โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านการบัญชี บริหาร

         ในเดือนพฤษภาคม
2558 ที่ผา่ นมา สภาวิชา
ชีพบัญชี โดยคณะกรรมการ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ด้ านการ
บั ญ ชี บ ริ ห ารได้ ร่ ว มกั น
พัฒนาและปรับหลักสูตร
ใหม่ จัดอบรมหลักสูตร  
Fundamental Practice
for CFO รุ่ น 1 หรื อ
ทีห่ ลายคนรู้จกั กันในชือ่ หลักสูตร  Young CFO ( YCFO # 4 )
หลักสูตร   Fundamental Practice for CFO นี ้
มุ่งที่จะพัฒนาบทบาทของผู้บริ หารด้ านบัญชีและการเงิน
เสริ มความเข้ าใจที่จ�ำเป็ นในการท�ำหน้ าที่ CFO  ให้ มีความ
พร้ อมส�ำหรับบทบาทใหม่ในยุค AEC รวมถึง การสร้ าง
เครื อข่าย CFO หรื อ ผู้ที่มีศกั ยภาพในการเป็ น CFO ของ
องค์กรต่าง ๆ
ด้ วยวัตถุประสงค์ดงั กล่าว การอบรมจึงเน้ นรูปแบบ
การเสวนาระหว่างกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ตลอดการอบรม รวมถึงมีการบรรยายสรุ ป
สาระส� ำ คัญ ของแต่ล ะเรื่ องที่ น่า สนใจ เช่น หลัก การ
และเทคนิคการปฏิบตั ิงานด้ านการบัญชี และการเงินที่
จ�ำเป็ น Performance Measurement, การควบคุมและ
การวัดผลการปฏิบตั งิ าน, Corporate Strategy การบริ การ
ความเสี่ยง Supply Chain Management รวมทังการเสริ
้
ม
ความเข้ าใจที่จ�ำเป็ นในการท�ำหน้ าที่ CFO เช่น Human
Capital, Investment Policy, Business Valuation, และ
เรื่ องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นในยุด AEC
ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะเน้ นการเสวนาระหว่ า ง
วิทยากรและผู้เข้ าร่ วมอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
มุมมอง และประสบการณ์ รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
จากตัวอย่างที่ เกิ ดขึน้ จริ ง หลักสูตรนี ไ้ ด้ รับเกี ย รติจาก
วิ ท ยากรหลายท่ า นที่ เ ป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ทัง้ ภาครั ฐ และ
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ผู้บริ หารระดับสูงจากภาคเอกชนร่วมบรรยายให้ ความรู้
นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถ
ติดตามเนื ้อหาได้ อย่างเป็ นระบบ และสามารถน�ำหลักการ
ที่อบรม และประเด็นความเห็นที่แลกเปลี่ยนกลับไปปรับ
ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ จริ ง   สภาวิชาชีพบัญชี ได้ น�ำผู้เข้ า
อบรมเข้ าเยี่ยมชมดูงานในบริ ษัทชันน�
้ ำ  อาทิ เช่น บริ ษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยได้ รับเกียรติฟังบรรยายในหัวข้ อ “ บริ หารการ
เงินอย่างไรให้ เพิม่ มูลค่ากิจการ” จากคุณสุรยุทธ ทวีกลุ วัฒน์
ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงิน บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์
จ� ำ กัด (มหาชน)  และเยี่ ย มชมศูน ย์ ควบคุม การเดิน รถ
ไฟฟ้าบีทีเอส กับคุณสุมิตร  ศรี สนั ติธรรม ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
ปฏิ บัติก าร บริ ษั ท ระบบขนส่ง มวลชนกรุ ง เทพ จ� ำ กัด
( มห าชน ) และ ใ น บ่ า ย วั น เดี ย วกั น บริ ษั ท S C G
Experience CDC ได้ เปิ ดบ้ านต้ อนรับ ผู้เข้ าอบรมเข้ า
เยี่ยมชม และฟั งบรรยายจาก คุณชัชวาลย์ เศรษฐบุตร
กรรมการผู้จดั การ Customer Experience Management,
ในหัวข้ อ “บริ หาร Flagship Retail Store ส�ำหรับสินค้ า
SCG” ซึง่ ได้ รับความสนใจจากผู้เข้ าอบรมทัง้ 35 ท่าน เป็ น
อย่างมาก
ต้ องยอมรับว่าเพื่อสร้ าง CFO มืออาชีพโดยเตรี ยม
ความพร้ อมเข้ า สู่ก ารเป็ นผู้บ ริ ห ารสูง สุด ด้ า นบัญ ชี แ ละ
การเงิน..นัน้ หลักสูตรการอบรม Premium แบบนี ้ สามารถ
ช่วยเสริ มสร้ างความรู้ให้ ทา่ นได้ และยังสามารถน�ำแนวคิด
และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้
ซึ่ ง จะเป็ นแนวทางมุ่ ง สู่ ค วามส� ำ เร็ จ และก้ าวขึ น้ เป็ น
ผู้ บริ หารได้ อย่ า งมั่ น ใจพร้ อมจะท� ำ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้ างประสิทธิผลให้ กบั องค์กรของท่าน
ต่อไปได้ ในอนาคต

คุณ สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
ผู้อำ� นวยการใหญ่ สายการเงิน
บริษัท บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน )

“ด้ วยเล็งเห็นว่าบทบาทของ CFO ที่ทรงคุณค่าในปั จจุบนั ครอบคลุมงานในหลายมิตไิ ม่จ�ำกัด
แต่เพียงด้ านบัญชี และการเงินแบบดัง้ เดิม..เท่านัน้ พวกเรา จึงตัง้ ใจออกแบบหลักสูตร
FP-CFO มาเพื่อเปิ ดมุมมองสร้ างบริ บทใหม่ในบทบาทที่ CFO ยุคนี ้ที่ควรเป็ น เพื่อสามารถ
ค ุณ ส ุรยงอะไรหรื
ุทธ ทวีอยักงไม่
ุลวัฒน์
สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กจิ การได้ หากคุณอ่านตรงนี ้แล้ วยังไม่เข้ าใจว่า ผมหมายถึ
ผูอ้ ํานันวยการใหญ่
สายการเงิน
“เก็ต”.... มาเรียนเลยครับ  แล้ วคุณจะ “เก็ต” แล้ วคุณจะรู้สกึ ว่างาน CFO
นทรงพลั
้
งแค่ไหน”

ค ุณ ส ุรย ุทธ ทวีก ุลวัฒน์
ผูอ้ ํานวยการใหญ่สายการเงิน
บริษทั บีทีเอส กรป๊ ุ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน )

บริษทั บีทีเอส กรป๊ ุ โฮลดิ้งส์ จําก

“ ด้วยเล็งเห็นว่าบทบาทของ CFO

บัญชีและการเงินแบบดัง้ เดิม..เท่านัน้

“ ด้วยเล็งเห็นว่าบทบาทของ CFO ที่ทรงค ุณค่าในปัจจุบัน ครอบคล ุมงานในหลายมิ
ติไม่จํากัดแต่เพียงด้าน
สร้างบริบทใหม่ในบทบาทที่ CFO ย
บัญชีและการเงินแบบดัง้ เดิม..เท่านัน้ พวกเรา จึงตัง้ ใจออกแบบหลักสูตร FP-CFO
มาเพื
ตรงนี
้ แล้่อวเป
ยัิ งดม
ไม่เุมมอง
ข้าใจว่า ผมหมายถึง
สร้างบริบทใหม่ในบทบาทที่ CFO ย ุคนี้ที่ควรเป็น เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กรจิ ส้การได้
หากค
ุณอ่นัาน้ ทรงพลังแค่ไห
CFO
ู ึกว่างาน
ตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจว่า ผมหมายถึงอะไรหรือยังไม่ “เก็คุตณ”....
วัทมาเรี
ธยายนเลยครั
พรพิพฒ
ั บ น์แล้
กุลวค ุณจะ “เก็ต” แล้วค ุณจะ
ไหน”of Accounting Information Management
รส้ ู ึกว่างาน CFO นัน้ ทรงพลังแค่
Head

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
ได้ อะไรกับการเข้ าอบรมหลักสูตร FP-CFO กับสภาวิชาชีพบัญชี ?

“หลักสูตรอบรมเพื่อติดอาวุธกับ CFO มีมากมาย เป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ สามารถเติม
เต็มความต้ องการของ CFO ที่จะน�ำไปใช้ ในการควบคุม ดูแลและสนับสนุนธุรกิจให้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลไกในการออกแบบหลักสูตรนี ้ นอกจากการจัดเนื ้อหาพื ้นฐานให้ ครบถ้ วนแล้ ว
การเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้เชิงวิชาการ ควบคูไ่ ปกับการ share ตัวอย่าง พร้ อมกับการเยี่ยมชม
สถานที่จริ งของภาคธุรกิจที่หลากหลาย การท�ำให้ CFO มีสว่ นในการแสดงความคิดเห็นผ่านกรณี
ศกึ ท
ษา  
และทีพรพิ
่ส�ำคัญพฒ
ค ุณวั
ธยา
ั น์ก ุล
ที่สดุ คือ เปิ ดโอกาสให้ CFO ได้ สร้ าง networking ระหว่างกัน จึงเป็ นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยให้ CFO
สามารถน�
ำความรู้ไป Informat
Head
of Accounting
ใช้คภายหลั
การจบหลั
กสูตรได้
ุณวัทงธยา
พรพิ
พฒ
ั อย่น์างเป็
ก ุลนรูปธรรมเกิดขึ ้นจริง และต่อเนื่องยิ่งขึ ้น”

Head of Accounting Information Management

ได้อะไรกับการเข้าอบรมหลักสูตร FP-CFO กับสภาวิชาชีพ ?

ได้อะไรกับการเข้าอบรมหลักสูตร FP

“ หลักสูตรอบรมเพื่อติดอาว

ของ CFO ที่จะนําไปใช้ในการควบค ุม
“ หลักสูตรอบรมเพื่อติดอาว ุธกับ CFO มีมากมาย เป้าหมายที่สาํ คัญ คือ สามารถเติ
เต็มความต้องดเนื้อหาพื้น
หลักสูตรนีม้ นอกจากการจั
ของ CFO ที่จะนําไปใช้ในการควบค ุม ด ูแลและสนับสน ุนธ ุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภควบคู่
าพ กลไกในการออกแบบ
ไปกับการ share ตัวอย่าง พร
หลักสูตรนี้ นอกจากการจัดเนื้อหาพื้นฐานให้ครบถ้วนแล้ว การเน้นกระบวนการเรียนร
ชิงวิCFO
ชาการ
ทําเ้ ู ให้
มีสว่ นในการแสดงความ
่หลากหลาย
ควบคู่ไปกับการ share ตัวอย่าง พร้อมกับการเยี่ยมชมสถานที่จริงของภาคธ ุรกิจทีสร้
าง networking ระหว่างกัน จึงเ
ทําให้ CFO มีสว่ นในการแสดงความคิดเห็นผ่านกรณีศึกษา และ ที่สาํ คัญที่ส ุด คือ เป
ิ ดโอกาสให้
ได้็ นร ูปธรรม เกิด
จบหลั
กสูตรได้CFO
อย่างเป
สร้าง networking ระหว่างกัน จึงเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยให้ CFO สามารถนําความรไ้ ู ปใช้ภายหลังการ

จบหลักสูตรได้อย่างเป็นร ูปธรรม เกิดขึ้นจริง และ ต่อเนื่อง ยิ่งขึ้น”
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