
การบัญชีช่วยหรือไม่ช่วยนักลงทุนอย่างไร



1) วินยัในการบนัทึกมูลค่าทรัพยสิ์นและผลการดาํเนินงาน คือหลกับญัชีคู่ (double entry

system) ต่างจากบญัชีเดียว (single entry system)

2) การปฏิบตัิถือบนัทึกตวัเลขทีเกิดขึนหรือผูกพนัไว้ “มูลค่าตามตน้กาํเนิด” (Original Cost หรือ

Historical Cost) และพฒันามานานปีและมีความสาํคญัตงัแต่ปี ค.ศ.1698 (วนัเกิดของตลาด

หลกัทรัพยใ์นกรุงลอนดอน) เมือเริมหาเงินทุนจากสาธารณชน

3) วิธีการ original cost นีถือเป็นหลกัใหญ่ ยกเวน้ใหหั้กค่าเสือมราคาสินทรัพยถ์าวร เครืองจกัร

สินคา้คงคลงั และสํารองหนีสูญ

4) ต่อมามีการผอ่นผนัให้ปรับเขา้กบัสถานภาพการเงินเพราะเงินเฟ้อทีผิดปกติ และรายการ

สําคญัทางการเงินทีควรเปิดเผย จึงให้เปิดเผยขอ้มูลเพมิเติมในลกัษณะหมายเหตุต่องบ

การเงิน

I. การบัญชีอดีตถึงปัจจุบัน



5) วิกฤติการณ์นาํมนัในปี 1973 ทาํให้การทา้ทายเกียวกบัหลกัทุนเดิมสูงขึน เพราะบญัชีไม่

สะทอ้นสภาพมูลค่าทีแทจ้ริง เมอืเปรียบเทียบกบัสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจทีมูลค่า

ทรัพยสิ์นพุง่สูงขึนกวา่ทุนเดิม

6) ดงันนั จึงมีการผลกัดนัใหเ้ขา้หาความจริงใหม้ากทีสุด โดยอิงตลาดเงินและปรับมาตรการบญัชี

ใหเ้ขา้กบัสภาพใหม่ แต่ก็ไดรั้บการต่อตา้นอยูต่ลอดจากนกับญัชีส่วนใหญ่ในขณะนนัทีถือ

หลกัลทัธิอนุรักษนิ์ยมทีตนไดเ้รียนมา

7) วิกฤติการณ์ในสหรัฐในปี 2007-2008 เป็นจุดประกายทีทาํให้เกิดไมบ้รรทดัการวดัทางบญัชี

เขม้ขน้ขึนใหม่อย่างจริงจังเพราะเหตุการณ์บงัคบั

I. การบัญชีอดีตถึงปัจจุบัน (ต่อ)



8) วิกฤติการณ์ทางการเงินในสหรัฐในปี 2007 – การบญัชีจึงมุ่งเขา้หาการคาดการณ์ใน

อนาคตและอิงวิชาการดา้นการเงิน

9) ภายใตสิ้งแวดลอ้มใหม่งบการเงินของกิจการจะเนน้ถึงความโปร่งใสและการเปิดเผยให้มี

ขอ้มูลทีเพียงพอ และสะทอ้นถึงสถานภาพเศรษฐกิจการเงินของปัจจุบนั โดยเฉพาะ

เขม้ขน้ต่อกิจการทีมีทุนจากสาธารณชนเขา้มาเกียว

10) ผลสรุป หลกัการของบญัชีมุ่งเนน้เรืองการแสดงขอ้มูลทางการเงินให้สะทอ้นเนือหาของ

รายการ ปรับจากหลกัราคาทุนเดิมไปสู่หลกัการทีใชเ้รืองมูลค่ายติุธรรมมากขึน (พูดแบบ

ชาวบา้นก็คือมูลค่าอนัสมควร)

I. การบัญชีอดีตถึงปัจจุบัน (ต่อ)



► การจดัทาํบญัชี จึงตอ้งเกียวกบัการประมาณการ และการใชส้มมติฐานในการ

คาดการณ์เหตุการณ์อนาคตมากขนึ เช่น:-

• เมือมี Takeover กิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดม้า ตามมูลค่า

ยุติธรรม เช่น มีการวดัมูลค่ายตุิธรรมของ Brand วดัมูลค่ายติุธรรมของรายชือ

ฐานขอ้มูลลูกคา้

• กิจการมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษทัทวัไปทีไม่ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน ใน

อนาคตกจ็ะตอ้งบนัทึกมูลค่ายุติธรรม ไม่ใช่แสดงตามราคาทุนทไีดช้าํระค่า

หุน้นนั

I. การบัญชีปัจจุบัน (ต่อ)



► ส่วนภาระหนีสินนนัให้พยายามรับทราบภาระการเงินให้เป็นหนีสิน

ให้มากทีสุด เช่น

§ ผลประโยชน์ทีพนกังานไดใ้นอนาคตอนัยาวไกลทจีาํตอ้งบนัทึกเป็น

หนีสิน โดยคาํนวณตามหลกัประกนัชีวิต (actuarial คณิตศาสตร์

ประกนัภยั)

§ การใหหุ้้นกบัพนกังานเพือเป็นกาํลงัใจ ตอ้งวดัมูลค่าอนัสมควรของสิทธิ

ของหุ้นนนั และบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

I. การบัญชีปัจจุบัน (ต่อ)



§ การเช่าทรัพยสิ์นหากผูกพนัเกินสามปีให้คาํนวณเสมือนหนึงเป็นการซือ

สินทรัพยน์นัมาบนัทึกครบเป็นทรัพยสิ์นและหนีสิน และกระจายถือเป็น

รายจ่ายต่อปี แทนการบนัทึกเพียงค่าเช่าอยา่งเดียวโดยมิไดผู้กพนัทาง

หนีสิน

§ การรับรู้รายไดเ้ดิมถือวา่หากความเสียง (Risk) และผลประโยชน์ (Reward)

ของทรัพยสิ์นไดโ้อนไปแลว้ถึงจะรับรู้รายไดไ้ด ้แต่หลกัการใหม่ใหย้งั

ราคาทีมีส่วนภาระทีตอ้งดูแลต่อไปหลายปี ส่วนนนัให้กระจายตาม

กาลเวลาเพือรับรู้รายได้

I. การบัญชีปัจจุบัน (ต่อ)



• ทราบฐานะทีเป็นจริงและวางแผนแกไ้ขหรือปูพนืฐานสําหรับอนาคต (ตรงขา้ม

กบัวิสาหกิจทไีม่เคยปิดบญัชี - โอกาสหายนะจึงสูงกวา่)

• วินัยการบนัทึก

• มนัใจไดใ้นระดบัหนึงต่อระบบการควบคุมภายในขององคก์ร

• พืนฐานรับทราบและบนัทึกขอ้มูลการเงินทีรวบรวมมาไดภ้ายใตก้ฎเกณฑ์

วิชาชีพทีพึงมี

• ผา่นการกลนักรองและตรวจสอบจากบุคคลอิสระ

II. การบัญชีช่วยนักลงทุน:-



• คือ ผูส้อบบญัชีทีเป็นสมาชิกวิชาชีพทีกฎหมายคุม้ครองและปฏิบติัหนา้ทีนีได้

• ภายใตวิ้ชาชีพก็ถูกควบคุมโดยกฎของกลุ่มวิชาชีพเอง

• การปฏิบติัคลา้ยวิชาชีพอิสระอืนทีมีมาตรฐานทีดีเพือประโยชน์ใหก้บัผูอ่้านงบ

• ดงันนั ความน่าเชือถือต่องบการเงินนนัก็มีระดบัสูงยิงขึน รวมถึงความจาํเป็นทีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ทีเป็นสาระและเกียวเนืองให้เพียงพอ

• จากขอ้มูลในงบการเงินทีผูส้อบบญัชีไดร้ายงานไวจ้ะเตม็ไปดว้ยขอ้มูลอนัเป็นสาระทีเป็น

พืนฐานช่วยผูล้งทุนในการตดัสินใจ รวมทงัขอ้มูลทีเปิดเผยพิเศษทีเป็นสาระ เช่น หนีสินทีอาจจะ

เกิดขึน การผูกพนัทางสญัญา รายการทีผิดปกติ คดีความขดัแยง้ทีเกียวขอ้ง การดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเนือง การดอ้ยค่าของค่านิยม และวรรคเนน้ทีผูส้อบบญัชีเห็นควรชีนาํใหผู้อ้่านทราบ เพือ

วิเคราะห์และเป็นพืนฐานคาดการณ์ต่ออนาคต

III. บุคคลอิสระคือใคร:-



III. อธิบายรูปแบบของการรายงานของผู้สอบบัญชี:-  (ต่อ)

• รูปแบบของรายงานตามกลุ่มวิชาชีพไดก้าํหนดไวคื้อ ความเห็นเป็นไปตามความอิสระและการ

ปฎิบตัิงานของผส้อบบญัชี เนน้ประเด็นสาํคญัให้ผูอ้่านรับทราบ เรืองสาํคญัอืนทีผูส้อบบญัชี

เองเห็นวา่ควรเปิดเผยเพือความกระจ่าง (Emphasis of Matter) จะกระทบฐานการเงินของบริษทั

(Key Audit Matters) ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารกบัผูส้อบบญัชีอยูใ่นขอบข่ายใดบา้ง ผลคือ

การรายงานทีเต็มยศเป็นสิบกวา่หนา้ก็มี เดิมมีเพียงหนึงหนา้กระดาษจากพืนฐานรายงานใหม่

แบบนีทาํให้ผูล้งทุนทราบถึงฐานะทงัปัจจุบนัและคาดการณ์ไดใ้นอนาคตมากขึน

• แต่การบญัชีเป็นเพียงส่วนหนึงทีนกัลงทุนควรทราบ และควรมีศิลปะในการวิเคราะห์จาก

ฐานขอ้มูลการเงินเหล่านี แต่มีอีกสองส่วนทีสาํคญัคือ ความรู้ต่อเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ และการเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มของสังคม เศรษฐกิจดิจิทลั (digital economy)



• สรุปการบญัชีเป็นประโยชน์เป็นพืนฐานทีนกัวิเคราะห์และนกัลงทุนทีขาดไม่ไดด้งัเช่นลมหายใจ

แต่ความสาํคญันนัก็ทาํให้มีการหลงผดิได ้เพราะไปปักใจวา่วิชาการบญัชีเพียงอยา่งเดียวเป็นเข็มทิศ

ของกิจการ

• นกัลงทุนจาํตอ้งมีความรู้ดา้นเศรษฐกิจ ซึงมีส่วนสําคญัเท่ากบัหลกับญัชี เพราะนกับญัชีเพียงเป็น

นกัประวติัศาสตร์บนัทึกขอ้มูลทางการเงินทีเกิดขึนแลว้ แต่อนาคตคือสิงทีนกัลงทุนอยากจะปักใจ

เชือมากกวา่ โดยเฉพาะปัจจุบนัหากวิชาชีพยงัไม่ทราบถึงการเปลียนแปลงทางดา้นสภาพเศรษฐกิจ

การคา้ และเทคโนโลยอีนัลาํเลิศแลว้ก็ไม่ผิดกบัคนตาบอด หรือคนทีอยูใ่นกรอบของตนเองทียงัไม่

รับหรือทราบถึงสภาพแวดลอ้มอนัสาํคญัทีชาวโลกทีพฒันาไดแ้ลว้ในยคุเศรษฐกิจดิจิตลั

IV. ความรู้ด้านเศรษฐกิจประเทศ



• ถามว่าทําไมหุ้น

Amazon.com (AMZN) :-

price/earning (P/E) à 345 เท่า

price/book value (P/BV) à 31 เท่าของมูลค่าทางบญัชี

dividend yield (D/Y) à 0% (ไม่เคยจ่ายเงินปันผลเลย)

PTT (ปตท) :-

price/earning (P/E) à 12 เท่า

price/book value (P/BV) à 1.9 เท่าของมูลค่าทางบญัชี

dividend yield (D/Y) à 3.6% ต่อปี

§มูลค่าหุ้น AMZN เท่ากบักาํไรในขณะนีคูณดว้ย 345 ปีเพือคุม้กบัเงนิลงทุน เปรียบเทียบกบั PTT ใช้เวลาเพียง 12 ปีให้คุม้เงินลงทุน

§มูลค่าหุ้น AMZN เท่ากบั 31 เท่าของมูลค่าหุ้นทางบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ส่วน PTT เท่ากบั 1.9 เท่า

ทําไมจึงเป็นเช่นนัน

• คาํตอบคือ การคาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต และการครอบครองอภิสิทธิของ AMZN จะเขม้แข็งและยนืยาวไดน้าน

คลา้ยกบั AOT (ท่าอากาศยานไทย) P/E 44 เท่า P/BV  7 เท่า เงินปันผล 1.6% ต่อปี

• หรือ บริษทัสะดวกซือในตลาดหลกัทรัพยไ์ทยที P/E 40 เท่า และ P/BV 10 เท่า เงินปันผลต่อปี 1.24%

IV. ความรู้ด้านเศรษฐกิจประเทศ



เข้าใจเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ
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ปัจจัยทีกระทบการขับเคลือน
ไทยจะเป็นอย่างไร

บริโภค
(CONSUMERS SPENDING)

ลงทุน
(INVESTMENT)

การส่งออก/การนําเข้า
(EXPORT/IMPORT)

การท่องเทียว
(TOURISM)

เศรษฐกิจไทย

ใช้จ่ายของรฐั
(PUBLIC SPENDING)



ปัจจัยทีกระทบการขับเคลือน
ปจัจยัภายในปจัจยัภายใน

การเมืองในประเทศ
(DOMESTIC POLITICS)

หนี
(DEBTS)

การออม

(SAVING)

คณุภาพผลผลิตของพลเมือง

(PRODUCTIVITY)

รษัฎากร

(TAXATION)

นวตักรรม
(INNOVATION)

กลุ่มอายุของพลเมือง

(AGEING POPULATION)

เงินสาํรองเงินตราต่างประเทศ

(FOREIGN RESERVES)

อตัราดอกเบีย
(INTEREST RATE)

อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
(EXCHANGE RATE)

เงินเข้าออกจากต่างประเทศ
(FUND FLOWS)

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
(TRADE AGREEMENTS)

ปจัจยัภายนอกปจัจยัภายนอก

มหาอาํนาจ
(WORLD LEADERS)



ปัจจัยภายนอก
• Beginning of Recovery after 2008.

• Era of low interest rate continuing with slow rise.

• Slow rise in international trade because of beginning of recovery.

• Traditional industry affected by rising and advancing of technology.

• Aging population affecting spendings and healthcare rise.

• Climate change - coal.

• One rule v. multiple rules (bilateral v. multilateral).

• Soft power & thuggerish.

• Democracy v. Autocratic model.

• Immigration.

• President Donald Trump

• The World as one.



ปัจจัยภายใน• Tourism.

• Government spendings on infrastructure.

• Clearer politics.

• Overseas investment on government incentive projects.

• Thailand 4.0, encouragement in improving efficiency.

• More democratic because of social media.

• More confidence from business operators but cautionary consumer spending.

• Low interest and low inflation now.

• Labour shortage.



Thailand’s GDP: 2013 - 2017
ภาพรวม

ทมีา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - http://www.nesdb.go.th/indicators/indecators-eco.html

Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17

GDP 5.3 2.7 2.6 0.7 -0.4 0.9 1 2.1 3.1 3.6 3.2 3 3.3 3.7 3.2 3 3.3 3.7 4.3 4



คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกจิและเงินเฟ้อ



อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในจนีและอาเซียนระหว่างปี 2558 - 2561



Thailand’s GDP Growth 2008 - 2018

Sources: Private sector raises growth projection after sign of economic recovery seen – Thai PBS English News



GDP growth (%)



Singapore GDP Growth Rate  1975-2018
The Singapore economy grew by a seasonally-adjusted annualised basis of 2.1 percent, below the preliminary
estimate of 2.8 percent and compared with 11.2 percent in the previous period. GDP Growth Rate in Singapore
averaged 6.84 percent from 1975 until 2017, reaching an all time high of 36.60 percent in the first quarter of 2010 and a
record low of -13.50 percent in the fourth quarter of 2008



คาดการณ์การเติบโตของ GDP โลก



IMF Reading of growth (July 2017)
► Global growth accelerating from 4.8% to 5.1% (while US Static at 2%).
► But growth not ready to return to pre-2008 level.
► Estimate US. 2.1% : because of policy uncertainty

China 6.7% : because of US fiscal activity, monetary tightening,
protectionism, banking, instability, geopolitical
conflicts

Europe 1.9% : reduced political and financial risk
Japan 1.3% : world’s slight recovery
Russia 1.4% : rising from contracting in 2016
S. America 1% : slow recovery
Middle East
and others 2.6% : catching up

RISKS :   Ambiguity of post - Brexit strategy, US uncertainty, Protectionism, Chinese banking instability,
Geopolitics (Middle East, and N. Korea, China/Asian Island conflicts).



Exports, Imports, Trade Balance (2016)
ประเทศทีซือสุทธิ - จีน ญีปุ่น

ประเทศทขีายสุทธิ - อาเซียน สหรัฐ และยุโรป

Sources: Ministry of Commerce ทีมา: http://www.thaiwebsites.com/imports-exports.asp

(US$ - Million)



!

Export Destinations in 2016
ไทยขายให้กับใครบ้าง

Sources: Ministry of Commerce ทีมา: http://www.thaiwebsites.com/imports-exports.asp

(US$ - Million)



!

Import Origins in 2016
ไทยซือจากใครบ้าง

Sources: Ministry of Commerce ทีมา: http://www.thaiwebsites.com/imports-exports.asp

(US$ - Million)



Trade Balance Thailand 1991-2016
เรามีแนวโน้มทียังมันคงอยู่ แทบจะไม่เสียดุลเลย

Sources: Ministry of Commerce ทีมา: http://www.thaiwebsites.com/imports-exports.asp

(US$ - Million)



Multilateral v. America First

• Trans-Pacific Partnership (TPP)

• Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

• The European Union (EU)

• North American Free Trade Agreement (NAFTA)

• America First

• South America - Mercosur



Trade agreements in Asia-Pacific



ข้อมูลหลัก
ส่งออก ปี 2561f

5.5%

ปี 2560

เติบโต

5.7%
ทีมา : กรมศุลกากร

ท่องเทียวปี 2560

นักท่องเทียวต่างชาติ

สร้างรายได้ 2.75 ล้านล้านบาท

จํานวน 35.38 ล้านคน

(24.76 ล้านคน ปี 2559)

ทีมา : การท่องเทียวแห่งประเทศไทย

หนีครัวเรือน

ทีมา: สนง.คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th

ปี 2559 ปี 2560

79.9% 91.1%

เงินเฟ้อ
ปี 2560 ปี 2561

0.7% 0.9 - 1.9%

ทีมา: สํานักยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (NESDB)



จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติทังหมดรายปี (ล้านคน)

ทีมา : www.thailandtourismcouncil.org/

ดชันีความเชือมนัผู้ประกอบธรุกิจการท่องเทียวในประเทศไทย ไตรมาสที 4/2560 โดยสภาอตุสาหกรรมการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (สทท.)



THAILAND’S ECONOMIC FUNDAMENTALS: THEN AND NOW



Thailand Household Saving Ratio  1994-2018
Household Saving Rate in Thailand decreased to 8.70 percent in 2016 from 8.90 percent in 2014. Personal Savings in
Thailand averaged 9.71 percent from 1994 until 2016, reaching an all time high of 16.10 percent in 1999 and a record
low of 5.50 percent in 2005.



V. เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy)

ประวัตทิางนวัตกรรมโลก

v Industrial Revolution การปฏิวติัทางอุตสาหกรรมศตวรรษที 18 ถึง 19

§ สิงทอขบัเคลือนโดยไอนาํของ James Watt, ถ่านหิน, คมนาคมทางเรือและทาง

รถไฟ

v Disruptive Innovation ศตวรรษที 20 ถึง 21

§ คอมพิวเตอร์ อตัโนมตัิทางดิจิตลั และ Social Network



V. เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) (ต่อ)

• ระหวา่งปี 2007-2014 การเติบโตของการสือสารทีสหรัฐฯ เพมิขึน 100,000%

• เพมิขึนในระดบัเท่าตวัทุกๆ 2 ปี การใช ้Social Network

• ความลา้สมยัของเทคโนโลยี คาดการณ์วา่หมดอายทุุกๆ 5 ปี อยา่งเช่น

Blackberry, MySpace บางครังจะลา้สมยัในวนัรุ่งขึนเพราะวิวฒันาการใหม่ทีมา

แทรก

• ตลาดโลกเปลียนไปจากการผลิตสินคา้เพือคา้ขายไปเป็นการแลกเปลียนขอ้มูล

และธุรกรรมทางการเงิน เรียกวา่ Fintech หรือการลงทุนดว้ยสกุลเงินดิจิตอล

หรือเสมือนหนึงเป็นเงินตรา (Virtual currency) Bitcoin และการเสนอขาย ICO

หรือ Initial coin offering ทีเรียกหาทุนโดยไม่ผา่นคนกลาง



• Facebook, Twitter มีส่วนสําคญัต่อการเมือง การเงิน วฒันธรรมอยา่งสูง เพราะผูใ้ช้

มีจาํนวนสูงทีสุดเป็นประวตัิการณ์

• การสือสารผา่น Facebook เท่ากบั 1 พนัลา้นรายในเดือนพฤษภาคม 2017 ส่วน

Twitter นนั 328 ลา้นราย ทุกๆเดือน

• Boston Consulting หยงัเสียงในปี 2015 ในสหรัฐวา่ 38% ยินดีทีจะละเวน้ทางเพศ

เพือให้มีโทรศพัทม์ือถือใช้

• การร่วมมือในทางสังคม เช่น กรณีตูน ทีเกิดความร่วมมือในสังคมระดบัสูง และ

สังคมต่อไปตอ้งการความยตุิธรรม โปร่งใส และคา้นต่อการเหยียดผิว และ

ขยะแขยงต่อการล่วงละเมิดในทางเพศ

V. เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) (ต่อ)



• มีผูป้ระเมินวา่ภายใน 5 ปี ร้อยละ 20 ของงานประจาํจะสูญหายไป

• ประสิทธิภาพในการสือสารสามารถนาํสู่ผูใ้ชไ้ดถึ้ง 50 ลา้นคนภายใน 35 วนั และ

เชือมโยงชาวโลกได้ 50,000 ลา้นคน ในปี 2020

• ภายในปี 2025 ร้อยละ 75 ของคนทาํงานจะรู้เรือง IT

• เดิมใชเ้วลา 8 อาทิตยเ์พือเจาะหาแหล่งนาํมนั ปัจจุบนัใชเ้วลา 5 วนัโดยใช้โดรนใน

การจบัภาพและวิเคราะห์แหล่งนาํมนั

• ค่าใชจ้่ายจะลดลงระหวา่ง 25-50% หากใชหุ่้นยนต์

V. เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) (ต่อ)



• สภาพแรงงานทีเปลียนแปลง ธุรกิจเน้นในรูปแบบของการเอืออาํนวยความ

สะดวก เช่น Uber กิจการแท็กซีทีไม่มีรถยนต์ของตนเอง แต่มีระบบ

• Facebook ไม่มีบทความของตนเอง และไม่มีอะไรขาย นอกจากระบบทีให้สมาชิก

ใชง้าน

• Alibaba กิจการขายปลีก ทีไม่มีสินคา้คงเหลือแมแ้ต่ชินเดียว

• Airbnb ผูใ้ห้ทีพกัแต่ไม่มีตึกของตนเอง

• ภายใน 1 วนั Alibaba มียอดขาย 25 พนัลา้นบาท เปรียบเทียบกบั 17.8 พนัลา้น

บาทในปี 2016

V. เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) (ต่อ)



V. วิวัฒนาการ technology การสือสาร
• ภายใน 2 นาทีขายไดห้นึงพนัลา้นเหรียญ ผา่นหมืนลา้นเหรียญ ใน 1 ชวัโมง

• ในปี 2006 บริษทัใหญ่ในสหรัฐ 500 ราย

ในปีปัจจุบนั 2017 – ครึงหนึงไดต้กรอบไปแลว้

• มูลค่าธุรกิจของ Apple, Google, Facebook มีมูลค่ารวม 1 ลา้นลา้นเหรียญ ใชพ้นกังาน

137,000 คน ในปี 2014 ขณะทีบริษทัรถยนต์ Ford, GE, Chrysler ในปี 1990 มีมูลค่าธุรกิจ

36,000 ลา้นเหรียญ มีพนกังาน 1.2 ลา้นคน

• การใชหุ่้นยนตใ์นอุตสาหกรรมรถยนตเ์ติบโตร้อยละ 27 ต่อปี

• อุตสาหกรรมไฟฟ้า เติบโตในปี 2014 ร้อยละ 34

• หุ่นยนตท์างการแพทยเ์ริมมีตงัแต่สมยั Leonardo da Vinci ศตวรรษที 15



The 10 most valuable brands, by 2017, – only three left!

1 Apple $184.2  billion 1 Coca-Cola

2 Google $141.7  billion 2 Microsoft

3 Microsoft $  80.0  billion 3 IBM

4 Coca-Cola $  69.7  billion 4 Intel

5 Amazon $  64.8  billion 5 Nokia

6 Samsung $ 56.2  billion 6 GE

7 Toyota $  50.3  billion 7 Ford

8 Facebook $  48.2  billion 8 Disney

9 Merdedes-Benz $ 47.8  billion 9 McDonalds

10 IBM $ 46.8  billion 10 AT&T

2017 2000



V. วิวัฒนาการ technology การสือสาร (ต่อ)

“ในขณะทีทุกอุตสาหกรรมกาํลงัถูกเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกวินาทีดว้ยคนรุ่นใหม่ทีมีวิธีคิดและเครืองมือที

แตกต่างโดยสินเชิง เมือเปรียบเทียบกบันักธุรกิจใหญ่ทีประสบความสาํเร็จอยา่งยงิใหญ่มาแลว้ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา…คนรุ่น

ใหม่เหล่านีกําลังเข้ามาวัดรอยเท้าและเข้ามาโค่นระบบธุรกิจดังเดิมทไีม่คิดปรับตัวอย่าง

ไม่ปราณ”ี…………………………….…………….

ผูใ้ห้คาํจาํกดัความของ คาํว่า “Disruptive innovation” คือ Clayton Christensen แห่ง Harvard Business School ผูแ้ต่งหนงัสือ “The Innovator’s Dilemma”

โดยเขาอธิบายว่านวัตกรรมได้สร้างตลาดใหม่และพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมและสังคม โดยทาํให้

เกิดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ซึงไม่เพียงเป็นผลมาจากการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ยงัรวมถึงการพัฒนารูปแบบธุรกจิใหม่ๆ

และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหม่ด้วย……………………………………………

พนัเอก ดร. เศรษฐพงศ ์มะลิสุวรรณ

5 สิงหาคม 2559



สรุป
ภายใตส้ภาพของโลกในปัจจุบนั นกับญัชีจะเชิดชูและอยูใ่นกรอบของตนเองโดยเฉพาะไม่ไดอี้กแลว้ เพราะการบญัชีเป็น

จกัรกลหนึงของการพาณิชย ์เท่านนั เพือพลกัดนัวิชาชีพของตนให้ยงัยืนและเป็นประโยชน์มากกว่าปัจจุบนั เราจาํเป็นตอ้ง

ขยายขอบข่ายออกนอกกรอบทีตนควรจะพฒันาและให้ประโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ยา่งมีความหมาย

โดยสรุปแลว้ การบญัชีเน้นส่วนพนืฐานอนัสําคญัทีทุกองคก์รควรจะมี และสรุปผลงานของตนเองตามกาลเวลาและพร้อมให้

ตรวจสอบไดทุ้กเมือ หาไม่แลว้ปัญหาจะเรือรงัจนสายไปทีจะแกไ้ข ดงัเช่นกรณีของธุรกิจหรือสหกรณ์ออมทรัพยห์รือสมาคม

บางแห่งทีตอ้งลม้เหลว เนืองจากตลอดเวลาไม่ทราบฐานะทีแทจ้ริงของตนเองเพราะอาศยัความเชือเป็นหลกั

บทบาทปัจจุบนัทีเป็นรูปแบบของจารีตประเพณีจะเสือมคลายไปอยา่งช้าๆ หากไม่เสริมดว้ยความรู้อืนทีควรพยงุต่อไปไดโ้ดย

เน้นเขา้หาโลกของการปฏิบตัิการเสริมส่งประสิทธิภาพและคุณค่าของสังคมธุรกิจทีจะขยายตวัอยา่งสูงโดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ ทีเป็นประโยชน์ทดแทนงานต่างๆ ทีเทคโนโลยทีีทาํแทนได้ นนัคือความหมายของ Thailand 4.0 ทีเปลียนเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม


