
โดย : คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร

 									ในเดือนพฤษภาคม	

2558	 ท่ีผา่นมา	สภาวิชา 

ชีพบญัชี	 โดยคณะกรรมการ 

วิชา ชีพบัญชี ด้านการ

บัญชีบริหารได้ร่วมกัน

พฒันาและปรับหลกัสตูร

ใหม	่ จดัอบรมหลกัสตูร		 

Fundamental	 Practice	

for	 CFO	 รุ่น	 1	 หรือ 

ท่ีหลายคนรู้จกักนัในช่ือหลกัสตูร		Young	CFO	(	YCFO	#	4	)

	 หลกัสตูร	 	 Fundamental	 Practice	 for	 CFO	 นี	้ 

มุ่งท่ีจะพฒันาบทบาทของผู้บริหารด้านบญัชีและการเงิน	

เสริมความเข้าใจท่ีจ�าเป็นในการท�าหน้าท่ี	CFO		ให้มีความ

พร้อมส�าหรับบทบาทใหมใ่นยคุ	 AEC	 รวมถงึ	 การสร้าง

เครือขา่ย	CFO	หรือ	 ผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการเป็น	CFO	 ของ

องค์กรตา่ง	ๆ	

	 ด้วยวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว	การอบรมจงึเน้นรูปแบบ

การเสวนาระหว่างกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้	 และ

ประสบการณ์ตลอดการอบรม	 รวมถึงมีการบรรยายสรุป

สาระส�าคัญ	 ของแต่ละเร่ืองท่ีน่าสนใจ	 เช่น	 หลักการ	

และเทคนิคการปฏิบตัิงานด้านการบญัชี	 และการเงินท่ี

จ�าเป็น	 Performance	 Measurement,	 การควบคมุและ

การวดัผลการปฏิบตังิาน,	Corporate	Strategy	การบริการ

ความเสี่ยง	Supply	Chain	Management	รวมทัง้การเสริม

ความเข้าใจท่ีจ�าเป็นในการท�าหน้าท่ี	 CFO	 เชน่	 Human	

Capital,	 Investment	Policy,	Business	Valuation,	และ

เร่ืองใหม	่ๆ	ท่ีเกิดขึน้ในยดุ	AEC	

		 ในขณะเดียวกันก็จะเน้นการเสวนาระหว่ า ง

วิทยากรและผู้ เข้าร่วมอบรม	 เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็น	 

มมุมอง	และประสบการณ์	รวมถงึการวิเคราะห์กรณีศกึษา

จากตัวอย่างท่ีเกิดขึน้จริง	 หลักสูตรนีไ้ด้รับเกียรติจาก

วิทยากรหลายท่านท่ีเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ภาครัฐและ 

ผู้บริหารระดบัสงูจากภาคเอกชนร่วมบรรยายให้ความรู้

	 นอกจากนี	้ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถ

ตดิตามเนือ้หาได้อยา่งเป็นระบบ	 และสามารถน�าหลกัการ

ท่ีอบรม	 และประเด็นความเห็นท่ีแลกเปลี่ยนกลบัไปปรับ

ใช้ในการปฏิบตัิงานได้จริง	 	 สภาวิชาชีพบญัชี	 ได้น�าผู้ เข้า

อบรมเข้าเย่ียมชมดงูานในบริษัทชัน้น�า	 อาทิ	 เชน่	 บริษัท	

ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)

		 โดยได้รับเกียรตฟัิงบรรยายในหวัข้อ	 “	บริหารการ

เงินอยา่งไรให้เพ่ิมมลูคา่กิจการ”	จากคณุสรุยทุธ	ทวีกลุวฒัน์	

ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงิน	บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิง้ส์	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 	และเย่ียมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ 

ไฟฟ้าบีทีเอส	กบัคณุสมิุตร		ศรีสนัตธิรรม	ผู้อ�านวยการฝ่าย

ปฏิบัติการ	 บริษัท	 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 จ�ากัด	

( มหาชน ) 	 และ ในบ่ ายวัน เ ดี ย วกัน 	 บ ริ ษัท 	 SCG	 

Experience	 CDC	 ได้เปิดบ้านต้อนรับ	 ผู้ เข้าอบรมเข้า

เย่ียมชม	 และฟังบรรยายจาก	 คุณชัชวาลย์	 เศรษฐบุตร	

กรรมการผู้จดัการ	Customer	 Experience	Management,	

ในหวัข้อ	 “บริหาร	 Flagship	 Retail	 Store	 ส�าหรับสนิค้า	

SCG”	ซึง่ได้รับความสนใจจากผู้ เข้าอบรมทัง้	35	ทา่น	เป็น

อยา่งมาก

	 ต้องยอมรับวา่เพ่ือสร้าง	CFO	มืออาชีพโดยเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ 

การเงิน..นัน้	หลกัสตูรการอบรม	Premium	แบบนี	้สามารถ

ชว่ยเสริมสร้างความรู้ให้ทา่นได้	และยงัสามารถน�าแนวคดิ

และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานจริงได้	

ซึ่งจะเป็นแนวทางมุ่งสู่ความส�าเ ร็จและก้าวขึน้ เป็น 

ผู้ บ ริหารไ ด้อย่างมั่น ใจพ ร้อมจะท� างานไ ด้อย่าง มี

ประสทิธิภาพ	 เพ่ือสร้างประสทิธิผลให้กบัองค์กรของทา่น

ตอ่ไปได้ในอนาคต
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คุณ สุรยุทธ  ทวีกุลวัฒน์ 

ผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงนิ 

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน )
“ด้วยเลง็เหน็วา่บทบาทของ	CFO	ท่ีทรงคณุคา่ในปัจจบุนั	ครอบคลมุงานในหลายมิตไิมจ่�ากดั

แต่เพียงด้านบัญชีและการเงินแบบดัง้เดิม..เท่านัน้	 พวกเรา	 จึงตัง้ใจออกแบบหลักสูตร	 

FP-CFO	 มาเพ่ือเปิดมมุมองสร้างบริบทใหมใ่นบทบาทท่ี	 CFO	 ยคุนีท่ี้ควรเป็น	 เพ่ือสามารถ

สร้างมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการได้	 หากคณุอา่นตรงนีแ้ล้วยงัไมเ่ข้าใจวา่	 ผมหมายถงึอะไรหรือยงัไม	่

“เก็ต”....	มาเรียนเลยครับ		แล้วคณุจะ	“เก็ต”	แล้วคณุจะรู้สกึวา่งาน	CFO	นัน้ทรงพลงัแคไ่หน”	

 

 

  คณุ สรุยทุธ  ทวีกลุวฒัน ์ 

  ผ ูอํ้านวยการใหญ่สายการเงิน  

  บรษิทั บีทีเอส กร ุป๊ โฮลด้ิงส ์จํากดั (มหาชน ) 

“ ดว้ยเล็งเห็นว่าบทบาทของ CFO ท่ีทรงคณุค่าในปัจจบุนั ครอบคลมุงานในหลายมิติไม่จํากดัแต่เพียงดา้น

บญัชีและการเงินแบบดัง้เดิม..เท่านัน้ พวกเรา จึงตัง้ใจออกแบบหลกัสตูร FP-CFO มาเพ่ือเปิดมมุมอง

สรา้งบรบิทใหม่ในบทบาทท่ี CFO ยคุน้ีท่ีควรเป็น เพ่ือสามารถสรา้งมลูค่าเพ่ิมแกก่จิการได ้หากคณุอ่าน

ตรงน้ีแลว้ยงัไม่เขา้ใจว่า ผมหมายถึงอะไรหรอืยงัไม่ “เก็ต”.... มาเรยีนเลยครบั  แลว้คณุจะ “เก็ต” แลว้คณุจะ

ร ูสึ้กว่างาน CFO นัน้ทรงพลงัแค่ไหน”  

    

คณุวทัธยา  พรพิพฒันก์ลุ 

Head of Accounting Information Management 

 
ไดอ้ะไรกบัการเขา้อบรมหลกัสตูร FP-CFO กบัสภาวิชาชีพ ?

 “ หลกัสตูรอบรมเพ่ือติดอาวธุกบั CFO มีมากมาย เป้าหมายท่ีสาํคญั คือ สามารถเติมเต็มความตอ้ง

ของ CFO ท่ีจะนําไปใชใ้นการควบคมุ ดแูลและสนบัสนนุธรุกิจใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลไกในการออกแบบ

หลกัสตูรน้ี นอกจากการจดัเน้ือหาพ้ืนฐานใหค้รบถว้นแลว้ การเนน้กระบวนการเรยีนร ูเ้ชิงวิชาการ 

ควบค ู่ไปกบัการ share ตวัอยา่ง พรอ้มกบัการเยี่ยมชมสถานท่ีจรงิของภาคธรุกิจท่ีหลากหลาย 

ทําให ้CFO มีสว่นในการแสดงความคิดเห็นผ่านกรณีศึกษา  และ ท่ีสาํคญัท่ีสดุ คือ เปิดโอกาสให้ CFO ได้

สรา้ง networking ระหว่างกนั จึงเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะช่วยให ้CFO สามารถนําความร ูไ้ปใชภ้ายหลงัการ

จบหลกัสตูรไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม เกิดข้ึนจรงิ และ ต่อเน่ือง ยิ่งข้ึน” 

 

คุณวัทธยา  พรพพิฒัน์กุล

Head of Accounting Information Management

บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ได้อะไรกับการเข้าอบรมหลักสูตร FP-CFO กับสภาวชิาชีพบญัชี ?
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ใช้ภายหลงัการจบหลกัสตูรได้อยา่งเป็นรูปธรรมเกิดขึน้จริง	และตอ่เน่ืองย่ิงขึน้”	
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