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CFO

Beyond Finance & Accounting

ในฉบับที่แล้ ว เราได้ พูดถึงเรื่ องอือ้ ฉาวทางบัญชีของ
บริ ษั ท ค้ า ปลี ก ยัก ษ์ ใ หญ่ ใ นอัง กฤษ โดยผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ที่ มี
ส่ ว นร่ ว มต่ อ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว โดยหนึ่ ง ในนั น้ มี ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารทางการเงิน หรื อ CFO (Chief Financial
Officer) รวมอยู่ด้วย
FAP News ฉบับนี ้ เราได้
รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก คุ ณ ป ริ ศ น า
ประหารข้ าศึ ก รองกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ ด้ า นการเงิ น และ
บั ญ ชี บริ ษั ท ไทยออยล์ จ�ำ กั ด
(มหาชน) และประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
บริหาร สภาวิชาชีพบัญชี มา
บอกเล่าประสบการณ์ในบทบาท หน้ าที่ CFO มืออาชีพ รวมถึง
มุมมองของท่านต่อความผิดพลาดทางบัญชีจากกรณีของบริ ษัท
ค้ าปลีกข้ างต้ นให้ เราฟั งกันค่ะ
คุณปริ ศนา กล่าวว่าในปั จจุบนั บทบาทของ CFO
เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร หน้ าที่ในการควบคุม ดูแลงาน
ด้ านบัญชีและการเงินให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา ถือเป็ น
งานประจ�ำวันที่เรี ยกว่า Business as usual ไปแล้ ว แต่ CFO
สมัยใหม่ จะเน้ นบทบาทของการเป็ น “Financial Strategist
and Business Advisor” คือ เป็ นผู้ก�ำหนดกลยุทธ์ ทางการ
เงินให้ บริ ษัทและเป็ นที่ปรึ กษาทางธุรกิจให้ กับ CEO (Chief
Executive Officer), COO (Chief Operating Officer) ของทุก
หน่ วยธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก เช่ น เจ้ าหนี้
และนักลงทุน อีกด้ วย
การจะเป็ น CFO ที่ครบเครื่ องได้ นนั ้ ประสบการณ์การ
ท�ำงานช่วยให้ CFO รู้ จกั สิ่งแวดล้ อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ของตัวเองได้ เป็ นอย่างดี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ หลักการและ
ความรู้ ทางด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น ที่ แ ม่ น ย� ำ ซึ่ง นับ เป็ นอาวุธ
ประจ�ำตัวที่ส�ำคัญ เพราะ CFO ต้ องสามารถอ่านข้ อมูลตัวเลข
จากงบการเงิน แล้ ววิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ความผิดปกติ
ประมาณการแนวโน้ มของผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริ ษัทได้ เพื่อน�ำไปก�ำหนดเป็ นกลยุทธ์ ทางการเงิน หรื อเป็ น
ข้ อมูลให้ COO น�ำไปก�ำหนดแผนธุรกิจได้ ต่อไป
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ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า CFO ไม่เพียงแต่จะต้ องมีความรู้
ทาง Technical skills เท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีทกั ษะ ความสามารถ
ที่เป็ น Soft skills ไม่ว่าจะเป็ นความเป็ นผู้น�ำ การวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ การบริ หารจัดการ และการสื่อสาร เช่น อธิบายเรื่ อง
มาตรฐานบัญชีซงึ่ เป็ นเรื่ องยาก ซับซ้ อน ให้ เข้ าใจได้ ง่าย เป็ นต้ น
ในประเด็นความผิดพลาดทางบัญชีที่หลาย ๆ บริ ษัท
ยักษ์ ใ หญ่ เ ผชิ ญ อยู่นัน้ คุ ณ ปริ ศ นา ให้ ความเห็น ว่า เป็ น
สถานการณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้ กั บ ทุ ก บริ ษั ท และกรณี ศึ ก ษา
ส่ ว นใหญ่ ที่ เ ราเห็ น มั ก จะเกิ ด กั บ บริ ษั ท ที่ ผ้ ู บริ ห ารมี ค วามรู้
ความสามารถทังนั
้ น้
การควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เกิ ด การทุ จ ริ ตในบริ ษั ท CFO
ในฐานะที่เป็ นผู้คุมเงินคุมบัญชีของบริ ษัท ต้ องช่างสังเกต หาก
พบเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ ้นกับรายรับ-รายจ่ายของบริ ษัท ต้ องไม่
นิ่งนอนใจ แต่จะต้ องท�ำหน้ าที่เป็ น Whistle Blower ให้ ผ้ บู ริ หาร
ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ น CEO คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ รับทราบ และส�ำคัญที่สดุ คือตัว CFO ต้ อง
ไม่เป็ นต้ นเหตุของการทุจริ ตเสียเอง CFO ที่ดีต้องยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of Ethics) และต้ องรั กษาสมดุล
ระหว่ าง “ผลประโยชน์ ของบริ ษัท” กับ “ความเป็ นวิชาชีพ”
และไม่ ตกเป็ นเครื่ อ งมื อ ของนั ก ธุ ร กิ จ ที่ พ ยายามแสวง
ประโยชน์ ด้วยการตกแต่ งบัญชี
เป็ นอย่า งไรกัน บ้ า งคะ การเป็ น CFO มื อ อาชี พ นัน้
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่มยคะ
ั ้ ดูเหมือนว่า CFO ท่านต้ องเก่ง 360 องศา
กันเลยทีเดียว แต่ท่านสมาชิกอย่าเพิ่งกังวลไปค่ะ คุ ณปริ ศนา
ได้ ฝากเคล็ดลับให้ กบั ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อเติบโตไปเป็ น
CFO ในอนาคต โดยการเรี ยนรู้ ทางลัดผ่านการเข้ าร่ วมอบรม
สัมมนา รับฟั งประสบการณ์และ Lesson learnt จากผู้บริ หาร
มืออาชีพ ซึง่ จะช่วยลดเวลาและสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ กบั
บริ ษัทของท่านสมาชิกได้ อีกด้ วยค่ะ
หากสมาชิ ก ท่ า นใดสนใจเรี ย นรู้ ด้ านบั ญ ชี บ ริ ห าร
สภาวิชาชีพบัญชี ขอแนะน�ำหลักสูตรอบรม “Fundamental
Practice for CFO” รายละเอียดเพิ่มเติม www.fap.or.th หรื อ
ติดต่อสภาวิชาชีพบัญชี โทร.02 685 2555-59 (ฝ่ ายอบรม)
ได้ เลยค่ะ

