QIP) 

รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่จะต้องไปติดต่อเพื่อขอใบอนุญาตเหล่านั้น สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

ส่งเสริมลงทุน และความรับผิดชอบตามกฎหมายของโครงการ 
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กระบวนการยื่นขอลงทุน 
 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ เงื่อนไข/ข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ยื่นขอลงทุน ยื่นข้อเสนอการลงทุนต่อสภา

เพื่อการพัฒนาแหง่กัมพูชา 

1. ใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องและ

สมบูรณ์ 

2. ค่าธรรมเนียม 7,000,000 

เรียล 

สภ า เ พื่ อ ก า รพัฒนา แห่ ง

กัมพูชา (CDC)/ คณะอนุกรรมการ

ด้านการลงทุนเขต-เทศบาล 

(Provincial-Municipal 

Investment Sub – Committee : 

PMIS) 

กา ร ออก ใ บ รั บ ร อ งก า ร จด

ทะเบียนแบบมี เ งื่ อนไข หาก

ข้ อ เ สนอการลงทุ นมี ข้ อมู ล

ครบถ้วน 

จะต้องออกใบรับรองฯ ภายใน 3 

วันท าการหลังจากวันที่ยื่นขอ

ใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี

เงื่อนไขจะให้การอนุมัติ  ออก

ใบอนุญาตหรอการลงทะเบียนที่

จ าเป็นต่างๆให้กับ “โครงการ

ลงทุนที่ผ่านเกณฑ์” และจะระบุ

ถึงหนว่ยงานที่รับผดิชอบ 

CDC/PMIS  หากกิจกรรมที่เสนอไม่ได้อยู่

ในรายการต้องห้าม (Negative 

List) หรือส่งผลกระทบต่อ

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ช า ติ /

ทรัพยากรธรรมชาติ การออก

จดหมายอธิบาย สาเหตุของการ

ไม่ผ่านข้อก าหนด  

 หากข้อเสนอการลงทุนไม่มี

ข้อมูลครบถ้วน  

 หากสภาเพื่อการพัฒนาแห่ง

กั ม พู ช า ไ ม่ ส า ม า ร ถ อ อ ก

ใบรับรองการจกทะเบียนแบบมี

เงื่อนไข หรือจดหมายอธิบาย

ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ไ ม่ ผ่ า น

ข้อก าหนดได้ภายใน 3 วันท า

การ จะถือว่าโครงการดังกล่าว

สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา

จะให้การยืนยันเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ตามที่”โครงการลงทุน

ที่ผ่านเกณฑ์พึงจะได้รับและให้

การยอมรับสถานะทางกฎหมาย

ของโครงการ ในกรณีที่ข้อเสนอ

การลงทุนไม่ผ่านข้อก าหนด 

สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา

จะต้องออกจดหมายอธิบาย

สาเหตุของการไม่ผ่านข้อก าหนด

และแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ

ก า ร อ อก ใ บ รั บ ร อ งก า ร จด

ทะเบียนแบบมีเงื่อนไข 
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ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ เงื่อนไข/ข้อมูลเพิ่มเติม 

ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียน

อย่างมเีงื่อนไข โดยอัตโนมัติ 

CDC/PMIS ด าเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่

ระบุในใบรับรองการจดทะเบียน

แบบมีเงื่อนไข 

หน่ วยงานของของรัฐอื่ นๆที่

เกี่ยวข้องจะต้องออกใบอนุญาต

ในการด าเนินการลงทุนภายใน 

28 วันท าการหลังจากวันที่ออก

ใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี

เงื่อนไข 

CDC/PMIS ออกใบรับรองการจดทะเบียน

สุดท้าย (Final Registration 

Certificate) 

สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา

จะต้องออกใบรับรองการจด

ทะเบียนสุดท้ายภายใน 28 วัน

ท า ก า ร ห ลั ง จ า ก วั น ที่ อ อ ก

ใบรับรองการจดทะเบียนแบบมี

เ งื่ อ น ไ ข ใ ห้ ถื อ ว่ า วั น ที่ อ อ ก

ใบรับรองการจดจดเบียนสุดท้าย

เป็นวันที่ QIP เริ่มด าเนินการ 
 

โครงการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

โครงการที่จะได้รับการพิจารณาส่งเสริมลงทุน (QIP) ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ (Annex I, Section II of 

the Sub-decree No. 111 on the Amendment to the Law on Investment 2005) 

 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 

 อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตเสือ้ผา้ 

 อุตสาหกรรมเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และผลติยา 

 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนกิส์ 

 โครงการลงทุนด้านพลังงานและการผลติไฟฟ้า  
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 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสื่อสาร 

 การผลิตแร ่ถ่านหนิ น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานและผลติเพื่อการส่งออก 

รายการเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมายที่ออกตาม Law on Investment ที่มี

การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง  โครงการลงทุนที่ต้องห้ามตามกฎหมายของกัมพูชา                    

จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัยของชุมชน ยาเสพติด สารเคมีอันตราย การผลิตไฟฟ้าจาก

ขยะที่น าเข้า และการลงทุนที่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น (Negative List, Article 6.1, Sub-decree No.111 

on the Amendment to the Law on Investment 2005)  
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3.6 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ.......................... 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ 

1. Council for the 

Development of Cambodia 

(CDC)  

Cambodian Investment Board (CIB)  

Government Place, Sisowath Quay, Wat Phnom  

Phnom Penh, Cambodia  

Tel: (855) 23 981 154  Fax : (855) 23 428 426  

E-Mail: CDC.CIB@online.com.kh   

Website: www.cambodiainvestment.gov.kh 

2. IBC – International 

Business Chamber of 

Cambodia  

No. 445, Preah Monivong (St. 93),  

Phnom Penh Tower, 12th Floor, 12258 Phnom Penh.  

Phone: 023 964 455, 089 720 008  

E-mail: info@ibccambodia.com, 

zirconium@online.com.kh  

Website: www.ibbcambodia.com  

3. Office of the Council of 

Ministers 

No. 41 Russian Federation Boulevard, Phnom Penh, 

Cambodia 

Phone: (855) 12 804 442 Fax : (855) 880 624 

E-mail: ocm@cambodia.gov.kh 

Website: http://www. ocm.gov.kh 

4. Ministry of Agricultural 

Forestry and Fisheries 

No. 200, Norodom Boulevard., Phnom Penh, Cambodia 

Phone: (855) 23 211 351  

Fax : (855) 23 217 320 

E-mail: icomaff@camnet.com.kh 

Website: http://www.maff.gov.kh 

5. Ministry of Commerce No. 20 A-B, Preah Norodom Boulevard., Phnom Penh, 

Cambodia 

Phone: (855) 23 427 358 Fax : (855) 23 426 396 

Website: http://www.moc.gov.kh 

6. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

พนมเปญ 

Royal Thai Embassy No. 196 Preah Norodom Boulevard, 

Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
http://www.maff.gov.kh/
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ 

Cambodia 

Phone: (855) 23 726 306-8 (Auto Line)   

Fax : (855) 23 726 303 

E-mail: thaipnp@mfa.go.th 

Website: http://www.thaiembassy.org/phnompenh 

7. ส านักงานส่งเสรมิการค้า

ระหว่างประเทศ ณ กรุง

พนมเปญ 

 

Thai Trade Center Phnom Penh  

Office of Commercial Affairs,  Royal  Thai Embassy No. 

196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle 

Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia 

Phone: (001,007) (855) 23 726 304    

Fax : (855) 23 726 305 

E-mail: thaitcphnompenh@ditp.go.th 

8. สมาคมธุรกิจไทยใน

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ส านักงานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

The Thai Business Council of Cambodia C/O Royal Thai 

Embassy 

Phone: 023 726 306 -10 EXT : 216 

E-mail: admin@tbcccambodia.org 

Website: www.tbcccambodia.org 

9. สภาธุรกิจไทย-

ราชอาณาจักรกัมพูชา (สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย

เป็นผู้ดูแล) 

ส านักงานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 

150-2 ถนนราชบพิธ  แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 

Phone: 02-662-1860 Fax : 02-622-1879, 02-255-

3372 

E-mail: bot@thaichamber.org 

(ท่ีมา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

 

  

mailto:thaitcphnompenh@ditp.go.th
mailto:admin@tbcccambodia.org
http://www.tbcccambodia.org/
mailto:bot@thaichamber.org


 

 

 

 3-6 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.7 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 

กั มพู ช า  ใ ห้ ค ว ามส าคัญกั บ การลงทุ นจาก

ต่างประเทศ มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

Economic Zone) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าและการ

ลงทุนในเมืองเศรษฐกิจส าคัญ ส่งผลให้สามารถดึงดูดการ

ลงทุนได้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการลงทุนจากจีนและ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555 

กัมพูชามีอัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน

หนา้ โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศมากเป็นล าดับที่ 8 ของอาเซียน โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่มี

การลงทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป การแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง และ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557 

รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน) 

3.8 สรุปและวิเคราะหข์้อมูลด้านกฎระเบยีบการลงทุนจากต่างประเทศ..... 

1) การลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความได้เปรียบด้าน

ต้นทุนแรงงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และ

โอกาสทางการค้าจากสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรป 

2) รัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีการ

ปรับปรุงระบบการเงิน กฎหมาย ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและอื่นๆ หลายด้านเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

พยายามลดอุปสรรคและให้การบริการที่รวดเร็ว แต่การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นช้า เพราะมี

ปัญหาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

(ท่ีมา : www.thedollarbusiness.com, 2015) 


