
สวัสดีค่ะ...ท่านสมาชิกทุกท่าน 

ดิฉันได้รับเกียรติมากล่าวทักทายทุกท่านในเดือนมีนาคมนี้ 

ถอืเป็นโอกาสท่ีดี ในการพดูคุยถงึมุมมองและกลยุทธ์ส�าหรบั

การบริหารในปี 2559 ซึ่งแน่นอนทุกองค์กรต้องการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้

แก่กิจการของท่าน หลายองค์กรอาจต้องต้ังเป้าหมายการ

ด�าเนินงานท่ีท้าทายขึ้นเพื่อรองรับภาวะการณ์ตลาดที่

ผนัผวน ซึง่แน่นอนว่าผูน้�าองค์กรกต้็องมีความคาดหวังท่ี

จะให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมและช่วยผลักดันเป้าหมายให้

ส�าเร็จ และสายงานบัญชีการเงินก็เป็นหน่วยงานส�าคัญท่ี 

ผู้บริหารต้องการให้ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมทางธุรกิจที่

ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุน การซ้ือกิจการ การลดสาย

ธุรกิจ การลดต้นทุนการด�าเนินงาน เป็นต้น  ดังนั้น ในช่วง

ต้นของปีน้ีจงึเป็นโอกาสดีท่ีนักบัญชีการเงินจะได้ปรบัเปลีย่น

บทบาทจากเพียงผู้จัดท�ารายงานท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่กับ

ตัวเลขในอดีตและการจัดเก็บเอกสารมากมายมาเป ็น

พันธมิตรของฝ่ายบริหารผ่านการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน

การตัดสนิใจโดยใช้ทักษะของการบัญชีบรหิาร (Managerial 

Accounting) ซ่ึงมิได ้มุ ่งจัดท�า

รายงานทางการเงินเพื่อสรุปผล

การด�าเนินงานในอดีต แต่จะ 

น�าเสนอรายงานแก่ผู ้บริหาร 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการและมุ่งเน้นไปท่ีการ

สนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อกิจการในอนาคต 

เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและบริการเพื่อใช้ตัดสินใจใน

การต้ังราคา และการจัดท�างบประมาณและวิเคราะห์ผลการ

ด�าเนินงานเพื่อน�าผลวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ของ

กิจการ ฯลฯ การบัญชีบริหารจึงเป็นหลักการท่ีตอบโจทย์

การบริหารธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างดี เพราะเป็นเครื่อง

มือที่ส�าคัญของผู้บริหารในการจัดการกับความท้าทายจาก

การเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมท่ีเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา

หากนักบัญชีสามารถประยุกต์ใช้หลักการข้างต้นในเชิงกลยุทธ์ได้ 
ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารอีกทั้งเป็นพื้นฐานท่ี
ส�าคัญในการต่อยอดพัฒนาสายอาชีพตนเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร
สูงสุดด้านการเงิน Chief Financial Officer หรือแม้กระท่ัง 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร Chief Executive Officer ซึ่งเป็น
ต�าแหน่งที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Business Planning) การบริหาร
พอร์ตการลงทุน (Portfolio Management) การบริหาร 
ความเส่ียง (Risk Management) การบริหารจัดการทุนมนุษย์ 
(Human Capital Management) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) การบริหารด้านการเงิน  

(Treasury Management) 
ตลอดจนต ้อง มีความรับ 
ผิ ด ช อ บ ต ่ อ ก า ร จั ด ท� า 
งบการเงิน และการบริหาร
ตามหลกัธรรมาภบิาล (Good 
Corporate Governance) 
รวมทั้งต้องต่ืนตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การบญัชเีศรษฐกจิ การเมอืง  
กฎหมายและกฎเกณฑ  ์
ใหม่ๆ ในตลาดเงินและ
ตลาดทุน อย่างสม�่าเสมอ 
ฯลฯ 

Board Talk  ทักทายเปิดเล่ม

Update
ข่าวสารด้านบัญชีบริหาร

โดย..คุณปริศนา ประหารข้าศึก

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

“หลายท่านอาจมองว่าเป็นภารกิจที่ยาก 

ส�าหรับนักบัญชีที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง

ให้สนองความคาดหวังขององค์กรและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดิฉันอยากให้ก�าลังใจ 

แก่ทุกท่านว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ไกลเกินเอื้อม  

หากมีการฝึกฝนและได้รับโอกาสในการ 

เริ่มพัฒนาความรู้ความสามารถ”
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จากที่ดิฉันเล่ามาข้างต้น หลายท่านอาจมองว่าเป็นภารกิจท่ียาก
ส�าหรับนักบัญชีท่ีจะปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้สนองความ 
คาดหวงัขององค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้ ซึง่ดฉินัอยากให้ก�าลัง
ใจแก่ทุกท่านว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่ไกลเกินเอื้อม หากมีการฝึกฝนและ 
ได้รับโอกาสในการเริ่มพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งเรียนรู้
การน�าระบบ information technology มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจัดท�ารายงานการเงินให้รวดเร็วแม่นย�า นอกจากนี้แล้ว 
ทางสภาวชิาชพีบญัชโีดยคณะกรรมการวชิาชพีบญัชด้ีานการบญัชี
บริหารของเราก็ได้พัฒนาหลักสูตรหลากหลายในปีที่ผ่านมา 
เพื่อช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของนักบัญชีให้ก้าวสู่ความ
เป็นผูบ้รหิารสงูสดุสายงานการเงนิได้ อาท ิหลกัสตูร Fundamental 
CFO ส�าหรับผู้บริหารจากบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หลักสูตร CFO Certificate  หลักสูตร CFO Current 
Issue ส�าหรับผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินจากบริษัท
จดทะเบยีนหรอืก�าลงัเตรยีมตวัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตร Beyond Treasury  
Management ซึ่งมุ ่งเน้นเพิ่มทักษะการบริหารการคลังและ 
การใช้เคร่ืองมือทางการเงินหลากหลาย หลักสูตร Managerial 
Accounting ซึ่งมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะของนักบัญชีการเงิน
ไปเป็นนกับญัชบีรหิาร ซึง่ในปีทีผ่่านมาถอืว่าได้รบัความสนใจและ
ประสบความส�าเร็จในการจัดการฝึกอบรบหลักสูตรเหล่านี้เป็น
อย่างมากเน่ืองจากเนื้อหาถ่ายทอดจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
จริงและผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงระหว่าง
การอบรม ทัง้นี ้ในปี 2559 ทางสภาวชิาชีพบญัชีจะทะยอยเปิดรบั
ผู ้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ข้างต้นต้ังแต่เดือนมีนาคมนี้ 
เป็นต้นไป ซึ่งทุกท่านจะสามารถติดตามข่าวคราวได้จากการ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และโบรชัวร์ของสภาวิชาชีพบัญชีค่ะ

สุดท ้ าย น้ี  ดิฉันในนามคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหารมุ่งหวังว่าจะสามารถเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้นักบัญชีพัฒนาศักยภาพและก้าวสู ่ 

ความเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์

และหลักการความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องค่ะ

“หากจะกล่าวถึงเส้นทางสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
จากรากฐานความเป็นนักบัญชี หลายท่านอาจมองว่าเป็นความ
ท้าทายอย่างยิ่งยวด แต่กระน้ัน ดิฉันก็เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีท�าได้และ 
เราควรถือเป็นเป้าหมายของการท�างานค่ะ จากประสบการณ์ของ
ดิฉันหลังจากส�าเร็จการศึกษาด้านบัญชีและ MBA จนได้เริ่มชีวิต 
การท�างานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้องท�าให้ดิฉันรู ้จักการท�าบัญชี 
การแปลงกิจกรรมทางธุรกิจเป็นผลลัพธ์ทางการเงินซึ่งวัดได  ้
การวิเคราะห์ทางการเงิน การท�าแผนธุรกิจ การใช้เครื่องมือทาง 
การเงินเพื่อจัดหาเงินทุน ตลอดจนการประเมินมูลค่ากิจการ 
ล้วนเป็นทักษะพื้นฐานที่ดิฉันได้เก็บเกี่ยวจากเส้นทางสายอาชีพที่
เริม่ต้นจากการเป็นผูส้อบบญัชใีนระยะสัน้ นกับญัชกีารเงิน นกับัญชี
บริหาร จนเริ่มเข้าสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานวางแผนกลยุทธ์ และ 
งานบริหารความเส่ียง ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีดิฉันเห็นเป็นทักษะ 
ที่จ�าเป็นต่อการบริหารและน�าองค์กรของผู ้บริหารระดับสูงค่ะ 
อย่างไรก็ตามการที่เราจะได้รับโอกาสให้ก้าวหน้าถึงการเป็นผู้น�า
องค์กรน้ันดิฉันคิดว่ามีเคล็ดลับหัวใจนักบริหาร 5 ประการค่ะ”

ด้วยหลักหัวใจการบริหาร 5S ข้างต้น ดิฉัน
เชื่อว่าจะท�าให้ผู้ที่เริ่มท�างานให้องค์กรโดย
สายอาชีพต่างๆ รวมทั้ง นักบัญชีบริหาร
สามารถได้รบัการยอมรับและความไว้วางใจ
จากผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน อันจะน�า
ไปสู่ความส�าเร็จในเส้นทางสายอาชีพอย่าง
แน่นอนค่ะ

Strengthen core competencies

ปรับฐานองค์ความรู้ให้แน่น สร้างความช�านาญ

หลักส่วนตัวให้ได้รับการยอมรับ

Steer integrated  

management skills  

ประสานองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้การบริหาร

องค์กรบรรลุเป้าหมาย ท�างานและบริหารงานใน

ลักษณะเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Sharpen the saw with  

team & partnership ไม่หยุดพัฒนา 

และเรียนรู้ ไปพร้อมกับทีมงานและพันธมิตร

Survive the changes  

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ปรับกลยุทธ์เชิงรุก

ต่อการเปลี่ยนแปลงได้

Strong enterprenurialship  

สวมบทบาทการบริหารอย่างเจ้าขององค์กร

นักบัญชีบริหารควรยกระดับ

บทบาทของตนเองอย่างไร?

บทสัมภาษณ์คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ด้านการเงินและบัญชี หรือ Chief Finance Officer-CFO ของ  
บมจ. ไทยออยล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านโรงกลั่นน�า้มันและปิโตรเคม ี
ตลอดจนโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น เช่น ธุรกิจขนส่งปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจผลิตเอทานอล
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หลักสูตร Fundamental Practice for CFO เมื่อปี 2558 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีบริหารได้เรียนเชิญ คุณพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์ ซ่ึงเป็นผู้รู้ในวงการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ท่านหนึ่ง มาร่วมเป็นวิทยากร ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และใน 

FAP Newsletter เล่มนี้ ท่านก็ให้เกียรติมาแนะน�ามุมมองดีๆ เก่ียวกับนักบัญชีบริหาร

ให้กับสมาชิกทุกท่านค่ะ

ท่านคิดว่า  

“อะไรคือคุณสมบัติ 

ที่สำาคัญของ 

นักบัญชีบริหาร”

‘รอบรู้’

มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางบัญชีและอ่านงบการเงินได้อย่าง
ทะลุ รวมท้ังมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ  
ตลาด คู่แข่ง และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร  
เข้าใจปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบส�าคัญต่อ
นโยบายกลยุทธ์การด�าเนินการและความ
สามารถในการแข่งขันขององค์กร

‘สร้างสรรค์’

มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบ
ของรายงานและสามารถที่จะดึงข้อมูล
ส�าคัญทางการเงินจากระบบมาเพ่ือจัดท�า
เป็นรายงานเพือ่การบรหิาร (Management 
Report) ท่ีสะท้อนถึงผลประกอบการและ
สุขภาพทางการเงินขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

‘ช่างสังเกต ละเอียด

รอบคอบ’

เป็นคนช่างสงัเกตช่างสงสยัในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินต ่างๆ และสามารถ 
คาดการณ์ผลทีจ่ะตามมาได้  เช่น ผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร 
ความสามารถในการช�าระหนี้ 
เป็นต้น

‘คิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ’

สามารถวเิคราะห์จับประเด็นหาต้นเหตุของ
ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การให้ 
Credit Term กับลูกค้ามีระยะยาวเกินไป 
เป็นตน้

‘สนุกกับการแก้

ปัญหา’

มีทักษะในการแก้ปัญหาหรือรู้ว่าจะขอการ
สนับสนุนจากใคร กล้าและมีเทคนิคการน�า
เสนอแนวทางการด�าเนินการแก้ไขและ
ป้องกันให้กับผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที

‘โปรแอคทีฟ’

ท�างานเชิงรุกไม่รอการร้องขอหรือสั่งการ  
มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน และมีจิตส�านึกในความเร่งด่วน 
(sense of urgency) สามารถจัดล�าดับ
ความส�าคัญของประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

‘ทำางานเป็นทีม’

ท�างานใกล้ชิดกับผู้บริหารและท�างานร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ มีการสื่อความที่ด ี
รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นที่
ปรกึษาและประสานประโยชน์กบัหน่วยงาน
ต่างๆ ในฐานะผู้สนับสนุนการบริหารให้
ประสบความส�าเร็จมากขึ้น

success

โดย..คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการบัญชีบริหาร

“ผมมองว่านักบัญชีบริหารเป็นผู ้ช่วยคนส�าคัญของผู ้บริหาร 

ในการท่ีจะตรวจจับและบอกสัญญาณชีพท้ังด้านบวกและลบ 

ขององค์กร รวมท้ังการให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 

จึงจ� า เป ็นต ้องมีคุณสมบัติส� า คัญดัง น้ี รอบรู ้  สร ้ างสรรค ์  

ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนุกกับ

การแก้ปัญหา ท�างานเป็นทีม และโปรแอคทีฟ ครับ”

คุณพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ากัด (มหาชน)

สวัสดี
ครับสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งใน FAP Newsletter 

ฉบับเดือนมีนาคม มาคราวน้ีส่วนงานกฎหมายขอหยิบยก 2 กรณีศึกษาท่ีมี 

ผู้กระท�าความผิดและฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาเป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้ 

ผู้ท�าบัญชีประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง ผมหวังว่าบทความนี้ จะสามารถสะท้อน ข้อควร

ระวังและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพนะครับ

นางสาว ม. ได้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท�าบัญชีโดยจัดท�างบการเงินให้แก่บริษัท ค. ระหว่างวันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ 
บัญชี หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ทีก่�าหนดว่า “ห้ามมใิห้ผูใ้ดประกอบวชิาชพีเป็นผูท้�าบัญชี เว้นแต่เป็นสมาชกิ 
สภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีโทษตามมาตรา 69 ที่ก�าหนด 
ว่า “ให้ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” 

นางสาว ณ. ได้ประกอบวชิาชพีบญัชีเป็นผู้ท�าบญัชีรับจ้างบรษิทั อ. โดยเป็นผูด้แูลบญัชีจัดท�าเอกสาร
และบันทึกรายการบัญชี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
โดยนางสาว ณ. ไม่มีสิทธิประกอบวิชาชีพท�าบัญชี เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญช ี
หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ที่ก�าหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท�าบัญชี เว้นแต่เป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีโทษตามมาตรา 69 ที่ก�าหนด
ว่า “ให้ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

พิพากษาว่า นางสาว ม. มีความผิดตามฟ้อง จำาเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งให้ปรับ 10,000 บาท 

พิพากษาว่า นางสาว ณ. มีความผิดตามฟ้อง จำาเลยให้การรับสารภาพ 
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำาคุก 3 เดือน 
และปรับ 15,000 บาท โดยโทษจำาคุกให้รอลงอาญาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

อ้างอิงจาก : คำาพิพากษาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปี 2558

ต่อการฝ่าฝืน พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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