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ชื�อหน่วยงาน:      Council for the Development of Cambodia : CDC
ที�อยู ่(Address):  Government Palace, Sisowath Quey, Wat Phnom, 
                             Phnom Penh, Cambodia

โทรศพัท์ (Tel):   (855) 23 981 154 
โทรสาร (Fax):    (855) 23 427 597
Email:                  cdc.cib@online.com.kh

Website:             www.cambodiainvestment.gov.kh

• กิจกรรมในเชงิพาณชิย ์การนาํเขา้ สง่ออก ขายสง่/ขายปลีก (รายยอ่ย) การจําหนา่ยสนิค้าปลอดภาษี
• การให้บริการการขนสง่ทกุประเภท ยกเว้นการลงทุนในภาคการขนสง่ทางรถไฟ
• ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟ�ตเนส สถานบนัเทิง ไนต์คลับ หรอืบาร ์ที�มิได้อยูภ่ายในโรงแรม
   มาตรฐานสากล หรืออยูภ่ายในโรงแรม แต่เป�นการใหเ้ชา่แก่นกัลงทุนที�ไมไ่ด้รบั QIP เป�นผูป้ระกอบการ
• การให้บริการ การท่องเที�ยว ให้บรกิารขอ้มลู เป�นตัวแทน หรอืโฆษณา
• ธุรกิจคาสโิน หรอืการพนนั และการใหบ้รกิารที�เกี�ยวขอ้ง
• การให้บริการทางการเงิน ที�มลัีกษณะเป�นตัวกลางทางการเงิน
• กิจการ หนังสอืพมิพแ์ละสื�อทกุชนดิ และธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง
• การให้บริการทางวิชาชพี
• การดัดแปลงทางพนัธุกรรม ที�ก่อใหเ้กิดอันตราย
• ผลิตภัณฑ์จากไมที้�ใชไ้มจ้ากป�าไมธ้รรมชาติในประเทศเป�นวัตถดิุบ
• การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การคิดค่าเสื�อมราคาในอัตราพิเศษ 40%
(กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษีกําไร)

ยกเว้นภาษีนาํเข้า วัสดุก่อสร้าง เครื�องมือ
เครื�องจักรในการผลิต

ยกเว้นภาษีนาํเข้าวัตถุดิบที�ใช้ในการผลิต
สาํหรับการผลิตเพื�อส่งออก

ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ�ม (VAT) สาํหรับสนิค้า
ที�นํามาเป�นสว่นประกอบของสนิค้าสง่ออก
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ยกเว้นภาษีกําไร (Profit Tax) เป�นเวลา 3-9 ป�1

         เพื�อเป�นการสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนกัมพชูา รวมถึงเป�นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพชูาจึงมนีโยบายเพื�อสง่เสรมิการลงทุน ด้วย
การให้สิทธิพิเศษในการลงทุนหลายด้านแก่นกัลงทนุที�เขา้มาประกอกิจการใประเทศ
กัมพูชา ในรูปแบบของ“กิจการที�ได้รับการสง่เสรมิการลงทนุ” ซึ�งมหีลายประเภท
อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานเป�นหลัก และอุตสาหกรรมเพื�อการสง่
ออก โดยกฎหมายมกีารกําหนดกิจการที�ห้ามลงทุน กิจการที�มีและไมม่สีทิธข์อรบัการ
สง่เสริมการลงทุน วงเงินขั�นต�าในการลงทุน และเงื�อนไขในการพจิารณา เพื�อให้การ
สง่เสริมการลงทุน ดังนี�

การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศกัมพูชา

• การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธิ�ต่อจิตและประสาท และสารเสพติด
• การผลิตสารเคมทีี�ต้องใชเ้คมภัีณฑ์ในการผลิตซึ�งกฎหมายระหว่าง
   ประเทศหรือองค์การการค้าโลกไมอ่นุญาต
• การผลิตพลังงานไฟฟ�าโดยการใชส้ิ�งปฏิกลูที�นาํเขา้จากต่างประเทศ
• ธุรกิจที�เกี�ยวกับป�าไมซ้ึ�งไมอ่นญุาตโดยกฎหมายป�าไม้ AEC Business Support Center

Phnom Penh, Cambodia

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์

กิจการที�หา้มลงทนุ (ทั�งชาวต่างชาติและนักลงทนุในประเทศ)

กิจการที�ไม่มสีทิธิ�ขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุ(แต่สามารถลงทนุได้)

เงื�อนไขการรับการสง่เสริมการลงทุน(Qualified Invesment Project: QIP)

หน่วยงานที�รบัผดิชอบด้านการลงทนุในประเทศกัมพูชา



196, M.V. Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, 
Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, CAMBODIA

Office (Cambodia): +855 23 726 304-5
Email: thaicompnh@gmail.com  

Website: www.ditp.go.th
AEC Business Support Center
Phnom Penh, Cambodia

การผลิตเพื�อการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื�อการสง่ออก เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 100,000 USD

การผลิตอาหารสตัว์ เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 200,000 USD

การผลิตเครื�องหนัง ผลิตภัณฑ์ที�ทําจากโลหะทุกชนดิ เครื�องใชไ้ฟฟ�า อิเล็คทรอ
นิคส ์วัสดุสาํนักงาน ของเล่นผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา ยานยนต์ ชิ�นสว่น และ
อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จากเซรามคิ

เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 300,000 USD

การผลิตอาหารและเครื�องดื�ม ผลิตภัณฑ์เพื�ออุตสาหกรรมสิ�งทอ เฟอรน์เิจอร์และ
อุปกรณ ์(ที�ไมไ่ด้ทําจากไม)้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก
ผู้จําหนา่ยน�าประปา ผลิตยาแผนโบราณ แชแ่ขง็และแปรรูปสตัว์น�าเพื�อการสง่
ออก การแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพชื 

เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 500,000 USD

ผลิตภัณฑ์สารเคม ีซีเมนต์ ปุ�ย และป�โตรเคม ี/ การผลิตยาแผนป�จจุบนั เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 1,000,000 USD

สถาบันการศกึษาและฝ�กอบรม ด้านการพฒันาทักษะ เทคโนโลย ีหรือวิชาชพี เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 4,000,000 USD

ศูนย์จัดนิทรรศการ และศนูยก์ารประชุม ระดับนานาชาติ เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 8,000,000 USD

การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ และการสรา้งสถานที�ท่องเที�ยวเชงิธรรมชาติ เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 1,000,000 USD
ขนาดพื�นที�ไมน่อ้ยกว่า 1,000 เฮคตาร์

รสีอรท์ที�ใหบ้รกิารแบบครบวงจร รวมทั�ง โรงแรม สวนสนกุ ศนูยกี์ฬา หรือสวนสตัว์ ขนาดพื�นที�ไมต่�ากว่า 50 เฮคตาร์

ตั�งแต่ 3 ดาวขึ�นไป

เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 1,000,000 USD จํานวนไมน่อ้ย
กว่า 50 เตียง มอุีปกรณทั์นสมยั, หอ้งทดลอง, หอ้ง
ผา่ตัดหอ้งเอ็กซเรย,์ หอ้งฉกุเฉนิ, หอ้งยา,  หอ้งเก็บศพ,
รถพยาบาล มลิีฟต์ (อาคารตั�งแต่ 3 ชั�นขึ�นไป)

ขนาดพื�นที�ไมต่�ากว่า 1,000 เฮคตาร,์ 500 เฮคตาร,์
50 เฮคตาร์

การเลี�ยงวัว,การทําฟารม์โคนม จํานวนไมต่�ากว่า 1,000 ตัว, 100 ตัว

การทําฟารม์ สตัว์ป�ก (เป�ด,ไก่,...) จํานวนไมต่�ากว่า 10,000 ตัว

การเพาะเลี�ยงสตัว์น�าจืด, น�าเค็ม ขนาดพื�นที�ไมต่�ากว่า 5 เฮคตาร,์ 10 เฮคตาร์

การปลกูข้าว,การปลกูพืชทางการค้าทุกชนิด,การปลกูผัก

การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศกัมพูชา

ศนูยพั์ฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

จํานวนไมต่�ากว่า 100 ตัว, 500 ตัว, 1,000 ตัว

ประเภทกิจการ เงินลงทุน

กิจการที�มสีทิธิ�ขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุ เงินลงทนุขั�นต�าและเงื�อนไขในการพจิารณา

 เงื�อนไขการพจิารณา

ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร

ภาคการท่องเที�ยวและบรกิาร

การสรา้งศนูยก์ารค้าสมยัใหม่ เงินลงทุนไมน่อ้ยกว่า 2,000,000 USD มขีนาดพื�นที�
ไมน่อ้ยกว่า 10,000 ตร.ม. มทีี�จอดรถเพยีงพอ

ศูนย์การท่องเที�ยวครบวงจร (Tourist complex) หอ้งพักไมต่�ากว่า 100 หอ้ง (โรงแรม) หรอืบา้นพกัไม่
ต�ากว่า 30 หลัง ขนาดพื�นที�ไมต่�ากว่า 10 เฮคตาร์

โรงแรม

สถานรกัษาพยาบาล

ภาคการเกษตร ปศสุตัว์ ประมง และป�าไม้

การทําสวนยางพารา, ปลกูต้นไม ้ ขนาดพื�นที�ไมต่�ากว่า 1,000 เฮคตาร,์ 200 เฮคตาร์

การเลี�ยงสตัว์ป�า,นก,สตัว์เลื�อยคลาน

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 

*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563
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