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Critical skills  
needed for CFO

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก  

(global economic environment) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบให้
องค์กรจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร CFO ถือเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญยิ่งต่อองค์กร บทบาทของ CFO ทุกวันนี้
ไม่เพียงเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่คอยควบคุมและติดตามเฉพาะเรื่องตัวเลขทางบัญชีและการเงินขององค์กรเท่านัน้ แต่จะต้อง
มีความตื่นตัวและพร้อมที่จะน�าพาองค์กรให้สามารถรองรับกับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แทบจะทุกวินาที

จากผลส�ารวจของ American Institute of CPAs ช้ีให้เห็นว่า ในปัจจุบันนอกจาก CFO จะต้องรับผิดชอบในเรื่อง
ของการบัญชีการเงิน และการจัดท�ารายงานต่างๆ (Traditional financial accounting and reporting) หน้าท่ี
ของ CFO ยังได้ขยายขอบข่ายรวมไปถึงเรื่องต่างๆ เหล่านี้  

By                        คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี                                           
ด้านการบัญชีบริหาร

การบริหารความเสี่ยง 

รวมถงึการควบคมุภายใน  
(Risk management,  

including internal  

controls)  

67%

การวางแผนกลยทุธ์ 

ทางธรุกิจ  
(Strategic business  

planning)

58%

ระบบสารสนเทศด้าน 

การบญัชี  , การพฒันาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

รักษาความปลอดภยัของข้อมลู 
(Accounting information  

systems, including IT  

development and cybersecurity)

55%

การบริหารและการก�ากบั 

ดแูลกิจการ  
(Management and  

corporate governance)

46%

กฎหมายและการปฏิบตั ิ

ตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
 (Legal and compliance) 

44%
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Critical skills needed for finance to cut through complexity- CGMA magazine
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นอกจากนีใ้นการส�ารวจยังพบว่า  ทกัษะที่ส�าคัญอย่าง

มากในอีก 1-3 ปี ข้างหน้าของ CFO คือ

•  การวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Strategic business 

planning ) 

•  การบริหารความเสี่ยงรวมถึงการควบคมุภายใน (Risk 

management, including internal controls) 

• การจดัการและบริหารข้อมลูเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การ

ตดัสนิใจและการวิเคราะห์ (Management reporting and 

analysis ) 

และยัง มี ทักษะ อ่ืนๆ ที่  CFO ต้องพัฒนาเพื่ อให้
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังเช่น

“Communication skills” 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จและความ

ล้มเหลวในเร่ืองการบริหารจัดการ

องค์กร คือ เร่ืองการสือ่สาร ดงันัน้ 

CFO ต้องมีทกัษะการสื่อสาร

ท่ี ดี  Bob  Gaby ,  CPA / 

CITP, CGMA, ผู้ ก่อตัง้

บริษัท Arxis Technology

กลา่ววา่ ทกัษะการสือ่สาร

ท่ีจ�าเป็นมี 3 เร่ืองดงันี ้ 

•   Communication.

ไมว่า่คณุท�างานกบัใคร หรือ 

บคุคลระดบัไหน CFO จะต้อง

มีความสามารถในการสื่อสารได้

กบับคุคลทกุระดบัในองค์กร  

•   Domain expertise

คณุไมส่ามารถท�างานได้ทกุอยา่ง ดงันัน้ CFO ต้องรู้วา่ จดุ

แข็งและความเช่ียวชาญของเราอยู่ท่ีตรงไหน เพ่ือท่ีจะมุ่ง

พฒันาท่ีจดุนัน้

•   Building relationships.

ปัจจบุนัการท�าธรุกิจเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก องค์กรควร

มุง่เน้นเร่ืองการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า

“Driving performance”
มากกวา่ 34 % ของผู้ตอบแบบส�ารวจ กลา่ววา่ การผลกัดนั

และน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จเป็นบทบาทท่ีส�าคญัของ 

CFO ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า ในการสมัภาษณ์ของ CGMA 

กลา่ววา่ปัจจยัส�าคญัท่ีจะน�าพาองค์กรสูค่วามส�าเร็จ รวมถงึ

เร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

•   Learning the business

CFO ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึง้  

Elizabeth Nilsen, CPA, CGMA, CFO ของบริษัท FKP  

Architects กลา่ววา่” เธอท�างานใกล้ชิดกบัทัง้ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายปฎิบตัิการ ( COO ) และ ผู้ จัดการโครงการ (Project  

Managers) เม่ือฝ่ายตา่งๆ มีค�าถามเป็นหน้าท่ีของเธอท่ีจะ

ต้องน�าเสนอข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุการท�างานของฝ่ายตา่งๆ” 

•    Identifying the key drivers

Armstrong กล่าวว่า “เม่ือเร็วๆ นี ้ Micro 100 ได้มีการ

ปรับปรุงขัน้ตอนและมาตรฐานท่ีสามารถวดัเป็นรูปธรรมได้ 

ซึง่ 1 ในนัน้คือ การท่ีพนกังานสามารถให้ feedback กบั

บริษัทเพ่ือท่ีว่าบริษัทจะได้น�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานให้ดีขึน้ “

•    Examining opportunities for improvements

กระบวนการทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้มักมีเร่ือง

ของการเงินเข้าไปเก่ียวข้องเสมอ 

ดงันัน้ CFO จงึควรมีสว่นร่วม

ในการบริหารงานอย่างใกล้

ชิ ด เ พ่ื อ ท� า ใ ห้ อ ง ค์ ก ร มี

กระบวนการบริหารจดัการ

ท่ีมีประสทิธิภาพซึง่รวมถงึ

การตดัสนิใจทางการเงิน

ทา้ยสดุนี ้Ralph Bender, 

CPA, CGMA, CFO ของ 

Manship Media กล่าวว่า 

“หน้าที่ของ CFO ไม่ได้จ�ากัด

อยู่เฉพาะแต่ตัวเลขอีกต่อไป CFO 

ต้องดูในเรื่องคน, ต้องรู้ในเรื่องกลยุทธ์

ของธุรกิจ และCFO ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

และชัดเจนรู้ว่าองค์กรจะต้องเติบโตไปในทิศทางไหน” 

“You don’t need to be a 
genius or a visionary, or 
even a college graduate 
for that matter, to be 
successful. You just need 
framework and a dream.”

Michael 
Dell, 
CEO 
of DELL


