
 โอกาสและลูทางการลงทุนของนกัลงทุนไทย 
(Opportunity for Thai Investment) 

1 ภาพรวม 
กัมพูชาเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนและดอยพัฒนาที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก คา GDP 

ของประเทศตามกําลังซ้ือเปรียบเทียบประมาณ 1,616 เหรียญสหรัฐ (IMF, 2004/1) ทรัพยากรแรของ
ประเทศสวนใหญยังไมมีการสํารวจและผลิต เนื่องจากสงครามในชวงทศวรรษที่ 1960 และ 1980 และ
การขาดแคลนเงินทุน ผูเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 1990 

อุตสาหกรรมเหมืองแรซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมที่เล็กที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีสัดสวน
ใน GDP ของประเทศเพียงเล็กนอย (ประมาณรอยละ 0.2) จากการสํารวจแรงงานของกัมพูชาในป 2001 
แรงงานในอุตสาหกรรมเหมืองแรและเหมืองหินมีจํานวนเพียง 4,000 คน จากทั้งหมด 6.2 ลานคน (IMF, 
2003) ในป 2003 GDP ของกัมพูชาเติบโตขึ้นรอยละ 4.8 ลดลงจากป 2002 ซึ่งเติบโตรอยละ 5.5 
ประเทศมี GDP ประมาณ 4.16 พันลานเหรียญสหรัฐที่คาเงินปจจุบัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2002 ที่มีจํานวน 
3.99 พันลานเหรียญสหรัฐ (IMF, 2004) 

จากขอมูลของรัฐบาลกัมพูชา ทรัพยากรแรที่พบในประเทศ ไดแก ทับทิม แซฟไฟร และเซอรคอน 
ในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไดแก  Battambang และแมงกานีส ฟอสเฟต และเกลือ ทาง
ตอนกลางของประเทศ แรศักยภาพอื่นในกัมพูชา ไดแก บอกไซต ถานหิน กาซธรรมชาติ สินแรเหล็ก 
ดินขาว ถานพีท ปโตรเลียม ทรายแกว หินกาบ และดีบุก (Asian Journal of Mining, 1999 ; รัฐบาล
กัมพูชา, 2003) 

การผลิตแรในกัมพูชาจํากัดอยูเฉพาะเหมืองแรขนาดเล็กและเหมืองหินเพ่ือผลิตวัสดุกอสราง หิน
ฟอสเฟต ทรายแกว (Quartz sand) ทรายและกรวด เกลือ และหิน การสํารวจและการทําเหมืองผลิตแร
รัตนชาติและทองคําเปนการดําเนินการโดยผูขุดหาแรรายยอยในทองถิ่นหรือองคกรรวมทุนขนาดเล็ก 
การดําเนินงานและขอมูลการผลิตยังไมมีการรวบรวมขอมูล 

ระหวางป 2000-2003 การทําเหมืองแรในกัมพูชาเปนการผลิตหินยอย (วัสดุกอสราง) บล็อกลูกรัง 
(อิฐ) หินฟอสเฟต ทรายแกว และทรายกับกรวด ในป 1995 มีรายงานการทําเหมืองทองคําและเซอรคอน
เถื่อนในจังหวัด Kampong Cham, Mondol Kiri และ Ratanakiri (GeoJAG Australia, 2003) มีการ
ผลิตอัญมณีที่เหมือง Pailin ในจังหวัด Batdambang หินยอยและหินทรายผลิตไดจากพื้นที่ Kampong 
Speu และในหลายพ้ืนที่ระหวางทางจากพนมเปญถึง Takeo เปนหลัก หินฟอสเฟตผลิตไดจากพื้นที่ Tul 
Meas ในจังหวัด Kampot หรือแปรรูปในโรงงานขนาดเล็กที่จังหวัด Batdambang ทรายแกวผลิตไดจาก
เขตชายฝงทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงใตของ Sihanoukville 

ในอีก 4-5 ปนับจากนี้ไป อุตสาหกรรมเหมืองแรนาจะยังเปนภาคอุตสาหกรรมที่เล็กที่สุดของ
เศรษฐกิจกัมพูชา GDP ของกัมพูชานาจะเติบโตขึ้น 5.9 %ในป 2004 และ 2.5 %ในป 2005 
(International Monetary Fund, 2004) 

 



2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร 
การลงทุนดานแรในกัมพูชาของตางชาติ มีบริษัทที่ไดรับอนุญาตสํารวจทองคํา 5 บริษัท บริษัททํา

เหมืองหินปูนเพ่ือการผลิตปูนซิเมนต 4 บริษัท บริษัททรายแกว 2 บริษัท และบริษัทผลิตปุยฟอสเฟต 1 
บริษัท  อาชญาบัตรสํารวจแรทองคําไดออกใหบริษัทตอไปน้ี 

o Sun Trading Co., Ltd. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Memot และ Memong ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 

o Delcom Company ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Phnom Dek ทางตอนเหนือของกัมพูชา 
o Brewer Natural Resources Co. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Oyadao Leu ใน Kron ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 
o Jupiter International Resources Cambodia ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Banlung ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 
ในป 1997 มีการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑปูนซิเมนตใหบริษัท 4 แหง ไดแก 

o Tong Yang Cement Corporation ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Tuk Meas West ทางตอนใต
ของกัมพูชา 

o Golden Daulphine Co. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Tuk Meas East ทางตอนใตของกัมพูชา 
o Angkor Wat Cement Co., Ltd. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Kampong Trach ทางตอนใตของ

กัมพูชา 
o Cambodia Cement Factory ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Lampong Trach ทางตอนใตของ

กัมพูชา 
ใบอนุญาตทรายแกวออกใหแก 

o Selica Co., Ltd. ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Taman ทางตะวันตกเฉียงใตของกัมพูชา 
o Nora Trading ไดรับอนุญาตในพื้นที่ Keo Phos ทางตะวันตกเฉียงใตของกัมพูชา 

ในป 1997 มีการออกใบอนุญาตผลิตฟอสฟอไรตใหแก Royal Phosphate Company of Malaysia 
นับจากนั้น บริษัทที่ไดกลาวมาขางตนไดดําเนินการสํารวจแรในพ้ืนที่สัญญา แต Nora Trading และ 
Royal Phosphate Company of Malaysia ไดเร่ิมเปดการทําเหมืองแลว 

สําหรับนักลงทุนไทยยังไมมีการทําเหมืองอยางจริงจังในประเทศกัมพูชา ในอดีตอาจมีการทํา
เหมืองแรรัตนชาติในแถบพื้นที่จังหวัดชายแดน  อยางไรก็ตามประเทศกัมพูชายังมีศักยภาพดานอยู
พอสมควร แรที่นาจะไดรับความสนใจจากนักลงทุนไทย เชน แรทรายแกว แรรัตนชาติ เปนตน แตตองมี
การลงทุนดานการสํารวจอยางจริงจัง เพ่ือใหทราบถึงปริมาณและความสมบูรณของแหลงแร  



3 ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ในการลงทุนดานแรในกัมพูชา 
การลงทุนดานแรในประเทศกัมพูชามีขอไดเปรียบเสียเปรียบดังนี้ 
ขอไดเปรียบ 

o นโยบายเปดประเทศสําหรับการลงทุนจากตางชาติ 
o ประเทศมีพรมแดนติดกัน การคมนาคมสื่อสาร และขนสงระหวางประเทศมีความสะดวก 

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน  
o ความสัมพันธระหวางประเทศอยูในระดับดี 
o แรงงานราคาถูก 

ขอเสียเปรียบ 
o ระเบียบกฎเกณฑที่ไมแนชัดและมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหยากตอการปฏิบัติ 
o นโยบายการเพิ่มมูลคาแรในประเทศ ทําใหไมสามารถสงออกแรดิบได 
o ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล 
o ตลาดภายในประเทศยังอยูในระดับต่ํา 
o ประชาชนชาวกัมพูชามีทัศนคติที่ไมดีตอการลงทุนของไทย 

 
 
 
 




