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Critical skills
needed for CFO

Critical skills needed for finance to cut through complexity- CGMA magazine

สภาพ

แวดล้ อ มทางธุ รกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง จากสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ โลก
(global economic environment) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและปั จจัยอื่นที่ส่งผลกระทบให้
องค์กรจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร CFO ถือเป็นบุ คคลที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อองค์กร บทบาทของ CFO ทุกวันนี้
ไม่เพียงเป็นหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ท่ีคอยควบคุมและติดตามเฉพาะเรื่องตัวเลขทางบัญชี และการเงินขององค์กรเท่านัน้ แต่จะต้อง
มีความตื่นตัวและพร้อมที่จะน�ำพาองค์กรให้สามารถรองรับกับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แทบจะทุกวินาที
จากผลส�ำรวจของ American Institute of CPAs ชี้ ให้เห็นว่า ในปั จจุ บันนอกจาก CFO จะต้องรับผิดชอบในเรื่อง
ของการบัญชี การเงิน และการจัดท�ำรายงานต่างๆ (Traditional financial accounting and reporting) หน้าที่
ของ CFO ยังได้ขยายขอบข่ายรวมไปถึงเรื่องต่างๆ เหล่านี้
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การบริ หารความเสี่ยง
รวมถึงการควบคุมภายใน
(Risk management,
including internal
controls)

67%

การวางแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
(Strategic business
planning)

58%

ระบบสารสนเทศด้ าน
การบัญชี , การพัฒนาทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูล

การบริ หารและการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

กฎหมายและการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ

55%

46%

44%

(Accounting information
systems, including IT
development and cybersecurity)

(Management and
corporate governance)

(Legal and compliance)

นอกจากนีใ้ นการส�ำรวจยังพบว่ า ทักษะที่สำ� คัญอย่ าง
มากในอีก 1-3 ปี ข้ างหน้ าของ CFO คือ
• การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ (Strategic business
planning )
• การบริ หารความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมภายใน (Risk
management, including internal controls)
• การจัดการและบริ หารข้ อมูลเพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การ
ตัดสินใจและการวิเคราะห์ (Management reporting and
analysis )
และยั ง มี ทั ก ษะอื่ นๆ ที่ CFO ต้ อ งพั ฒ นาเพื่ อให้
สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังเช่ น

“Communication skills”
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็ จและความ
ล้ มเหลวในเรื่ องการบริ หารจัดการ
องค์กร คือ เรื่องการสือ่ สาร ดังนัน้
CFO ต้ องมีทกั ษะการสื่อสาร
ที่ ดี Bob Gaby, CPA/
CITP, CGMA, ผู้ ก่ อ ตัง้
บริษทั Arxis Technology
กล่าวว่า ทักษะการสือ่ สาร
ที่จ�ำเป็ นมี 3 เรื่ องดังนี ้
• Communication.
ไม่วา่ คุณท�ำงานกับใคร หรื อ
บุคคลระดับไหน CFO จะต้ อง
มีความสามารถในการสื่อสารได้
กับบุคคลทุกระดับในองค์กร
• Domain expertise
คุณไม่สามารถท�ำงานได้ ทกุ อย่าง ดังนัน้ CFO ต้ องรู้วา่ จุด
แข็งและความเชี่ยวชาญของเราอยู่ท่ีตรงไหน เพื่อที่จะมุ่ง
พัฒนาที่จดุ นัน้
• Building relationships.
ปั จจุบนั การท�ำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก องค์กรควร
มุง่ เน้ นเรื่ องการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า

“Driving performance”

มากกว่า 34 % ของผู้ตอบแบบส�ำรวจ กล่าวว่า การผลักดัน
และน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็ จเป็ นบทบาทที่ส�ำคัญของ
CFO ในอีก 1-3 ปี ข้ างหน้ า ในการสัมภาษณ์ของ CGMA
กล่าวว่าปั จจัยส�ำคัญที่จะน�ำพาองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จ รวมถึง
เรื่ องต่างๆ ดังนี ้

• Learning the business
CFO ต้ องมี ค วามรอบรู้ และเข้ าใจในธุ ร กิ จ อย่ า งลึ ก ซึ ง้
Elizabeth Nilsen, CPA, CGMA, CFO ของบริ ษั ท FKP
Architects กล่าวว่า” เธอท�ำงานใกล้ ชิดกับทังผู
้ ้ อ�ำนวยการ
ฝ่ ายปฎิบตั ิการ ( COO ) และ ผู้จัดการโครงการ (Project
Managers) เมื่อฝ่ ายต่างๆ มีค�ำถามเป็ นหน้ าที่ของเธอที่จะ
ต้ องน�ำเสนอข้ อมูลเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของฝ่ ายต่างๆ”
• Identifying the key drivers
Armstrong กล่าวว่า “เมื่อเร็ วๆ นี ้ Micro 100 ได้ มีการ
ปรับปรุ งขันตอนและมาตรฐานที
้
่สามารถวัดเป็ นรู ปธรรมได้
ซึง่ 1 ในนันคื
้ อ การที่พนักงานสามารถให้ feedback กับ
บริ ษัทเพื่อที่ว่าบริ ษัทจะได้ น�ำไปปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานให้ ดีขึ ้น “
• Examining opportunities for improvements
กระบวนการทางธุรกิ จที่ เกิ ดขึน้ มักมี เรื่ อง
ของการเงิ น เข้ าไปเกี่ ย วข้ องเสมอ
ดังนัน้ CFO จึงควรมีสว่ นร่วม
ในการบริ ห ารงานอย่ า งใกล้
ชิ ด เ พื่ อ ท� ำ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร มี
กระบวนการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพซึง่ รวมถึง
การตัดสินใจทางการเงิน

ท้ายสุดนี้ Ralph Bender,
CPA, CGMA, CFO ของ
Manship Media กล่าวว่า
“หน้าที่ของ CFO ไม่ได้จ�ำกัด
อยู ่เฉพาะแต่ตัวเลขอีกต่อไป CFO
ต้ อ งดู ใ นเรื่ อ งคน, ต้ อ งรู ้ ใ นเรื่ อ งกลยุ ท ธ์
ของธุ รกิจ และCFO ต้องเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
และชั ดเจนรู ้ว่าองค์กรจะต้องเติบโตไปในทิศทางไหน”

“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
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