ประโยชน์ของ Shared services
และ Outsourcing ต่อองค์กร
The Association of Chartered
Certified Accountants หรือ
ACCA ซึ่ งเป็นองค์กรวิชาชี พ
บั ญ ชี ระดั บ สากลได้ จั ด ท� ำ
รายงานเรื่ อ ง “Finance
transformation: expert
insights on shared services
and outsourcing” เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักการเงิน
ชั้นน�ำ ที่ปรึกษารวมทัง้ ผู ้ให้
บริการทางด้านการเงินและ
บัญชี จากองค์กรชั้นน�ำทั่วโลก
ต่อการน�ำ Shared services
และ Outsourcing มาใช้ใน
องค์กร โดย Shared services
เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จากทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ด้ ว ย
ความรู ้ ความช� ำนาญและ
เทคโนโลยี Outsourcing เป็น
กระบวนการที่องค์กรมอบหมาย
งานบางส่วนให้กับบุ คคลหรือ
หน่วยงานภายนอกมาด�ำเนิน
การแทน
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“
”

ในโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่นัน้

Shared services

ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปั จจุ บันนี้
องค์กรต้องเผชิ ญกับปั จจัยแวดล้อมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี
SCG

ถือเป็ นบริ ษัทที่ริเริ่ มแนวคิด
Shared services มาใช้ เนื่องจากการขยายตัว
ทางธุรกิจทังในประเทศและการขยายการลงทุ
้
น
ไปในต่างประเทศท� ำให้ เกิ ดความจ� ำเป็ นในงานด้ านบัญชี ที่จะต้ องปรั บตัว ให้
บริ การได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวดเร็ ว ถูกต้ อง ตรงความต้ องการของธุรกิจ
และสามารถลดต้ นทุนในการให้ บริ การให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม SCG จึงก่อตัง้
บริ ษัท ซิเมนต์ไทยการบัญชี จ�ำกัด (Cementhai Accounting Services Co.,Ltd.
- CTAC) ขึ ้น โดยระยะแรก SCG ได้ รวมนักบัญชีจากบริ ษัทในเครื อฯ มาไว้ ใน
บริ ษัทเดียวกันและน�ำหลักการของ Shared Services มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งาน โดยพัฒนาระบบ Shared Services (SSC Conceptual Design) และน�ำ
เทคโนโลยี ร วมทัง้ เครื่ องมื อใหม่ๆ ส� ำ หรั บงานด้ า นบัญ ชี มาใช้ เช่น ระบบ
การเบิกจ่ายค่าใช้ จา่ ยผ่าน Web ระบบ e-Banking Call Center และ Accounts
Payable Web ส�ำหรับผู้ขายสินค้ าให้ กบั SCG ระบบ Document Management
System (DMS) รวมทังพั
้ ฒนา program ต่างๆ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การ
งานด้ านบัญชีตามการขยายตัวของธุรกิจโดยใช้ จ�ำนวนพนักงานที่ลดลงรวมทัง้
ต้ นทุนที่ต�่ำลงอีกด้ วย

Shell เป็ นบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า

5,000 คนและมีศนู ย์ทางด้ านการเงินกระจาย
อยู่ทั่ว โลกถึง 5 ศูน ย์ ด้วยกัน คื อ Glasgow,
Manila, Chennai, Kuala Lumpur และ
Krakow ท�ำให้ Shell มีการน�ำระบบ Shared services มาใช้
เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพงานด้ านบัญชีและการเงิน George
Connell รองประธานกลยุทธ์ ทางด้ านการเงิน กล่าวว่า ความ
ส�ำเร็ จของการน�ำระบบ Shared services มาใช้ ในองค์กรคือ
การเปลี่ ย นแปลงการท� ำ งานจากระบบเดิ ม มาสู่ก ารรวมศูน ย์
ทางด้ านการเงินหรื อที่เรี ยกว่า connect finance ซึ่งช่วยลด
กระบวนการด�ำเนินงานที่ซ� ้ำซ้ อนและสามารถมุ่งเน้ นไปยังส่วน
งานหลัก รวมทังพั
้ ฒนาแผนก finance ให้ เป็ นจุดศูนย์กลางและ
เชื่อมโยงการท�ำงานกับแผนกอื่นๆ เสมือนหนึ่งเป็ น business
partner ของทุกแผนกในองค์กร
George Connell กล่าวว่า เพื่ อ ให้ แน่ใ จว่าการเปลี่ย นแปลง
ไปสูก่ ารรวมศูนย์ทางด้ านการเงิน (connect finance) จะส�ำเร็ จ
เคล็ดลับส�ำคัญที่เขาน�ำมาใช้ คือ การวางโครงสร้ างและวิธีการ
เพื่อใช้ ในการควบคุมให้ แต่ละศูนย์ที่กระจายอยู่ทวั่ โลกท�ำงาน
ไปในทิ ศทางเดี ยวกันโดยแต่ละโครงสร้ างและวิธีการนัน้ จะมี
การวาง Model ทังการก�
้
ำหนดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ และ
การน�ำไปปฏิบตั ิเพื่อช่วยท�ำให้ องค์กรมีกระบวนการท�ำงานที่มี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้นตลอดจนลด
กระบวนการด�ำเนินงานที่ซ� ้ำซ้ อนและส่งผลให้ ต้นทุนของธุรกรรม
ต่างๆ ลดลงรวมทังเพิ
้ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
อีกด้ วย
ถึงแม้ ว่า Shared services จะมีผลดีต่อองค์ กรมากมายแต่
องค์ กรที่จะน�ำแนวคิด Shared services ไปใช้ นัน้ ก็ควรจะ
ต้ องศึกษาธุรกรรมและกระบวนการทางธุรกิจของเราเอง
อย่ างละเอียดเพื่อให้ การน�ำแนวคิด Shared services มาใช้
ในองค์ กรได้ อย่ างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ
องค์ กรนั่นเอง

“It doesn’t matter if
I failed. At least I passed
the concept on to others.
Even if I don’t succeed,
someone will succeed.”

Jack Mafounder and
Executive
Chairman
of Alibaba
Group

บทความโดย..
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร
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