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การลงทุ น และการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในประเทศกั ม พู ชา
หน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการลงทุนในประเทศกัมพูชา
ชือหน่วยงาน:

Council for the Development of Cambodia : CDC

ทีอยู่ (Address): Government Palace, Sisowath Quey, Wat Phnom,
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Website:

www.cambodiainvestment.gov.kh

โทรศัพท์ (Tel): (855) 23 981 154

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์

โทรสาร (Fax): (855) 23 427 597
Email:

cdc.cib@online.com.kh

เงือนไขการรับการส่งเสริมการลงทุน(Qualified Invesment Project: QIP)
เพือเปนการสร้างงานและก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนกัมพูชา รวมถึงเปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายเพือส่งเสริมการลงทุน ด้วย
การให้สท
ิ ธิพเิ ศษในการลงทุนหลายด้านแก่นก
ั ลงทุนทีเข้ามาประกอกิจการใประเทศ
กัมพูชา ในรูปแบบของ“กิจการทีได้รบ
ั การส่งเสริมการลงทุน” ซึงมีหลายประเภท
อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเทียว การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

อุตสาหกรรมทีใช้แรงงานเปนหลัก

และอุตสาหกรรมเพือการส่ง

ออก โดยกฎหมายมีการกําหนดกิจการทีห้ามลงทุน กิจการทีมีและไม่มส
ี ท
ิ ธ์ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน วงเงินขันตาในการลงทุน และเงือนไขในการพิจารณา เพือให้การ
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ยกเว้นภาษีกําไร (Profit Tax) เปนเวลา 3-9 ป

การคิดค่าเสือมราคาในอัตราพิเศษ 40%
(กรณีไม่เลือกรับการยกเว้นภาษี กําไร)
ยกเว้ นภาษี นาํ เข้า วั สดุก่อสร้าง เครืองมือ
เครืองจั กรในการผลิ ต
ยกเว้ นภาษี นาํ เข้าวั ตถุดิบที ใช้ในการผลิ ต
สําหรับการผลิ ตเพือส่งออก
ยกเว้นภาษีมล
ู ค่าเพิม (VAT) สําหรับสินค้า
ทีนํามาเปนส่วนประกอบของสินค้าส่งออก

ส่งเสริมการลงทุน ดังนี

กิจการทีไม่มส
ี ท
ิ ธิขอรับการส่งเสริมการลงทุน(แต่สามารถลงทุนได้)
• กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ การนําเข้า ส่งออก ขายส่ง/ขายปลีก (รายย่อย) การจําหน่ายสินค้าปลอดภาษี
• การให้บริการการขนส่งทุกประเภท ยกเว้นการลงทุนในภาคการขนส่งทางรถไฟ
• ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟตเนส สถานบันเทิง ไนต์คลับ หรือบาร์ ทีมิได้อยูภ
่ ายในโรงแรม
มาตรฐานสากล หรืออยูภ
่ ายในโรงแรม แต่เปนการให้เช่าแก่นก
ั ลงทุนทีไม่ได้รบ
ั QIP เปนผูป
้ ระกอบการ
• การให้บริการ การท่องเทียว ให้บริการข้อมูล เปนตัวแทน หรือโฆษณา
• ธุรกิจคาสิโน หรือการพนัน และการให้บริการทีเกียวข้อง
• การให้บริการทางการเงิน ทีมีลักษณะเปนตัวกลางทางการเงิน
• กิจการ หนังสือพิมพ์และสือทุกชนิด และธุรกิจทีเกียวข้อง
• การให้บริการทางวิชาชีพ
• การดัดแปลงทางพันธุกรรม ทีก่อให้เกิดอันตราย
• ผลิตภัณฑ์จากไม้ทีใช้ไม้จากปาไม้ธรรมชาติในประเทศเปนวัตถุดิบ
• การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กิจการทีห้ามลงทุน (ทังชาวต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ)
• การผลิตและแปรรูปสารออกฤทธิต่อจิตและประสาท และสารเสพติด
• การผลิตสารเคมีทีต้องใช้เคมีภัณฑ์ในการผลิตซึงกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรือองค์การการค้าโลกไม่อนุญาต
• การผลิตพลังงานไฟฟาโดยการใช้สงปฏิ
ิ
กล
ู ทีนําเข้าจากต่างประเทศ
• ธุรกิจทีเกียวกับปาไม้ซงไม่
ึ อนุญาตโดยกฎหมายปาไม้
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การลงทุ น และการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในประเทศกั ม พู ชา
กิจการทีมีสท
ิ ธิขอรับการส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนขันตาและเงือนไขในการพิจารณา
ประเภทกิจการ เงินลงทุน

เงือนไขการพิจารณา

ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร
การผลิตเพือการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพือการส่งออก

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 100,000 USD

การผลิตอาหารสัตว์

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 200,000 USD

การผลิตเครืองหนัง ผลิตภัณฑ์ทีทําจากโลหะทุกชนิด เครืองใช้ไฟฟา อิเล็คทรอ
นิคส์ วัสดุสาํ นักงาน ของเล่นผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา ยานยนต์ ชินส่วน และ
อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 300,000 USD

การผลิตอาหารและเครืองดืม ผลิตภัณฑ์เพืออุตสาหกรรมสิงทอ เฟอร์นเิ จอร์และ
อุปกรณ์ (ทีไม่ได้ทําจากไม้)ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก
ผูจ
้ ําหน่ายนาประปา ผลิตยาแผนโบราณ แช่แข็งและแปรรูปสัตว์นาเพือการส่ง
ออก การแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 500,000 USD

ผลิตภัณฑ์สารเคมี ซีเมนต์ ปุย และปโตรเคมี / การผลิตยาแผนปจจุบน
ั

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 1,000,000 USD
ภาคการท่องเทียวและบริการ

สถาบันการศึกษาและฝกอบรม ด้านการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี หรือวิชาชีพ

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 4,000,000 USD

ศูนย์จัดนิทรรศการ และศูนย์การประชุม ระดับนานาชาติ

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 8,000,000 USD

การสร้างศูนย์การค้าสมัยใหม่

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 2,000,000 USD มีขนาดพืนที
ไม่นอ
้ ยกว่า 10,000 ตร.ม. มีทีจอดรถเพียงพอ

การท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และการสร้างสถานทีท่องเทียวเชิงธรรมชาติ

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 1,000,000 USD
ขนาดพืนทีไม่นอ
้ ยกว่า 1,000 เฮคตาร์

ศูนย์การท่องเทียวครบวงจร (Tourist complex)

ห้องพักไม่ตากว่า 100 ห้อง (โรงแรม) หรือบ้านพักไม่
ตากว่า 30 หลัง ขนาดพืนทีไม่ตากว่า 10 เฮคตาร์

รีสอร์ททีให้บริการแบบครบวงจร รวมทัง โรงแรม สวนสนุก ศูนย์กีฬา หรือสวนสัตว์

ขนาดพืนทีไม่ตากว่า 50 เฮคตาร์

โรงแรม

ตังแต่ 3 ดาวขึนไป

สถานรักษาพยาบาล

เงินลงทุนไม่นอ
้ ยกว่า 1,000,000 USD จํานวนไม่นอ
้ ย
กว่า 50 เตียง มีอุปกรณ์ทันสมัย, ห้องทดลอง, ห้อง
ผ่าตัดห้องเอ็กซเรย์, ห้องฉุกเฉิน, ห้องยา, ห้องเก็บศพ,
รถพยาบาล มีลิฟต์ (อาคารตังแต่ 3 ชันขึนไป)

ภาคการเกษตร ปศุสต
ั ว์ ประมง และปาไม้
การปลูกข้าว,การปลูกพืชทางการค้าทุกชนิด,การปลูกผัก

ขนาดพืนทีไม่ตากว่า 1,000 เฮคตาร์, 500 เฮคตาร์,
50 เฮคตาร์

การเลียงวัว,การทําฟาร์มโคนม

จํานวนไม่ตากว่า 1,000 ตัว, 100 ตัว

การทําฟาร์ม สัตว์ปก (เปด,ไก่,...)

จํานวนไม่ตากว่า 10,000 ตัว

การเพาะเลียงสัตว์นาจืด, นาเค็ม

ขนาดพืนทีไม่ตากว่า 5 เฮคตาร์, 10 เฮคตาร์

การทําสวนยางพารา, ปลูกต้นไม้

ขนาดพืนทีไม่ตากว่า 1,000 เฮคตาร์, 200 เฮคตาร์

การเลียงสัตว์ปา,นก,สัตว์เลือยคลาน

จํานวนไม่ตากว่า 100 ตัว, 500 ตัว, 1,000 ตัว

*ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563
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ศูนย์พฒ
ั นาการค้าและธุ รกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
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
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