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      สวััสดีีค่่ะ ท่่านสมาชิิกสภาวัิชิาชีิพบััญชีิ กลัับัมา
พบักันอีีกค่รั้ั�งสำาหรั้ับั “ค่อีรั้์ (Core) บััญชิี ตอีนที่� 3” 
โดียในตอีนนี�สภาวิัชิาชิีพบััญชีินำาเร่ั้�อีงรั้าวัที่�น่าสนใจจาก 
คุุณปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย หรือคุุณกว้ิ้�น กรั้รั้มการั้ด้ีาน
งานปรั้ะชิาสัมพันธ์์ค่นล่ัาสุดี ที่�ได้ีให้เกียรั้ติมาร่ั้วัมแชิร์ั้
ปรั้ะสบัการั้ณ์์ในบัท่บัาท่ต่าง ๆ ผ่่านมุมมอีง “บััญชีัสร้าง
พื�นฐาน..การทำางานต้้องมีี Agility” ค่่ะ

 “Agility” แปลัว่ัา ค่วัามต้อีงการั้จะสร้ั้าง
ค่วัามค่ล่ัอีงตัวั ซ่ึ่�งมาจากค่ำาว่ัา Agile (อ่ีานว่ัา เอีไจล์ั 
หร่ั้อี อีะจาลั์วั) ซ่ึ่�งปัจจุบัันเป็นค่ำายอีดีนิยมในแวัดีวัง
ธุ์รั้กิจที่�หลัายอีงค์่กรั้นำามาเป็นแนวัท่างปรั้ะยุกต์ใช้ิในการั้
ดีำาเนินงาน ถ้้าว่ัากันด้ีวัยตัวัค่ำาศััพท์่แล้ัวั Agile แปลัว่ัา 
ค่ล่ัอีงแค่ล่ัวัหร่ั้อีปรั้าดีเปรีั้ยวั แต่ถ้้าพูดีถ่้งบัริั้บัท่ที่�เรั้าพูดี
ถ่้งกันบ่ัอีย ๆ ในปัจจุบััน Agile ค่่อี แนวัค่ิดีในการั้สรั้้าง
ค่วัามค่ลั่อีงตัวัในการั้ท่ำางาน พอีอี่านมาถ่้งตรั้งนี�แล้ัวั 
ผู้่อ่ีานหลัายท่่านค่งเกดิีค่ำาถ้ามอียูใ่นหวััใช่ิไหมค่่ะวัา่ “บััญชีิ 
กับั Agility” มันจะไปในทิ่ศัท่างเดีียวักันได้ีอีย่างไรั้ 
“ค่อีร์ั้ (Core) บััญชีิ ตอีนที่�  3” เรั้ามีค่ำาตอีบัจาก 
คุ่ณ์กวิั�นมาให้ค่่ะ

บัญชีสร้างพื้นฐาน

การทำางานต้องมี

นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย

กรั้รั้มการั้แลัะปรั้ะชิาสัมพันธ์์

“บัญชี” คืือพื้นฐาน

 ต้อีงเรีั้ยกว่ัาตัวัเอีงเป็นค่นโชิค่ดีีที่�ได้ีรัั้บัพ่�นฐานท่างบััญชีิมา
ตั�งแต่เด็ีกแลัะก็ได้ีท่ำางานตรั้งกับัสายงานที่�เรีั้ยนมาตั�งแต่แรั้ก โดียผ่ม
เริั้�มเรีั้ยนบััญชิีมาตั�งแต่อียู่ ม.4 จากค่ำาแนะนำาขอีง “ป๋า” ว่ัาให้มาเรีั้ยน 
ที่� Assumption Commercial College หร่ั้อี “ACC” เน่�อีงจากทั่�ง
ป๋าแลัะพี�ชิายก็เรีั้ยน ACC ด้ีวัยเหม่อีนกัน จะไดี้ทั่�ง Salesmanship 
(ศััพท์่ Catch-word สมัยนั�น) แลัะก็ยังได้ีภาษาอัีงกฤษอีีกด้ีวัย แต่สิ�ง
ที่�จับัต้อีงได้ีสุดี ๆ จากการั้ที่�จบั ACC ค่่อี ค่วัามสามารั้ถ้ในการั้พิมพ์
ดีีดี (รุ่่�นต้้องกดแรุ่ง ๆ ให้้แป้้นมัันดีด ๆ ฝึึกความัแข็็งแรุ่งข็องน้�วนาง
ข้็างซ้้ายเน่�องจากต้้องพิ้มัพ์ิตั้วอักษรุ่ ป้. เยอะเพิรุ่าะเป้็นช่ื่�อตั้วเอง) 
แลัะเปิดีโลักทั่ศัน์ท่างด้ีานบััญชีิ หลัังจากจบั ACC มาก็สอีบัเข้า 
BBA มหาวิัท่ยาลััยธ์รั้รั้มศัาสตร์ั้ แลัะไปเรีั้ยนแลักเปลีั�ยนต่อีที่� 
The University of Texas at Austin แลัะเม่�อีเรีั้ยนจบัก็ได้ีมีโอีกาสเริั้�มงาน 
กับั Big 4 แห่งหน่�งที่� Houston Office

Agility คืืออะไร



 ตอีนที่�เรีั้ยนจบัมาใหม่ ๆ  ก็เป็นไปตาม Step ขอีงผู้่สอีบับััญชีิทั่�วัไป ค่่อี ต้อีงสอีบั 
US CPA ให้เรีั้ยบัร้ั้อีย โดียค่วัามมุ่งมั�นช่ิวังแรั้ก ๆ ค่่อี เราต้้องเป็ินเหมืีอนฟองนำ�าแห้ง ๆ 
ที�ใช้ัดููดูคุวิ้ามีรู้จากรุ�นพี�มีาให้ไดู้มีากที�สุดู เพรั้าะในสมัยนั�นโอีกาสท่ำางานต่างปรั้ะเท่ศั
สำาหรัั้บัเด็ีกจบัใหม่ “มีไม่เยอีะ” ท่ำางานไปซัึ่กพักเริั้�มมีค่วัามคิ่ดีว่ัา เรั้าต้อีงสร้ั้าง 
Branding ขอีงตัวัเอีง เป็นต่างชิาติพูดีภาษาอัีงกฤษที่�อีเมริั้กา ก็ค่งจะไปสู้ฝรัั้�งพูดี 
ภาษาอัีงกฤษไม่ได้ี จะไปอีวัดีเขาว่ัา “แต่เรั้าพูดีภาษาไท่ยได้ีนะ” ฝรัั้�งก็ค่งงงว่ัา 
พูดีไท่ยได้ีที่�อีเมริั้กามีปรั้ะโยชิน์ยังไง เลัยคิ่ดีง่าย ๆ ถ้้าเป็นแบับันั�นเรั้าต้อีงมีจุดีเด่ีน 
ซัึ่กด้ีาน เลัยเล่ัอีกที่�จะเป็นเจ้าพ่อี Technical Accounting แท่น จ่งให้เวัลัากับัการั้ศ่ักษา 
Technical Accounting จนเกิดีเป็น Passion แลัะค่วัามภาค่ภูมิใจเม่�อีเรั้าสามารั้ถ้ 
ช่ิวัยเหล่ัอีลูักค้่าแลัะที่มงานต่าง ๆ ขอีง Firm ได้ี

คืรั้งแรกกับ Agility  ตอนเร่�มงาน 

เราพูดไม่เก่ง..แต่เราช่วยเก่งนะ

Agility คืรั้งที� 2 เราต้องปรับทั้งตัวและปรับทั้งใจ 

ต้องเป็นทั้งผูู้้รับและผูู้้ให้้

 ท่ำางานผ่่านไปได้ี “2 Busy Seasons” ก็รู้ั้ส่กอียากกลัับับ้ัาน เลัยย้ายกลัับัมา 
ที่�เม่อีงไท่ย แลัะเริั้�มงานกับั Bangkok Office ขอีง Big 4 เดีิม ท่ำางานไปไดี้ซัึ่กพัก 
ก็เริั้�มเกิดี “Reverse Culture Shock” แลัะเกิดีค่ำาถ้ามข่�นในใจวั่า “คิ่ดีถู้กไหมที่�ย้าย 
กลัับัมาท่ำางานที่�เม่อีงไท่ย” เพรั้าะอีะไรั้ก็ดูีจะแตกต่างจากที่�ค่าดีหวััง แต่โชิค่ดีีที่�จับั 
ค่ำาพูดีขอีงเจ้านายมาได้ีค่ำาหน่�งว่ัา “ถ้้าเราไมี�ปิรับัตั้วิ้ ไมี�วิ้�าจะย้ายงานไปิที�ไหนก็คุงจะ
ไมี�ใชั�คุำาต้อบั” เอีาจรั้ิง ๆ ตอีนนั�นฟัังพี�เขาพูดีแลั้วัก็ยังคิ่ดีไม่ได้ีว่ัา พี�เขาหมายถ่้งอีะไรั้? 
แต่ก็ยังเช่ิ�อีอียู่อีย่างว่ัา พี�เขาพูดีเพรั้าะหวัังดีีกับัเรั้า ไม่ได้ีพูดีเพ่�อีอียากให้เรั้าท่ำางานต่อี 
กับัเขา เลัยต้อีงปรัั้บัใจตัวัเอีงใหม่ แลัะตอีบัรัั้บัการั้ย้ายแผ่นกไปท่ำาในส่วันที่�เรีั้ยกว่ัา 
ท้่าท่ายสุดี ๆ นั�นก็ค่่อี “ส่วันงาน Audit สายงาน Financial Services” ตอีนนั�น 
คิ่ดีง่าย ๆ ว่ัา ยังไงก็ต้อีงปรัั้บัตัวัปรัั้บัใจอียูแ่ล้ัวั ไปเริั้�มงานตรั้งจุดีที่�เขาบัอีกว่ัามันยาก ๆ 
เลัยลัะกัน จะได้ีปรัั้บัมันที่เดีียวั  พอีย้ายงานเรั้าก็ต้อีงเริั้�มต้นด้ีวัยการั้สอีบั Thai CPA 
จากนั�นก็เข้าไปเป็นที่มงานสอีบับััญชีิขอีงธ์นาค่ารั้ชัิ�นนำาขอีงปรั้ะเท่ศั

 จากการั้ที่�ได้ีเข้ามาเป็นที่มสอีบับััญชิีขอีงธ์นาค่ารั้ ท่ำาให้ต้อีงใช้ิ Technical 
Accounting Skills เป็นอีย่างมาก จนกรั้ะทั่�งได้ีรัั้บั Wakeup Call จากพี�ลูักค้่าท่่านหน่�ง 
บัอีกวั่า “พี�สังเกต้มีาหลายคุรั�งละ วิ้�าเราชัอบัมีาอ้างอ้งมีาต้รฐานบััญชีัให้พี�ฟัง 
พี�หวัิ้งดีูนะถึ้งบัอก พวิ้กพี�อ�านหนังสือเองไดู้ ส้�งที�พี�ต้้องการจากพวิ้กเรา คืุอ คุำาแนะนำาวิ้�า 
พี�จะสามีารถ้นำามีาต้รฐานบััญชีัมีาปิรับัใช้ักับัธุุรก้จของพี�ไดู้อย�างไร” ตอีนที่�ได้ีรัั้บั 
Feedback มาค่รัั้�งแรั้ก รู้ั้ส่กเหม่อีนโลักจะแตก เรั้าสำาคั่ญตัวัผิ่ดีคิ่ดีว่ัาท่ำาดีีอียู่แล้ัวั 
แต่จริั้ง ๆ แล้ัวัไม่ได้ีตอีบัโจท่ย์ลูักค้่าเลัยหร่ั้อี? พอีตั�งสติได้ีก็เริั้�มปรัั้บัวิัธี์การั้ท่ำางาน 
โดียเน้นเป็น Solution Orientated ไม่ใช่ิ Technical Reference ทุ่กค่รัั้�งที่�มี Case เข้า
มา เรั้าต้อีงท่่อีงไว้ัในใจ “เขามีาหาเราเพื�อหาว้ิ้ธีุแก้ปัิญหา ไมี�ใชั�ไปิยำ�าวิ้�าเขามีีปัิญหา” 
เพ่�อีเป็นการั้เต่อีนตนเอีงอียู่เสมอี ซ่ึ่�งวิัธี์ค่ิดีนี�ดีันบัังเอิีญไปสอีดีค่ล้ัอีงกับัอีีกค่ำาสอีนหน่�ง 
ที่�พี� Partner ได้ีเค่ยสอีนเอีาไว้ัว่ัา “กว้ิ้�น ทุกการนัดูพบักับัลูกคุ้า เราคุวิ้รจะมีีของแถ้มี
ให้เขาเสมีอ ซึึ่�งของที�วิ้�านี�หมีายถึ้ง Value ที�เรามีอบัให้ไว้ิ้กับัลูกคุ้า ให้เขารู้สึกวิ้�า 
การพูดูคุุยกับัเรา เขาไดู้อะไรกลับัไปิ ไมี�ใชั� Regulatory Meeting ที�เขาจำาเป็ิน 
ต้้องพบัเรา เพราะเราเป็ินผูู้้สอบับััญชีั” ซ่ึ่�งเรั้าใช้ิบัท่เรีั้ยนที่�ได้ีรัั้บัดัีงกล่ัาวัเป็นพ่�นฐาน 
ในการั้ท่ำางาน พรั้อ้ีมทั่�งโอีกาสในการั้เปน็วิัท่ยากรั้ในหลัาย ๆ  บัท่บัาท่ ท่ำาใหส้ามารั้ถ้สรั้า้ง 
Network ทั่�งในอีงค์่กรั้ ลูักค้่า แลัะ Regulators ได้ีมากมาย ผ่มคิ่ดีว่ัาด้ีวัยค่วัามจริั้งใจแลัะ 
Value ที่�เรั้ามีให้ ในฐานะผู้่ให้แลัะผู้่รัั้บั แถ้มยังได้ีฝึกทั่กษะการั้ส่�อีสารั้ไปในตัวัอีีกด้ีวัย

ถ้้าเราไม่่ปรับตััว

ไม่่ว่าจะย้้าย้งาน

ไปที่่�ไหนก็็คงจะ

ไม่่ใช่่คำาตัอบ...

กัับโอกัาสได้้เขีียน Columnกัับโอกัาสได้้เขีียน Column

ประสบกัารณ์์ทำำางานและกัารเด้ินทำางประสบกัารณ์์ทำำางานและกัารเด้ินทำาง

ฟองนำ�าแห้้ง ๆ ทำี�ใช้้ดู้ด้ความรู้ฟองนำ�าแห้้ง ๆ ทำี�ใช้้ดู้ด้ความรู้

จากัร่�นพี่ี�มาให้้ได้้มากัทำี�ส่ด้จากัร่�นพี่ี�มาให้้ได้้มากัทำี�ส่ด้



Agility คืรั้งที� 4 ต้นปีแต่งงาน..ปลายปีเปลี�ยนงาน

 หลัังจากนั�นกลัับัเม่อีงไท่ยมาไดี้ปรั้ะมาณ์หน่�งปี ก็เกิดีค่วัามเปลีั�ยนแปลัง 
ค่รัั้�งใหญ่ ค่่อี ต้นปีแต่งงานแลัะปลัายปีตัดีสินใจที่�จะเปลีั�ยนงานไปอียู่ กับัห้อีง 
ค้่าเงินธ์นาค่ารั้ การั้ตัดีสินใจเปลีั�ยนงานไดี้สร้ั้างค่วัามไม่สบัายใจให้กับัที่�บั้านอีย่างสูง 
เพรั้าะ Firm ที่�ท่ำาอียู ่ ก็มีค่วัามมั�นค่งแลัะมี Career Path ที่�ชัิดีเจน การั้ไปเริั้�มต้นกับัที่�
ใหม่ในห้อีงค้่าเงิน มีค่วัามไม่แน่นอีนสูง แลัะมีค่นทั่กว่ัา “เขาจะเอานักบััญชีัไปิไว้ิ้ในห้อง 
คุ้าเง้นทำาไมี” ค่ำาพูดีจากค่นสอีงค่นที่�ท่ำาให้ตัดีสินใจเปลีั�ยนงาน นั�นค่่อี จากภรั้รั้เมียสุดีที่�รัั้ก 
“อียากท่ำาก็ท่ำาเลัย ม. สนับัสนุน” แลัะจากเจ้านายใหม่ว่ัา “ถ้้าผู้มีจะหานักการเง้น 
เรามีีอยู�เต็้มีธุนาคุาร เต้็มีห้องคุ้าเง้นอยู�แล้วิ้ แต้�ผู้มีอยากไดู้คุนอีกแบับัที�จะเข้ามีา 
ร�วิ้มีงาน” ตอีนนั�นก็แอีบัคิ่ดีว่ัา ค่นอีีกแบับัค่่อีแบับัไหนนะ? แล้ัวัเรั้าค่่อีค่นแบับันั�นไหม
แต่ถ้้าไม่ลัอีงก็ไม่รู้ั้ แลัะแน่นอีน “การั้เปลีั�ยนงานใหม่” ก็กดีดัีนมาก ค่่อี ต้อีงเรีั้ยนรู้ั้ 
ทุ่กอีย่างใหม่ อีะไรั้ที่�เรั้าเค่ยรู้ั้ เค่ยใช้ิ แท่บัไม่ค่่อียได้ีใช้ิกับัที่�ท่ำางานใหม่ แลัะเพ่�อีนร่ั้วัม
งานไม่เข้าใจภาษา Debit /Credit ขอีงเรั้า แลัะเรั้าก็ไม่เข้าใจภาษา Bid/Offer ขอีงเขา 
ก็เลัยต้อีงใช้ิเวัลัา “ปิรับัตั้วิ้ ปิรับัใจ ปิรับัการทำางาน ปิรับัว้ิ้ธีุสื�อสาร สนุกกับังานและ 
โอกาสที�เข้ามีาเรื�อย ๆ” จนตอีนนี�ก็เข้าปีที่� 6 แล้ัวักับังานในห้อีงค้่าเงิน

Agility คืรั้งที� 3 กลับไปทำางานเมืองนอกอีกคืรั้ง 

และได้ทำางานส่วนงานที�ปรึกษาด้วยนะ

 แม้ว่ัาตอีนอียู่เม่อีงไท่ย จะได้ีมีโอีกาสไปท่ำา Advisory Project อียู่บ้ัาง 
แต่ก็ไม่ได้ีท่ำาเต็มตัวั จนมีโอีกาสได้ีไปท่ำางานที่� Australia Office ขอีง Big 4 ในส่วันงาน 
CFO Advisory and Financial Risk Management ก็ท่ำาให้เปิดีโลักกว้ัางอีีกค่รัั้�งหน่�ง
ค่วัามมั�นใจที่�เรั้าเค่ยมีในฐานะ Leading Bank Auditor หายไปภายในสอีงเด่ีอีน นั�นเพรั้าะ
เรั้าเริั้�มรู้ั้ตัวัว่ัา “เรายังไมี�รู้ในส้�งที�คุวิ้รรู้ และก็ยังไมี�รู้วิ้�ามีีอีกเยอะไหมีที�ยังไมี�รู้  ทั�ง ๆ ที�
คุวิ้รรู้ หรือก็อยากจะรู้” ทั่�งค่วัามท้่าท่ายท่างด้ีานวััฒนธ์รั้รั้มขอีงที่�ท่ำางานใหม่ ลูักค้่าใหม่ 
แลัะลัักษณ์ะงานแบับัใหม ่เกิดีมาไมเ่ค่ยคิ่ดีเลัยว่ัา “ตอ้ีงเดีนิไปท่ำางานเงยหนา้ข่�น 45 อีงศัา 
เพ่�อีให้นำ�าตามันไม่ไหลัอีอีกมา” โชิค่ยังดีีที่�กัลัยาณ์มิตรั้ทั่�วัไท่ยแลัะทั่�วัโลัก ให้กำาลัังใจ 
อียา่งล้ันหลัาม โดียแรั้งผ่ลัักดีนัสำาคั่ญค่่อี “ค่รั้อีบัค่รั้วัั”ที่�เปรีั้ยบัเสม่อีนลัมใตปี้ก ใหก้ำาลัังใจ
เรั้าเป็นอียา่งดีีเสมอีมา แลัะเพ่�อีนที่�ท่ำางานค่นหน่�งได้ีให้กำาลัังใจอียูใ่นวัันหน่�งว่ัา “It takes 
time, but when it clicks, it clicks /เราเห็นนะวิ้�านายพยายามี เชืั�อไหมีวิ้�าเดีู�ยวิ้ 
พอมัีนเข้าที� มัีนก็ทำาไดู้เอง” จากนั�นพอีท่ำางานไปได้ีสอีงปี Feedback ที่�ได้ีจากเจ้านาย 
ก่อีนยา้ยกลัับัมาเม่อีงไท่ย ค่่อี “You are one of the reliable members of our team”
ซ่ึ่�งตอีนนั�นค่่อี “รู้ั้ส่ก Peak มากวั่า “เรั้ารู้ั้ตัวัมาตลัอีดีวั่า เรั้าไม่ใช่ิค่นเก่งในที่ม เพรั้าะ 
ค่นอ่ี�น ๆ มีปรั้ะสบัการั้ณ์์แน่นแลัะเรีั้ยกได้ีว่ัาเป็นตัวั Top ขอีง Firm ในเร่ั้�อีงที่�เขาท่ำา  
ดัีงนั�นการั้ที่�ได้ีรัั้บั Recognition จากตัวั Top ว่ัาเรั้านั�นเป็นที่�ได้ีรัั้บัค่วัามไว้ัวัางใจ เรีั้ยกได้ีว่ัา 
เป็นหน่�งในค่วัามภาค่ภูมิใจในการั้ท่ำางาน (ใค่รั้มอีงไงไม่รู้ั้ เรั้าก็เล่ัอีกมอีงบัวักลัะกัน)

ปรับตััว ปรับใจ

ปรับก็ารที่ำางาน

ปรับวิธี่สื่่อสื่าร

สื่นุก็ก็ับงาน และโอก็าสื่

ที่่�เข้้าม่าเร่อย้ ๆ

เราย้ังไม่่ร้้ในสื่ิ�งที่่�ควรร้้ 

และก็็ย้ังไม่่ร้้ว่า 

ม่่อ่ก็เย้อะไหม่ที่่�ย้ังไม่่ร้้  

ที่ั�ง ๆ ที่่�ควรร้ ้

หรือก็็อย้าก็จะร้้

“โต๊๊ะทำำางานในห้้องค้าเงิน”“โต๊๊ะทำำางานในห้้องค้าเงิน”
“บทำบาทำกัารเป็นวิทำยากัร”“บทำบาทำกัารเป็นวิทำยากัร”

รูปต๊อนทำำางานทำี� Australiaรูปต๊อนทำำางานทำี� Australia



Agility คืรั้งล่าสุดกับบทบาทกรรมการ 

ด้านประชาสัมพันธ์์ของสภาว่ชาชีพบัญชี

 เม่�อีปีที่�แล้ัวัได้ีรัั้บัโอีกาสได้ีเข้ามาเป็นกรั้รั้มการั้ด้ีานปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง 
สภาวิัชิาชีิพบััญชีิ ซ่ึ่�งเป็นเร่ั้�อีงที่�ท้่าท่ายมากว่ัา “เรั้าจะส่�อีสารั้อีย่างไรั้ให้สมาชิิกเข้าใจ 
Challenge แลัะการั้ปรัั้บัตัวัในฐานะผู้่ปรั้ะกอีบัวิัชิาชีิพบััญชีิ” ก็ต้อีงขอีขอีบัคุ่ณ์ 
ท่่านสมาชิิก กรั้รั้มการั้ แลัะเจ้าหน้าที่�ในสภาวิัชิาชีิพบััญชีิทุ่กท่่านที่�ให้ค่วัามไว้ัวัางใจ 
แลัะให้โอีกาสในการั้เข้ามาปรัั้บัเปลีั�ยนวิัธี์การั้แลัะงานท่างด้ีานปรั้ะชิาสัมพันธ์์ขอีง 
สภาวิัชิาชิีพบััญชิี ให้ก้าวัทั่นกับั Disruptions ในดี้านต่าง ๆ ไม่ว่ัาจะจากมาตรั้ฐาน 
ด้ีานวิัชิาชีิพบััญชีิเอีง จากด้ีาน Technology  ด้ีานกฎเกณ์ฑ์์ หร่ั้อีแม้แต่ค่วัามค่าดี
หวัังจากสังค่มที่�มีต่อีผู้่ปรั้ะกอีบัวิัชิาชีิพบััญชีิ “การั้ที่�ได้ีรัั้บัโอีกาสเข้ามาท่ำางาน 
ในสภาวิัชิาชีิพบััญชีิท่ำาให้ได้ีรัั้บัโอีกาสมากมาย” ไม่ว่ัาจะเป็น Board Room Experience 
การั้ไดีรั้ั้บัฟัังข้อีคิ่ดีเหน็จากสมาชิิกที่�มีอียูก่ว่ัา 8 หม่�นรั้ายทั่�วัปรั้ะเท่ศั การั้ไดีมี้โอีกาสพฒันา
รูั้ปแบับัการั้ส่�อีสารั้เพ่�อีให้เป็นปรั้ะโยชิน์ต่อีสมาชิิกแลัะผู้่รั้่วัมตลัาดี เพ่�อีให้วิัชิาชีิพบััญชีิ 
ได้ีรัั้บัการั้ต่อียอีดีแลัะเป็นกลัไกสำาคั่ญในการั้พัฒนาเศัรั้ษฐกิจขอีงปรั้ะเท่ศั

ผมมีความคิด้อยู�เสมอว�า ผม คือ คนพี่ันธ์์ A เพี่ราะเราเป็น

 ตอีนนี�ต้อีง เพิ�ม Agility เข้าไปในพันธุ์กรั้รั้มด้ีวัย เพรั้าะถ่้อีเป็นอีงค์่ปรั้ะกอีบั
สำาคั่ญต่อีการั้ปรั้ะกอีบัวิัชิาชีิพในโลักปัจจุบััน

 สุดูท้ายนี� ผู้มีฝากต้้ดูต้ามีงานทางดู้านปิระชัาสัมีพันธ์ุของทีมีสื�อสาร
องค์ุกรดู้วิ้ย ไมี�วิ้�าจะเป็ิน Mascot น้องคุ้ดู ที�ออกมีาใหมี� การปิรับัปิรุงรูปิแบับั 
TFAC Newsletter และแผู้นงานการปิรับัปิรุง TFAC Website โดูยมีีน้อง ๆ 
ทีมีงานสื�อสารองคุ์กร และเจ้าหน้าที�สภัาว้ิ้ชัาชัีพบััญชีัทุกท�านทำาหน้าที� กัน 
อย�างเข้มีแข็ง และพร้อมีรับัฟังคุวิ้ามีเห็นเพื�อนำาไปิพัฒนาสภัาว้ิ้ชัาชีัพบััญชีัของ 
พวิ้กเราทุกคุนดู้วิ้ยนะคุรับั

กัิจกัรรม “TFAC Engagementกัิจกัรรม “TFAC Engagement

Day 2020” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ีDay 2020” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี

งานอบรมภายในให้้ความรู้เร่อง งานอบรมภายในให้้ความรู้เร่อง 

“เต๊รียมพี่ร้อม TFAC สู� PDPA อย�างมี“เต๊รียมพี่ร้อม TFAC สู� PDPA อย�างมี

ประสิทำธ์ิภาพี่” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ีประสิทำธ์ิภาพี่” ทำี�สภาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี

น้้อง KID

 Knowledge

 Innovation

 Dynamic

“คิด้ด้ี ทำำาด้ี เพี่่อพี่ัฒนาวิช้าช้ีพี่บัญช้ี”

American Educated

Australian Experienced

Accountant/Auditor/Advisor

เราจะสื่่อสื่ารอย้่างไร

ให้สื่ม่าช่ิก็เข้้าใจ 

Challenge

และก็ารปรับตััว

ในฐานะผู้้้ประก็อบ

วิช่าช่่พบัญช่่

กัารสัมมนาพี่ิจารณ์์ TFRS 9 IBOR กัารสัมมนาพี่ิจารณ์์ TFRS 9 IBOR 

Reformaion Phase 2 and Related Reformaion Phase 2 and Related 
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