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						“มิติใหมท่ ี่นักบัญชีควรรูจ้ ัก”

PFM ครอบคลุม

ถึงการจัด การ กระบวนการและ
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ การจัด
การและการติดตามผลด�ำเนินการ PFM เกี่ยวข้ องกับการท�ำ
ความเข้ าใจความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็ นนามธรรมหรื อไม่เป็ น
ตัว เงิ น กับ ผลลัพ ธ์ ท างการเงิ น พร้ อมทัง้ มั่น ใจกิ จ กรรมว่า ได้ ท� ำ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

PFM ส�ำคัญ ส�ำหรับนักบัญชีมืออาชีพที่เป็ นพนักงานหรือ

ที่ปรึกษา เพราะเป็ นคนด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ด้วยการใช้ แนวคิด เครื่ องมือต่าง ๆ และด้ านเทคนิค

PFM ส�ำคัญ

เพราะเป็ นแนวคิดที่จ�ำเป็ นต่อการประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน กลยุทธ์และแผนต่าง ๆ ต้ องได้ รับการ
แจ้ งด้ วยความเข้ าใจทังข้
้ อมูลเชิงปริ มาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ
รวมถึงความเข้ าใจสภาพแวดล้ อมการแข่งขันภายนอกได้ เป็ น
อย่างดี ตลอดจนลูกค้ า และผลการด�ำเนินงานภายในขององค์กร

PFM ใช้ได้

กับทุกองค์กรโดยไม่ค�ำนึงถึงขนาด ประเภท
ขององค์กร และสถานที่ตงั ้

PFM เกี่ยวขอ้ ง

กับการใช้ เครื่ องมือ เทคนิค และระบบ
ต่าง ๆ เพื่อช่วยองค์กรปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ แผนงานและสนับสนุน
ความส�ำเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การด�ำเนินการตาม
กลยุทธ์ ให้ ส�ำเร็ จเกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ขีดความสามารถ
ต่าง ๆ รวมทัง้ การวางแผน การพยากรณ์ การจัดหาแหล่ง
เงิ นทุน การจัด สรรทรัพยากร การบริ หารรายได้ และต้ นทุน การ
บริ หารผลการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และการปรับปรุงการ
บริ หารการด�ำเนินงานและการใช้ สนิ ทรัพย์ การบริ หารการเงินของ
องค์กร เช่น การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด การ
จัดสรรให้ กับโครงการและการลงทุนที่ส�ำคัญที่สุดโดยการใช้ วิธี
การวิเคราะห์การประเมินโครงการและการลงทุน

PFM ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ

ต้ องรวบรวมความ
ต้ องการข้ อมูล จัดท�ำระบบรวบรวมและน�ำข้ อมูลมาท�ำให้ เกิด
ประโยชน์พร้ อมทังเสนอทางเลื
้
อกที่ดีที่สดุ ดังนี ้

อย่ างที่หนึ่ง ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีในการ
รวบรวมและการจัดเก็ บข้ อมูลน� ำเสนอโอกาสการเพิ่มเพื่ อเพิ่ม
PFM ให้ ดียิ่งขึ ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเรื่ องนี ้ได้ ท�ำให้ เกิดค�ำศัพท์
ใหม่ เช่น Business Intelligence Big data และ Predictive
Analytics เป็ นตัวแทนความส�ำคัญของการตัดสินใจบนพื ้นฐาน
ของหลักฐาน การเกิด Cloud Computing ก�ำลังช่วยองค์กร
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ สามารถ
เข้ าถึงและได้ รับประโยชน์จากการใช้ PFM
อย่ างที่สอง ในระดับสากล PFM ต่าง ๆ ทยอยเกิดขึ ้น
และพัฒนาขึ ้น ประเทศต่าง ๆ ปรับใช้ PFM เหล่านี ้ในลักษณะที่
แตกต่ า งกั น อาทิ ดุ ล ยภาพการปฏิ บั ติ ก าร (Balanced
Scorecard) (ฝรั่งเศส) ทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital)
(Skandia Navigator) การบริ หารงานแบบ Lean (สหพันธรัฐ
เยอรมนี) กฎหมาย Sharia ในโลกการเงินมุสลิมที่มีข้อก�ำหนด
ห้ ามคิดดอกเบี ้ยท�ำให้ ต้องปรับปรุ งวิธีในการประเมินค่าโครงการ
หรื อการลงทุน เป็ นต้ น
อย่ างที่สุดท้ าย ข้ อก�ำหนดของนักบัญชีมืออาชีพช่วย
ให้ แนวทางการใช้ เครื่ องมือและเทคนิคเพื่อปรับปรุ ง PFM ของ
องค์กร นักบัญชีจะต้ องตระหนักต่อองค์กร สภาพแวดล้ อม และมี
วิจารณญาณและความรู้ในศาสตร์ สาขาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี
การจัดการบุคคล โครงการและการจัดการ การวัดและการ
เชื่อมโยงกิจกรรมการเงินและกิจกรรมที่ไม่ใช่การเงินกับผลการ
ด�ำเนินงาน

บทความจาก http://www.ifac.org/
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