โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านการบัญชี บริหาร

การบริหารการเงินยุคใหม่
ส�ำหรับวันนี้และอนาคต

(Beyond Treasury Management)
งานสาย Treasury หรื อสายบริ หารการเงิน เป็ นอีกสายงานที่มีความน่าสนใจการท�ำงานสมัยก่อนหน่วยงานบัญชีกบั หน่วยงาน
การเงินมักมีกระบวนการท�ำงานแยกกันโดยหน่วยงานบัญชีก็มงุ่ การบันทึกและการรายงาน ส่วนหน่วยงานการเงินก็มงุ่ เน้ นการจัดหาเงิน
และการบริ หารเงินให้ สอดคล้ องความต้ องการของธุรกิจ แต่ปัจจุบนั ทัง้ 2 หน่วยงานต้ องใกล้ ชิดกันมากเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมและการปรับตัวของธุรกิจ  ซงึ่ ต้ องการความคล่องตัวและมีการน�ำเอาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ  เข้ ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานและขณะเดียวกันก็ต้องการการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงานการเงินที่สะท้ อนกิจกรรมต่าง ๆ จนเรี ยกว่าเป็ นอีกสายงานที่
“ไม่ไกลเกินฝั น” ส�ำหรับนักบัญชีในยุคปั จจุบนั ที่มีความสนใจและต้ องการพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ เกี่ยวกับการบริ หารการเงินในอันที่
จะศึกษาและท�ำความเข้ าใจเพื่อประโยชน์ในการท�ำงานในสายอาชีพบัญชีหรื อขยายบทบาทไปสูก่ ารเป็ นผู้บริ หารการเงิน

เพื่อเป็ นการส่งเสริ มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ เป็ นนักปฏิบตั แิ ละมีความรู้ข้ามศาสตร์ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริ หาร จึงได้ มีการจัดการอบรมใน
หลักสูตร Beyond Treasury Management ในวันที่ 4-5 กันยายน 2558 เป็ นครัง้ แรกโดยได้ น�ำเสนอบทบาทของผู้บริ หารการเงินใน
2 ด้ านหลัก ๆ คือ ด้ านแรก (วันแรกของการอบรม) ในเรื่ องการก�ำหนดกลยุทธ์ ซึง่ จะเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์และ
พิจารณาการเข้ าถึงช่องการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมกับองค์กรทังจากตลาดเงิ
้
นและตลาดทุน การรู้จกั และเลือกใช้ เครื่ องมือทางการเงิน
และอีกด้ าน (วันที่ 2 ของการอบรม) ในเรื่องการปฏิบตั กิ ารทางเงิน การบริหารเงินสด การบริหารความเสีย่ ง การเข้ าสูต่ ลาดทุน การขยายทุน
โครงสร้ างทางการเงิน สภาพคล่อง และการจัดการทางการเงินในองค์กรที่เหมาะสม
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จากการอบรมในหลักสูตรนี ้ท�ำให้ เราได้ เรี ยนรู้ ว่าการบริ หารการเงินที่ดีในยุคปั จจุบนั ต้ องเกิดจากการท�ำงานร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในองค์กร ทังหน่
้ วยงานที่มีความต้ องการเงินหน่วยงานบัญชี ซึง่ ท�ำให้ ทราบผลทางการบันทึกบัญชีและภาษี
และหน่วยงานปฏิบตั กิ ารที่เป็ นผู้ขบั เคลื่อนให้ องค์กรด�ำเนินการไปตามเป้าหมาย ผู้บริ หารการเงินต้ องเป็ นผู้มีวินยั ทางการเงินที่ดี โดยจะ
พยายามปิ ดความเสี่ยงให้ กบั องค์กรภายใต้ กฎระเบียบที่ก�ำหนด มีการสะท้ อนให้ เห็นผลหรื อตัวเลขทางการเงินตังแต่
้ ก่อนเริ่ มโครงการ
และระหว่างด�ำเนินการเพื่อให้ สญ
ั ญาณเตือนแก่ผ้ บู ริ หารหรื อฝ่ ายปฏิบตั กิ าร การท�ำหน้ าที่เช่นนี ้ได้ จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ บู ริ หารการเงินควรมี
ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินที่องค์กรมีเป็ นอย่างดี อีกทังสามารถน�
้
ำมาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพโดยค�ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่ องเป็ นหลักใหญ่ เช่น ในการระดมทุนแต่ละครัง้ ท�ำไปเพื่อการลดต้ นทุนทางการเงิน หรื อเพื่อการขยายธุรกิจ
นอกจากนี ้ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน ผู้บริ หารการเงินอาจต้ องการข้ อมูลมากมายไม่วา่ จะเป็ นอัตราส่วนทางการเงินของ
กิจการ ข้ อมูลอุตสาหกรรม หรื อข่าวเศรษฐกิจทังภายในและต่
้
างประเทศ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ประเมิน และตัดสินใจ แต่สิ่งหนึง่ ที่
ผู้บริ หารการเงินไม่ควรลืมคือการจดบันทึก การบันทึกเรื่ องราวหรื อมุมมองในขณะนันว่
้ าตลาดตอนนันเป็
้ นอย่างไร หรื อ ณ ตอนที่เราจะ
ลงทุนเราได้ ท�ำหน้ าที่ของเราในการวิเคราะห์อย่างดีที่สดุ อย่างไรบ้ าง ภายใต้ ข้อมูลณ วันนัน้ ความเห็นของคณะกรรมการความเสี่ยงหรื อ
คณะกรรมการจัดการในวันนันว่
้ าอย่างไร เพราะด้ วยเหตุธรรมชาติที่วา่ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสงิ่ ที่เกินการคาดการณ์ ความเสี่ยง หรื อ
ความไม่แน่นอนหลงเหลืออยู่ ซึง่ ผู้บริหารการเงินไม่สามารถควบคุมและจัดการความเสีย่ งไปได้ เสียทังหมด
้
ในสถานการณ์ทสี่ งิ่ ทีไ่ ม่คาดฝั น
เหล่านี ้เกิดขึ ้น ความผิดพลาดในการตัดสินใจที่เกิดขึ ้นจะท�ำให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาในการแก้ ปัญหาให้ เกิดกับผู้บริ หารการเงิน
ต่อไป และการจดบันทึกจะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารการเงินสามารถที่จะอธิบายเหตุผลให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องได้ ทราบและท�ำความเข้ าใจได้
โดย : ฝ่ ายต่างประเทศ

เกร็ดภาษาอังกฤษ
British English กับ American English ต่างกันยังไง ?? (ตอน...การสะกดค�ำที่ต่างกัน)
ในฉบับนี้ขอชื้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลักไวยากรณ์แบบ British English (BrE) กับ American English (AmE) ดังนี้
1. การใช้รูปค�ำนามเอกพจน์ (BrE) หรือใช้รูปค�ำนามพหูพจน์ (AmE) ตัวอย่าง ..... เช่น Manee is good at sport (BrE)/ sports (AmE).
2. ค�ำนามบางค�ำใน BrE เป็นค�ำนามนับได้และค�ำนามนับไม่ได้   แต่ใน AmE เป็นได้เฉพาะค�ำนามนับไม่ได้เท่านัน้ เช่น Coffee ในประโยคนี้
Would you like a cup of coffee? เป็นค�ำนามนับไม่ได้เท่านั้น ซึ่งใช้ได้ส�ำหรับ BrE และ AmE แต่ถ้าใช้... Would you like a coffee?
ซึ่ง Coffee เป็นค�ำนามนับได้ ก็สามารถใช้ใน BrE ได้เช่นกัน เป็นต้น
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