สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
กัมพูชามีการลงทุนภาคการก่อสร้างมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2019
รายงานจากกระทรวงการจัดการที่ดิน ระบุว่า ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2019 ภาคการก่อสร้างของ
กัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.7 เมือ่ เทียบกับช่วง
เดี่ยวกันของปี 2018 กระทรวงฯ ได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง 3,433 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 13 ล้าน
ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้อนุมัติเพียง 2,541 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 10.7 ล้านตารางเมตร และมี
มูลค่าการลงทุนรวมเท่ากับ 4.8 พันล้านดอลลาร์
นับตั้งแต่ปี 2000 จนถึงเดือนกันยายน 2019 มีโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ วจำนวน 46,991
โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 48,000 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 126 ล้านตารางเมตร ใน
จำนวนโครงการก่อสร้างทั้งหมดนี้ เป็นการก่อสร้างอาคารที่สูงอย่างน้อย 5 ชั้น จำนวน 1,517 อาคาร
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
Investment In Construction Hits $6.5 Billion during the first nine months of 2019
Base on the report of the Ministry of Land Management, during the first nine months
of 2019, the value of investment in the Cambodia construction sector has reached $6.5 billion,
increase by 34.7 percent from the same period last year. The ministry has approved 3,433
construction projects, occupying more than 13 million square metres, jump up from 2018,
when there were 2,541 construction projects, covering 10.7 million square metres, and $4.8
billion of a total investment.
There’ve been 46,991 approved construction projects, more than $48 billion of a total
investment, and occupying over 126 million square metres which have been invested since
2000 until the end of September 2019. For these high numbers of construction projects, there
are 1,517 buildings consisting of at least five floors.
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