รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน สภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประเภทธุรกิจสานักงานบัญชี
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
**********************
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อนุ มัติให้ นางอารีพร จงวัฒนานุกูล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
กองกากับบัญชีธุรกิจ นาคณะข้าราชการและผู้ประกอบธุรกิจสานักงานบัญชี คุณภาพเดินทางไปศึกษาดูงาน
ด้านวิชาชีพบัญชี เชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสานักงานบัญชีคุณภาพ
จากประเทศไทย กับองค์กรทางด้านวิชาชีพบัญชี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสานักงานบัญชีของ
กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะ
เดินทางจานวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการ จานวน 3 คน ผู้ประกอบธุรกิจสานักงานบัญชี
คุณภาพ จานวน 21 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการสานักงานบัญชีคุณภาพ
ของไทยกับองค์กรทางวิชาชีพบัญชี รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในราชอาณาจักรกัมพูชา และประสานความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการค้าภาคบริการวิชาชีพบัญชีข้ามพรมแดนระหว่างกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อัน
เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ
1.2 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการเข้าไปประกอบธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนของกัมพูชา เพื่อการต่อยอดไปสู่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในอนาคต
1.3 ศึกษาดูงานรูปแบบธุรกิจสานักงานบัญชีในราชอาณาจักรกัมพูชา

2. ข้อมูลพื้นฐานของราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจั ก รกั มพู ช ามีที่ตั้ งอยู่ ก ลางภู มิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้มีพ รมแดนทิ ศเหนื อติ ดกั บ
ประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว ทิศตะวันออกติดเวียดนาม ทิศ
ตะวัน ตกติดประเทศไทย (จั งหวัดสระแก้ว จัน ทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย มี พื้นที่ทั้งหมด
181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
ประชากร จานวนประชากร 15.8 ล้านคน
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)
โครงสร้างพื้นฐาน กรุงพนมเปญมีการขยายเมืองมากพอสมควร โดยรัฐบาลมีนโยบายขยายเมือง
2 เท่า หรือจากเดิม 10 ตารางกิโลเมตร ขยายเพิ่มออกไปอีก 20 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้เกิดการก่อสร้าง
เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งในเมือง มีการก่อสร้างถนนมากขึ้น รวมถึงกาลังจะสร้าง Highway ทางด่วน
ส่วนเส้นทางต่างๆ มีการขยายเมืองออกไปจากพนมเปญเหมือนใยแมงมุม ขยายเข้าไปสู่เวียดนามและไทย และ
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การตั้งเป้าให้สีหนุวิลล์เป็น HUB เส้นทางและโลจิสติกส์ที่เชื่อมไปไทยและเวียดนามในการส่งสินค้ารวมกับ
โครงการลุ่มน้าโขงและโครงการ One Belt One Road ของจีน นอกจากนี้มีการลงทุนโดยเฉพาะญี่ปุ่น มี
ท่าเรือน้าจืดในพนมเปญรองรับสินค้ามาจากหลายประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก อาทิ ซีเมนต์ เหล็กเส้นที่
ต้องผ่านทางแม่น้าเข้าไปเวียดนาม ขณะที่ท่าเรือน้าลึกมีญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนค่อนข้างมากและเชื่อมต่อกับสีหนุ
วิลล์ที่สินค้าจะถูกส่งต่อไปเวียดนามด้วย
เศรษฐกิจ กัมพูชามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี ทาให้มีเงินลงทุนโดยตรง
จากต่างชาติเข้ากัมพูชาเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยหนุนหลักๆ คือ นโยบายเปิดกว้างรับการ
ลงทุนจากต่างประเทศ การได้รับสิทธิพิเศษภาษี 0% ภายใต้กรอบ EBA* จากประเทศผู้นาเข้า การมีต้นทุน
ค่าแรงต่าและการเมืองที่มีเสถีย รภาพในหลายปีที่ ผ่ านมา นอกจากนี้ กัมพูช ามีเมืองรองที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ อาทิ เสียมเรียบเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา
เยือนปีละกว่า 2 ล้านคน กัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทั้งเมืองหลวงและเมือง
รองสู่ความทันสมัย เนื่องจากการหลั่งไหลเข้าไปทางานและใช้ชีวิตแบบลงหลักปักฐานของชาวต่ างชาติเป็น
จานวนมาก โดยเฉพาะชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม
การเมืองการปกครอง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ผู้นารัฐบาล : สมเด็จอัคคมหา
เสนาบดีเดโชฮุน เซน
เวลา : เท่ากับประเทศไทย

3. ข้อมูลหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน
คณะเดินทางได้เข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสานักงานบัญชี
คุณภาพกับผู้แทนจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาชีพบัญชีของกัมพูชา จานวน 5 แห่ง
ได้แก่
3.1 The National Accounting Council : NAC
สภาบัญชีแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย Corporate Accounts อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economy and Finance : MEF) มีหน้าที่กาหนดมาตรฐาน
การบัญชี การตรวจสอบและแก้ไขมาตรฐานการบัญชีกัมพูชา (Cambodian Accounting Standards :
CASs) และออกข้อบังคับการบัญชีของกัมพูชา
นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนของ Kampuchea Institute of Certified
Public Accountants and Auditors หรือ KICPAA (สถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกัมพูชา) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานทางวิชาชีพบัญชีที่มีบทบาทสาคัญมีหน้าที่กากับดูแลรวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ของ
กัมพูชา เข้าร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วิชาชีพบัญชีของกัมพูชาในวันแรกของการศึกษาดูงาน ณ สภาบัญชี
แห่งชาติ (National Accounting Council : NAC) กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังด้วย
* Everything But Arms (EBA) คือ โครงการที่สหภาพยุโรป (European Union: EU) ให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนาเข้าและยกเลิกการกาหนดโควตา
นาเข้าให้แก่สินค้านาเข้าที่มีแหล่งกาเนิดจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LLDCs)
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3.2 Cambodia Securities Exchange : CSX
ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและตลาดหลักทรัพย์ เกาหลีใต้
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 และ 45 ตามลาดับ เริ่มเปิดดาเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน
2555 มีวัตถุประสงค์คือการให้บริการอานวยความสะดวกการไหลของเงินทุน การลงทุน และจัดสรรเงินทุน
ตลาดหลักทรัพย์มีสานักงานใหญ่อยู่ที่อาคารคานาเดียทาวเวอร์ กรุงพนมเปญ
3.3 Cambodia Securities and Exchange Commission : SECC
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ ท าหน้ า ที่ กากั บ ดู แลตลาด
หลักทรัพย์กัมพูชา (Cambodia Securities Exchange : CSX) รวมถึงกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการระดมทุนจากนักลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชนตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุน
3.4 BSE Accounting Company Limited
บริษัท BSE Accounting จากัด สานักงานบัญชีในกัมพูชา จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
กัมพูชา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกรมสรรพากร (General of
Taxation - GDT) ด้วยแล้ว โดยให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ จดทะเบียนธุรกิจ งานด้านภาษีอากร การ
บันทึกบัญชี การให้คาปรึกษา และการฝึกอบรมด้านบัญชีแก่ธุรกิจต่างๆ และผู้ที่สนใจในประเทศกัมพูชา
3.5 V Connect Company Limited
บริษัท V Connect จากัด เป็นผู้ผลิต Software พัฒนาเว็บไซต์และโฮสติ้ง รวมทั้งจัดหาและ
บารุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ธุรกิจของลูกค้า
ผ่านการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการศึกษาดูงาน
จากการศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพบัญชี
การค้าการลงทุน รวมทั้งสานักงานบัญชีของกัมพูชา สรุปผลการศึกษาดูงานได้ดังนี้
4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลวิชาชีพบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีของผู้ประกอบกิจการด้านบัญชีการตรวจสอบบัญชีและวิชาชีพบัญชี
พ.ศ.2545 (Law on Corporate Accounting, Audit and Accounting Profession) ถือเป็นกฎหมายหลัก
ว่าด้วยการบัญชีในประเทศกัมพูชา โดยมีสองหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ดังกล่าว คือ National Accounting Council หรือ NAC และ Kampuchea Institute of Certified Public
Accountants and Auditors หรือ KICPAA มีรายละเอียดดังนี้
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(1) Kampuchea Institute of Certified Public Accountants and Auditors หรือ
KICPAA (สถาบันวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกัมพูชา) เป็นองค์กรวิชาชีพทางบัญชีมีหน้าที่กากับดูแลการจัด
องค์การและการประกันคุณภาพของวิชาชีพบัญชีเอกชนทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รวมถึงดาเนินการจัดการฝึกอบรม
และพัฒนาผู้ที่ต้องการเป็น Profession of CPA หรือผู้สอบบัญชี โดยแบ่งประเภทสมาชิกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. Affiliated member เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านบัญชีหรือการเงิน
ตามที่ KICPAA รับรอง
2. Active member เป็น Affiliated member ที่มีคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนตาม
Article 9 ของ Anukret* ว่ามีความสามารถตามที่รับรองและมีความถนัดในการประกอบวิชาชีพ ชาวต่างชาติ
ที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นสมาชิกประเภทนี้ได้
3. Trainee or student member เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ทางบัญชีและการเงินที่
Registration Committee เห็นว่าเหมาะสมในการเข้ารับการอบรมเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการเป็น Profession of CPA
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 KICPAA มีสมาชิกประเภท Affiliated member 28 คน
Active member 140 คน และสานักงานบัญชี 49 สานักงาน และปัจจุบัน KICPAA อยู่ระหว่างการปรับปรุง
นโยบายในการเป็นสมาชิกและกฎระเบียบการเป็นสมาชิกประเภทต่างๆ
(2) National Accounting Council หรือ NAC สภาบัญชีแห่งชาติ อยู่ภายใต้การควบคุม
ของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of Economic and Finance : MEF) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของกัมพูชา (Cambodia Accounting Standards : CASs)
และกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชี ธุรกิจโดยทั่วไปจะต้องนาส่งงบการเงินต่อ National Accounting Council
(NAC) แต่หากเป็นธุรกิจพิเศษที่มีหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะ เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกัน หรือธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุน จะอนุญาตให้ส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานกากับดูแลเท่านั้น เช่น Bank of Cambodia
และ Council of Development of Cambodia เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทางบการเงินเพื่อนาส่งต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ผู้จัดทาบัญชีต้องจัดทาเป็นภาษากัมพูชาและบันทึกเป็นสกุลเงินกัมพูชา (Riel/KHR) และนาส่งงบ
การเงินในรูปแบบของกระดาษ (Hard Copy) เท่านั้น
(3) General Department of Taxation หรือ GDT กรมจัดเก็บภาษี ทาหน้าที่จัดเก็บภาษี
จากสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศกัมพูชา
(4) Council of Development of Cambodia หรือ CDC สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา มี
หน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุนทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้
กฎหมายกัมพูชากาหนดให้สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเป็นที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ที่ตอบรับหรือปฏิเสธการลงทุน และดาเนินการออกใบรับรองการจดทะเบียนเพื่อให้การลงทุนเริ่ม
ดาเนิ น การได้ โดยมี ห น่ ว ยงานในสั งกั ด คื อ คณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น ของกั ม พูช า (Cambodian
Investment Board : CIB)

* Anuktet คือ กฤษฎีกาย่อย คือ กฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี และลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เป็นการออกกฎหมายตามกฎหมายฉบับแม่
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4.2 ข้อกาหนดการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศกัมพูชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศกัมพูชา ได้แก่ Cambodian International
Financial Reporting Standards (CIFRS) และ Cambodian International Financial Reporting
Standards for SMEs (CIFRS for SMEs) ซึ่งเป็นการนา IFRS มาปรับใช้ทั้งฉบับ (Full IFRS Adoption)
หลั กเกณฑ์ในการพิจ ารณาประเภทของกิจการที่นามาตรฐานทางการเงิน Cambodian
International Financial Reporting Standards สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (CIFRS for
SMEs) มาใช้ ได้แก่
(1) จานวนแรงงานที่ใช้ในกิจการ น้อยกว่า 100 ราย
(2) รายได้รวมต่อปีน้อยกว่า 250 ล้านเรียล
(3) สินทรัพย์รวม อยู่ระหว่าง 100 – 250 ล้านเรียล
มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในกัมพูชา
หน่วยงาน
มาตรฐานการบัญชี
ภาคเอกชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศกัมพูชาฉบับเต็ม (Full
Cambodian International Financial
Reporting Standards (CIFRS)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศกัมพูชาสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (CIFRS for SMEs)

ภาครัฐ
สมาคมและ
หน่วยงานที่
ไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ

Criteria’s (เงื่อนไข)
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
(Public Interest Entities :
PIE)

มีผลบังคับใช้
2012

กิจการขนาดใหญ่ (รายได้เกิน
2010
4 พันล้านเรียล)
และกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (Non Public
Interest Entities : Non-PIE)
รูปแบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง
กิจการขนาดกลาง
อยู่ระหว่างร่าง
Medium Accounting Model (MAM (รายได้ 700–4000 ล้านเรียล)
กฎหมาย
รูปแบบการบัญชีแบบง่าย
กิจการขนาดเล็ก
2016
Simplified Accounting Format (SAF) (รายได้ 250–700 ล้านเรียล)
มาตรฐานทางการบัญชีสากลของภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
อยู่ระหว่างร่าง
เกณฑ์เงินสด (IPSAS Cash basis)
กฎหมาย
สมาคมที่จดทะเบียนและหน่วยงานที่ อยู่ระหว่างร่าง
CFRS for NFPEs
ไม่ใช่องค์กรของรัฐภายใต้กฎหมายว่า กฎหมาย
ด้วยสมาคมและหน่วยงานที่ไม่ใช่
องค์กรของรัฐทั้งหมด
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มาตรฐานการสอบบัญชีของกัมพูชา
หน่วยงาน
มาตรฐานการบัญชี
ภาคเอกชน มาตรฐานการสอบบัญชีของกัมพูชา
(Cambodia International
Standards on Auditing : CISA)

ภาครัฐ

สมาคมและ
หน่วยงานที่
ไม่ใช่องค์กร
ของรัฐ

Criteria’s (เงื่อนไข)
มีผลบังคับใช้
A. ต้องเข้าเงื่อนไข 2 ใน 3 ข้อ
2010
ต่อไปนี้
(1) มีรายได้ตั้งแต่ 3 พันล้าน
เรียลขึ้นไป
(2) มูลค่าของทรัพย์สิน ตั้งแต่
2 พันล้านเรียลขึ้นไป
(3) จานวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 100
คนขึ้นไป
B.โครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (QIPs)
สถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่าง
Public institution and
ประเทศ (International Organization concessionaire companies
of Supreme Audit Institutions
: INTOSIA)
มาตรฐานการสอบบัญชีของกัมพูชา
สมาคมที่จดทะเบียนและ
2010
(Cambodia International
หน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ
Standards on Auditing : CISA)
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสมาคม
และหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กร
ของรัฐทั้งหมด

หลักการบัญชี
ธุร กิจ สามารถใช้เกณฑ์คงค้างและเกณฑ์เงินสดเพื่อ การจัดทางบการเงิน อย่างไรก็ตาม
งบการเงินเพื่อการรายงานตามกฎหมายต้องใช้เกณฑ์คงค้าง
การนาส่งงบการเงิน
งบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทาขึ้นเป็นภาษาเขมร และแสดงด้วย
เงินสกุลเรียล หากเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับต่างชาติหรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาติ บริษัทอาจ
ได้รับอนุญาตให้จัดทาบัญชีเป็นภาษาอังกฤษและแสดงด้วยสกุลเงินอื่นควบคู่ไปกับการจัดทางบการเงินภาษา
เขมรและสกุลเงินเรียล ตามข้อบังคับจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (MEF) งบการเงิน บัญชีแยกประเภท
และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี
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ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จัดตังขึ้นภายใต้กฎหมายกัมพูชา มีหน้าที่ ต้องรายงานสถานะของ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทประจาปีต่อกรมจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Department) ของ
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) ในปัจจุบันยังไม่มีข้อกาหนดชัดเจนเกี่ยวกับวันนาส่งงบการเงิน
เว้นแต่เป็นการนาส่งงบการเงินของธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันภัยซึ่งต้องนาส่งงบการเงินให้แก่ธนาคารแห่ง
กัมพูชา และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
นอกจากนี้ กรมสรรพากรกาหนดให้ทุกบริษัทต้องนาส่งงบการเงินพร้อมชาระภาษีเงินได้นิติ
บุคคลประจาปีให้กับกรมสรรพากรภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นสุดปีภาษี
งบการเงินจะต้องได้รับการอนุมัติลงลายมือชื่อโดยกรรมการของบริษัท และจัดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
โดยผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารการเงินและ เอกสารเสียภาษีประจาปีตามแบบฟอร์มที่
กาหนดโดยกรมสรรพากร ส่งให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ในรูปของสกุลเงินเรียล
(Riel/KHR) รูปแบบและข้อกาหนดทางบัญชีของกัมพูชาใช้รูปแบบเดียวกับของฝรั่งเศส บริษัทที่ต้องเสียภาษี
เกินเพดานภาษีที่กาหนดจะต้องยื่นเอกสารทางบัญชีให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีผู้ ตรวจสอบ
บัญชีอิสระของรัฐ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนยื่นต่อกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรกาหนดให้บริษัทที่
เข้าข่าย 2 ข้อดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ
(1) มียอดรายรับต่อปีตั้งแต่ 3 พันล้านเรียลขึ้นไป
(2) มีสินทรัพย์ทั้งหมด ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 พันล้านเรียลขึ้นไป และ/หรือ
(3) มีจานวนพนักงานทั้งหมด 100 คนหรือมากกว่า
การสอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทจะต้องตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้
กับสถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกัมพูชา (KICPPA) หากบริษัทมีคุณสมบัติครบสองในสามข้อดังนี้
(1) มียอดรายรับต่อปีตั้งแต่ 3 พันล้านเรียลขึ้นไป
(2) มีสินทรัพย์ทั้งหมด ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 พันล้านเรียลขึ้นไป และ/หรือ
(3) มีจานวนพนักงานทั้งหมด 100 คนหรือมากกว่า
ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ QIP จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่ง
กัมพูชา (KICPPA) อีกด้วย
คุณสมบัติการเป็นนักบัญชีที่กัมพูชา ต้องมีสัญชาติกั มพูชามีอายุมากกว่า 25 ปี ไม่เคย
ต้องโทษทางอาชญากรรมหรือเคยถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิ ด และได้รับประกาศนียบัตร CPA หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่ Registration Committee ยอมรับว่าเทียบเท่า โดยผู้ที่มีคุณสมบัติต้องขึ้นทะเบียนกับ
สถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกั มพูชา (KICPAA) นักบัญชีต่างชาติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนัก
บัญชีกัมพูชาได้ตามข้อยกเว้นที่กาหนด
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4.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในประเทศกัมพูชา
- พัฒนาใบอนุญาตและหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของประเทศกัมพูชาเอง (Local CPA)
โดยคาดว่าจะดาเนินการให้เกิดขึ้นได้ภายในปี 2561
- การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศกัมพูช า (CIFRS) ให้ มีความ
ทันสมัย และพิจารณาการนาแนวทางในการจัดทารายงานทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Best Practices) มาใช้
- พัฒ นากระบวนการในการอบรมและให้ ความรู้แก่ ผู้ ทาบัญชีแ ละผู้ ส อบบัญ ชี ให้ มี ความ
เหมาะสม เนื่องจากในแต่ละปีจะมีผู้ที่จบด้านบัญชีจากสถาบันการศึกษาในประเทศกัมพูชาประมาณ 30,000
– 50,000 คน
- ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนในการประกอบธุรกิจและการรับจ้างบันทึกบัญชีในภูมิภาคอาเซียน
(Partner and Outsource) เนื่องจากบุคลากรในประเทศมีจานวนมากและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ รวมถึง
จะมีการนาระบบโปรแกรมบัญชีที่เชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตและการให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) มาใช้
เพื่ออานวยความสะดวกอีกด้วย
4.4 กฎหมายด้านภาษีอากรของกัมพูชา
ปัจจุบันมีระบบการจัดเก็บภาษี 2 ระบบ คือระบบเหมาจ่าย (Estimated Regime) และ
ระบบประเมินตนเอง (Real Regime) ซึ่งบริษัทเกือบทุกประเภทจะถูกจัดเก็บภาษี ในระบบประเมินตนเอง ซึ่ง
ประกอบด้วยภาษีที่สาคัญ ดังนี้
ประเภทภาษี
ภาษีกาไรนิติบุคคล
(Tax on Profit)

ภาษีกาไรล่วงหน้า
(Pre-Payment Tax)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(Withholding Taxes :
WHT)

อัตรา/รายละเอียด
Resident คานวณจากรายได้ในกัมพูชาและต่างประเทศ
Non-Resident คานวณจากรายได้ในกัมพูชาเท่านั้น
- ร้อยละ 20 สาหรับธุรกิจทั่วไป
- ร้อยละ 30 สาหรับธุรกิจน้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
- ร้อยละ 0 สาหรับโครงการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน QIP จาก CDC
- ร้อยละ 0-20 สาหรับธุรกิจที่ครอบครองโดยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว
คานวณจากรายรับรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT อัตราร้อยละ 1 สาหรับ
ธุรกิจทุกประเภท
- ร้อยละ 15 สาหรับการให้บริการ การบริหารจัดการ การให้คาปรึกษา ค่าสิทธิ รวมถึงดอกเบี้ย
(ไม่รวมดอกเบี้ยที่จ่ายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
- ร้อยละ 10 สาหรับการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ทั้งที่เคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้
- ร้อยละ 4 สาหรับการจ่ายดอกเบีย้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บุคคลธรรมดาที่มีบัญชี
เงินฝากไม่ประจา
- ร้อยละ 6 สาหรับการจ่ายดอกเบีย้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บุคคลธรรมดาที่มีบัญชี
เงินฝากประจา
- ร้อยละ 6 สาหรับการจ่ายดอกเบีย้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน แก่บุคคลธรรมดาที่มีบัญชี
เงินฝากประจา
- ร้อยละ 14 สาหรับการชาระค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย แก่ผู้ที่มไิ ด้มภี มู ิลาเนาอยู่ในประเทศ
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ประเภทภาษี
ภาษีเงินเดือน (Salary
Tax)

อัตรา/รายละเอียด
คานวณจากเงินเดือน โดยใช้อัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-20
- ร้อยละ 0 , 0.5 แสนเรียล (0 – 125 USD)
- ร้อยละ 5 , > 5 แสนเรียล – 1.25 ล้านเรียล (125.1 – 312.5 USD)
- ร้อยละ 10 , > 1.25 ล้านเรียล – 8.5 ล้านเรียล (312.6 – 2,125 USD)
- ร้อยละ 15 , > 8.5 ล้านเรียล – 12.5 ล้านเรียล (2,125.1 – 3,125 USD)
- ร้อยละ 20, มากกว่า 8.5 ล้านเรียล (มากกว่า 3,125 USD)
- ร้อยละ 20, เงินพิเศษ (fringe benefit)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- ภาษีที่ผู้จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ต้องเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 10 สาหรับการ
จาหน่ายหรือให้บริการในประเทศ และร้อยละ 0 สาหรับการส่งออก
ภาษีที่พัก (Tax on
- จัดเก็บจากการพักอาศัยในโรงแรม เกสท์เฮาส์ อพาร์ทเม้นต์ คอนโด หรือที่พักประเภทอื่นๆ ใน
Accommodation : TOA) อัตราร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทุกประเภท ยกเว้น VAT
ภาษีเฉพาะสาหรับสินค้า - ภาษีที่จัดเก็บสาหรับสินค้าและบริการบางชนิด ทั้งในประเทศและที่นาเข้าจากต่างประเทศ
และบริการบางชนิด
โดยจะคานวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Specific Tax on
- รถยนต์ร้อยละ 45, อะไหล่รถยนต์ ร้อยละ 30, เบียร์ ร้อยละ 25, รถมอเตอร์ไซค์ น้ามัน
Certain Merchandises ปิโตรเลียม เครื่องดืม่ แอลกฮอล์ ร้อยละ 20, บุหรี่ ร้อยละ 15, อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ น้าอัดลม
and Services : STCMS) การให้บริการทางด้านบันเทิง การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ร้อยละ 10, การให้บริการ
โทรศัพท์ ร้อยละ 3
ภาษีเครื่องดืม่
- จัดเก็บจากผู้ที่จาหน่ายเครื่องดืม่ แอลกฮอล์ และบุหรี่ทุกประเภท โดยจะทาการคานวณก่อน
แอลกฮอล์ และบุหรี่
ภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT)
(Tax on Public
- ร้อยละ 3
Lighting : PLT)
ภาษีประกอบการธุรกิจ
- ภาษีประจาปีที่ธุรกิจต้องชาระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตามประเภทของธุรกิจ และตาม
เฉพาะ (Patent Tax)
ขอบเขตจังหวัดที่ธุรกิจตั้งอยู่
ต้องต่ออายุทุกปี
- หากมีการจดทะเบียนประกอบการธุรกิจในครึ่งปี (ครึ่งหลังของปีปฏิทินจะชาระเพียงครึ่งเดียว)
- 285 USD ต่อปี
ภาษีการจดทะเบียน
- จัดเก็บจากการจัดทาเอกสารทางกฎหมาย ก่อตั้ง ควบรวม ยกเลิกกิจการ
(Registration Tax or
- จัดเก็บจากการโอนสินทรัพย์
Transfer Tax)
- 1 ล้านเรียล/ 1 กิจกรรม
- ร้อยละ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ (ทีด่ ิน บ้าน รถ)
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Tax - อสังหาริมทรัพย์ที่มีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้านเรียล (25,000 USD)
on Immovable
- ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าที่ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
Properties)
- ผู้เสียภาษีต้องชาระภาษีภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ภาษีจดทะเบียนโอน
- จัดเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ อัตราร้อย 4
กรรมสิทธิ์ (Registration
ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น
Tax)
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4.5 กฎหมายและกฎระเบียบด้านตลาดทุนในกัมพูชา
การประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกฎหมาย
2 ฉบับ ได้แก่ Law on Government Securities และ Law on the issuance and trading of nongovernment securities โดยกฎหมาย 2 ฉบับนี้เป็นกฎระเบียบและการกากับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่ไม่ใช่รัฐบาล ซึ่งรวมถึงการให้ อานาจตลาด
หลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) ทาหน้าที่เป็นศูนย์ดาเนินการด้านการตลาด ด้านการชาระราคาและเงินฝากด้วย
รัฐบาลกัมพูชาให้ความสาคัญกับการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้
ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อส่งเสริมและกากับดูแลการลงทุนที่ค่อนข้างครบถ้วน กฎระเบียบ
หลักที่ควรศึกษาทาความเข้าใจ คือ กฎหมายการลงทุนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาแก้ไขเพิ่มเติมล่ าสุดเมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เนื้อหากฎหมายครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการ
ลงทุนของกัมพูชา การจัดตั้งและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ การให้สัมปทานที่ดิน การเวนคืนที่ดิน นอกจากนี้
รัฐบาลกัมพูชายังให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
อานวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมและการอนุญาตให้นัก
ลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี ในปัจจุบันบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา มีจานวน
5 ราย ได้แก่
1. Phnom Penh Water Supply Authority (บริษัทประปาพนมเปญ) ปี 2012
2. Grand Twins International (Cambodia) Plc (ไต้หวัน) ปี 2014
3. Phnom Penh Autonomous Port (บริษัทท่าเรือพนมเปญ) ปี 2015
4. Phnom Penh SEZ Plc. (เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ) ปี 2016
5. Sihanoukville Autonomous Port (บริษทั ท่าเรือสีหนุวิลล์) ปี 2017
เงื่อนไขการลงทุนในกัมพูชา
- ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในกัมพูชาได้ 100%
- บริษัทที่จะเข้าตลาด CSX ต้องเคยจัดทาสถานะการเงินมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยบริษัทผู้ตรวจสอบ
บัญชีชั้นนาจากต่างประเทศ
- ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีธนาคาร Cambodia for Investment in CSX ได้โดยใช้หนังสือ
เดินทาง (passport) เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับการลงทุน ไม่มีกาหนดยอดขั้นต่าในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และมีการตัดบัญชี 2 วัน
- บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาต้องนาส่งงบการเงินทุกไตรมาส และนาส่งงบการเงิน
ตอนสิ้นปีอีกครั้ง
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4.6 รูปแบบธุรกิจสานักงานบัญชีในราชอาณาจักรกัมพูชา
การให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) การให้บริการโดยชาวกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่จะดาเนินการโดยผู้ทาบัญชีและผู้สอบบัญชี
(Individual)
(2) การให้บริการโดยชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะดาเนินการในรูปของนิติบุคคลที่มีการถือหุ้น
เกินกว่า 51% ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทั้งสองประเภทจะต้องขออนุญาตต่อ สถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
แห่งกัมพูชา KICPAA ก่อน
ทั้งนี้ สถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกัมพูชา (KICPAA) ได้กาหนดให้บุคคล
ธรรมดาที่จะขึ้นทะเบีย นให้ บริการด้านบัญชีต้องได้รับใบอนุญาตจาก International CPA หรือ The
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) และต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต่อเนื่อ ง
ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี รวมถึงรายงานต่อ KICPAA ทุกปี กรณีผู้ให้บริการด้านบัญชีในรูปแบบของนิติ
บุคคลจะต้องยื่นขอและได้รับอนุญาตจากสถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกัมพูชา(KICPAA) จึงจะ
สามารถประกอบธุรกิจให้บริการด้านบัญชีได้
ปัจจุบันบริษัทตรวจสอบบัญชียักษ์ใหญ่ (BIG 4) ถือส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการด้าน
บัญชีในรูปแบบของนิติบุคคลมากที่สุดในประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย PWC, KPMG, Ernst & Young, และ
Deloitte ทั้งนี้ PWC ถือ ส่วนแบ่งการตลาดมูลค่าสูงสุด และ KPMG ถือส่วนแบ่งการตลาดจานวนลูกค้าสูงสุด
ลักษณะของการให้บริการด้านบัญชีโดยส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชา ประกอบด้วย การบันทึก
รายการบัญชี (Bookkeeping) การจัดทาบัญชี (Accounting) การสอบบัญชี (Auditing) และการให้คาปรึกษา
ด้านระบบบัญชี (Advisory) โดยโปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้ในประเทศกัมพูชา ได้แก่โปรแกรม QuickBooks ของ
บริษัท Intuit Inc. และ Peachtree ของบริษัท SAGE 50 ซึ่งมีลักษณะเป็นโปรแกรมบัญชีแบบ Stand
alone โดยไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
จากการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสานักงานบัญชีของกัมพูชา คือ บริษัท
BSE Accounting จากัด และสานักงานบัญชีคุณภาพ พบว่าสานักงานบัญชีคุณภาพหลายแห่งประสบปัญหา
การขาดแคลนพนักงานบัญชี ซึ่งทางบริษัท BSE Accounting จากัด มีการให้บริการด้านการบันทึกบัญชี
(Bookkeeping) ยินดีส่งพนักงานบัญชีซึ่งเป็นคนกัมพูชาแต่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาฝึกงานที่สานักงาน
บัญชีของไทย เพื่อเรี ยนรู้ รูปแบบการจั ดทาบัญชี หลังจากนั้นสานักงานบัญชี ของไทยที่สนใจจะใช้บริการ
พนักงานบัญชีในการบันทึกบัญชี สามารถ scan เอกสารบัญชีส่งให้ทางอีเมลให้กับบริษัท BSE Accounting
จากัดเพื่อบันทึกบัญชี โดยจะพิจารณาค่าบริการจากจานวนรายการค้าแต่ละราย ซึ่งมีสานักงานบัญชีคุณภาพ
หลายรายสนใจการให้บริการดังกล่าว และคาดว่าจะมีการติดต่อประสานงานเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจร่วมกัน
ต่อไป
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5. ความคิดเห็นจากคณะศึกษาดูงาน
5.1 ความคาดหวังของสานักงานบัญชีคุณภาพก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงาน
(1) ต้องการเปิดโอกาสทางธุรกิจ และศึกษาความแตกต่างระหว่างระบบวิชาชีพบัญชีของ
กัมพูชาและของไทย ต้องการทราบรูปแบบการประกอบวิชาชีพบัญชี ช่องทางในการทาธุรกิจในประเทศกัมพูชา
(2) ความคาดหวังก่อนไปยังคาดเดาไม่ถูกว่าจะเป็นแบบใด เนื่องจากไม่เคยได้ไปเยือน
กัมพูชาในรูปแบบของการศึกษาดูงานอย่างจริงจัง แล้วจะได้รับอะไรกลับมาบ้าง แต่อยากได้รู้ได้เห็นความเป็น
จริงของวิชาชีพบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงเครือข่าย ความเป็นไปได้ใน
อนาคตของการพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสากล
(3) การได้มี connection กับสานักงานบัญชีในกัมพูชา และต้องการเรียนรู้ระบบการ
ทางานของสานักงานบัญชีในของประเทศกัมพูชา
(4) น่าจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นและระบบงานของประเทศกัมพูชา ได้เรียนรู้
ความเป็นไปของเพื่อนบ้าน เพื่อแสวงหาโอกาสในการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป
5.2 ความคิดเห็นของสานักงานบัญชีคุณภาพหลังจากการศึกษาดูงาน
(1) ได้เรียนรู้ตลาดธุรกิจบัญชีและอาจมีการสร้างเครือข่ายทางบัญชีในอนาคต
(2) ได้เข้าใจระบบวิชาชีพบัญชีของกัมพูชา ได้รับความชัดเจนในทุกเรื่องที่ต้องการทราบ
ได้ผลตอบรับตามที่คาดหวังไว้อย่างมาก
(3) ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด จากที่ได้เห็น ได้ฟัง ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ประกอบ
วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของหน่วยงานของประเทศกัมพูชาที่ได้ไปเยือนและไปเยี่ยมชม ตลอดจน
การให้ความรู้ที่ออกมาจากผู้ที่อยู่ในประเทศนั้นโดยตรง มากกว่าการได้ศึกษาข้อมูลหรืออ่านเอาจากข่าวสาร ที่
ถูกเขียนขึ้นโดยมิได้สัมผัสได้โดยตัวเอง
(4) ประเทศกัมพูชา มีการพัฒนาด้านการทาบัญชีอย่างมาก เริ่มมีการนา IFRS มาใช้
และมีการกาหนดกรอบคุณสมบั ติผู้ ทาบัญชีและผู้ สอบบัญชีเช่นเดียวกับไทย แต่ การให้ ความสาคัญกับงบ
การเงินยังอยู่ในระดับต่ามากเนื่องจากขาดการบูรณาการข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานรัฐที่กากับดูแลรวมทั้งการ
ไม่บังคับใช้การจัดทางบการเงินให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ทาให้ภาพรวมการจัดทาบัญชียังล้า
หลั งประเทศไทยอย่ างมาก แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทาให้ ทราบว่านักศึกษาที่เรียนด้านการบัญชีใน
กัมพูชาจะสมัครเรียนในหลักสูตร ACCA ทาให้สามารถประกอบวิชาชีพบัญชีกว้างกว่า
(5) ได้ความรู้ใหม่ๆ และได้ศึกษาระบบการทางานและวิถี ความเป็นอยู่ของประเทศ
กัมพูชาและได้เรียนรู้ระบบการทางานของสานักงานบัญชี
(6) ทราบถึงการทางานของสานักงานบัญชีในต่างประเทศ และได้พบปะพูดคุย กับ
เพื่อนสานักงานบัญชีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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5.3 ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจของท่านเป็นอย่างไรบ้าง
(1) ใช้ต่อยอดในการทาธุรกิจทางด้านบัญชีและธุรกิจอื่น
(2) ได้รับความรู้ตระหนักถึงความสามารถของบุคลากรในประเทศเพื่อนบ้าน และนากลับ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานให้มีความตั้งใจ รู้จักมานะอดทนใฝ่หาความรู้ทุกด้าน เช่น ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างชาติอื่นที่จาเป็น เพื่อเป็นองค์ประกอบในการทางาน
(3) มองเห็นวิชาชีพของตัวเอง ที่ไม่สามารถหยุดการพัฒนา เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมี
ความก้าวล้ากว่าของเราในบางเรื่อง และน่าเอาเป็นแบบอย่างในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีงาม รวมถึงการนาไปต่อยอดทางธุรกิจที่มีความหลากหลายในอนาคต
(4) ประเมินได้ว่าเราเองอยู่ในสถานะไหน ถ้าเปรียบเทียบกับกัมพูชา
(5) อาจจะไม่ได้นามาเป็นตัวอย่างไปประยุกต์ใช้เอง แต่สามารถนาความรู้ที่ได้รับ Share
ให้กับลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจจะไปทาธุรกิจในกัมพูชา
(6) นาไปวางระบบการทางานและการสื่อสารกับองค์กรระหว่างประเทศ และนามา
พัฒนาในเรื่องของระบบเทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้ในสานักงานและระบบการติดต่อสื่อสารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
5.4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรปรับปรุงการนาผู้ประกอบการศึกษาดูงานในด้านใด และ
อย่างไรบ้าง
(1) เห็นควรจัดกิจกรรรมแบบนี้ให้บ่อยมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ในประเทศไทยได้สัมผัสจากของจริง ทั้งในด้านการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนโดยตรง การมองเห็นการเชื่อ มโยงทาง
เครือข่ายวิชาชีพบัญชี การเล็งเห็นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนทัศนคติ
(2) ควรกาหนดหัวข้อในการสัมมนา หรือหัวข้อในการสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแต่ละ
หน่วยงานล่วงหน้า
(3) ควรจะเพิ่มการดูงานสานักงานบัญชีที่ประเทศนั้น ๆ ประมาณ 2-3 แห่ง หรือควร
จะมีผู้มีความรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท หรือกฎหมายเกี่ยวกับนักลงทุนต่างประเทศที่จะ
เข้าไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ พร้อมกับ แจกเอกสารประกอบการสัมมนา เป็นต้น
(4) โครงการนี้ ดีแล้ ว แต่เสนอแนะไปดูงานสิงค์โปร หรืออาเซียนที่มีความแข็ งแกร่ง
ระดับต้นๆ ทางธุรกิจ หรือประเทศที่มีการพัฒนามากกว่าเรา เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี หรือจีน
(5) เห็นควรให้มีการนาเสนอรูปแบบสานักงานบัญชีของไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้
โดยการให้ผู้แทนสานักงานบัญชี 1 รายนาเสนอ เพื่อให้สานักงานบัญชีของประเทศที่เราไปดูงาน ได้รับทราบ
รูปแบบการให้บริการของสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยด้วย
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5.5 ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(1) อยากเสนอให้ กรมพัฒ นาธุร กิจการค้าจั ด กิจ กรรมดีๆ แบบนี้ ให้ ม ากยิ่ งขึ้น และ
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราสานักงานบัญชีคุณภาพ ได้มีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัสด้วยสายตาและ
ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน จนนามาสู่การพัฒ นาตัวเอง การต่อยอดทางธุรกิจ การลงทุนและ
การขยายเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน หากแม้ว่ามีข้อจากัดในงบประมาณหรือ
ค่าใช้จ่าย เข้าใจว่า พวกเราทุกคนน่าจะสามารถรับภาระได้ เพื่อแลกกับการได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และได้
แลกเปลี่ยนทั้งในทัศนคติของผู้ร่วมเดินทางด้วยกันเอง รวมถึงได้มองเห็นภาพที่แท้จริงมากกว่าการเล่าขานหรือ
อ่านในข่าวสารข้อมูลที่เผยแพร่เพียงอย่างเดียว อยากให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้บ่อยขึ้น
(2) เจ้าหน้าที่และทีมงานต่างก็มีความมุ่งมั่นในการทางานเป็นอย่างดี ขอชื่นชม
(3) ขอแนะนาการจราจรในประเทศอื่นๆ ที่จะไปดูงาน เช่น เวียดนาม การจราจรและ
ประชาชนจะหนาแน่นกว่าที่กัมพูชามาก ต้องวางแผนเรื่องเวลาและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
(4) จัดกิจกรรมแบบนี้ทาให้ได้มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆ สานักงานบัญชีคุณภาพมากขึ้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
(5) ขอให้จัดให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าในครั้งนี้ (ขอให้เพิ่มผู้ไปดูงาน) เพื่อจะ
ได้มีส่วนช่วยกันนาข้อมูลมาปรับปรุงการทางานของสานักงานของตนให้ดียิ่งขึ้น และได้รับสิ่งใหม่ๆ จากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาปรับปรุงพัฒนาในองค์กร และได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสานักงานบัญชีคุณภาพด้วยกัน
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน

รับฟังจากบรรยายด้านการกากับดูแลวิชาชีพบัญชี จากผูแ้ ทนสถาบันวิชาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งกัมพูชา (KICPAA)

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สภาบัญชีแห่งชาติ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท BSE Accounting สานักงานบัญชีในประเทศกัมพูชา

