่าง
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ในโลกธุรกิจปัจจุบนั อุปสรรค์มีมากมาย ภาระใหม่ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ความผันผวน
ต่างๆ สิ่ งที่ไม่เคยประสบในรอบชีวิตเราก็เกิดขึ้น อย่างวิกฤการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทาให้ธุรกิจมากมายเปลี่ยนแปลงไป หลายบริ ษทั ล้มละลายปิ ดตัวลงเลิกกิจการถูกควบรวมหรื อถูก
กลืนโดยผูท้ ี่แข็งแรงกว่าเร็ วกว่า
รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือองค์กรธุรกิจให้
สามารถดาเนินการต่อได้ ผลลัพธ์ออกมาช่วยได้เพียงชัว่ ขณะ ปัญหาของธุรกิจยังคงดาเนินต่อไป
รัฐบาลไม่สามารถอุม้ ธุรกิจเหล่านั้นได้ตลอดไป
คณะผูจ้ ดั ทาเป็ นนักบริ หารมีประสบการณ์การทางาน ในระดับนานาชาติในหลายประเทศ
หลายอุตสาหกรรม ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสนใจศึกษาหา
รู ปแบบการทาธุรกิจที่สร้างความแข็งแกร่ งยัง่ ยืนให้กบั องค์กรไทย
คณะผูเ้ ขียนมีโอกาสได้ผ่าน
ประสบการณ์ บริ หารกลยุทธ์ธุรกิจในเวทีโลกในหลายสถานการณ์ที่ไม่ปรกติ นามาแบ่งปัน
ประสบการณ์ เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจไทย ให้คาปรึ กษาแก้ปัญหาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของคนไทยในเวทีโลกเริ่ มน้อยลง
คาศัพท์ยอดฮิตที่เราได้ยินกันเป็ นประจาในยุคนี้ เช่น Industrial 4.0, Digital
Transformation, New Normal เป็ นการทาให้ทุกคนตระหนักมากกว่าแต่ไม่ได้เป็ นคาตอบสุดท้าย คณะ
ผูจ้ ดั ทามีแนวคิดว่าขึ้นอยู่กบั การจัดการองค์กรให้มีความหยืดหยุ่น
พัฒนานาสถานการณ์ได้
ตลอดเวลา ข้อคิดในหนังสื อฉบับนี้เหมาะกับธุรกิจทุกประเภททุกขนาด อ่านได้ท้ งั กับผูบ้ ริ หาร
พนักงานทุกระดับ ในองค์กรระดับ MNC, Large Enterprise จนถึงระดับ SME
การบริ หารเหมือนกับการทาอาหาร โดยที่ตนเองไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ แต่สามารถจัดการ
ให้ผอู ้ ื่นสามารถทาอาหารที่ทาให้ผรู ้ ับประทานรู ้สึกอร่ อย ผูเ้ ขียนต้องการทาให้เนื้อหาตึงเครี ยดนี้อ่าน
ง่ายสนุกไม่เบื่อ จากเหตุการณ์จริ ง ประสบการณ์จริ ง ปฏิบตั ิจริ งได้ผลจริ ง บนพื้นฐานจากทฤษฎีอิง
วิชาการ สามารถนาไปช่วยให้เกิดการพัฒนาเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง ต่อผูอ้ ่าน องค์กร สังคมและประเทศชาติ
โดยการนาเอาวิชาการต่างๆ แนวคิดต่างๆมาผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัย ให้เข้ากับสังคมไทย ให้ธุรกิจ
ไทยสามารถนาไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน หวังว่าจะเป็ นประโยนช์ให้กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน
เนื้อหาทั้งหมดได้ถูกแบ่งสองภาค โดยที่ภาคแรกเป็ นภาคของการสร้างโครงสร้างกลยุทธ์ที่
มีเอกลักษณ์ มีจุดแข็งเหมาะกับการแข่งขัน GROWTH MODEL ภาคสองเป็ นส่ วนที่สร้างความยัง่ ยืน
ให้กบั องค์กร CAPABILITY FOR SUSTAINABILITY ด้วยการปฏิบตั ิการอันเป็ นเลิศในยุคดิจิทลั
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพศักยภาพ โดยทั้งสองภาคจะแบ่งเป็ น สามตอน กับ สี่ ตอน รวมเป็ นทั้งหมด เจ๊ด
ตอน เจ๊ด องค์ประกอบ ด้วยกัน

การจัดการการเงินการคลังอันเป็ นเลิศ

เคล็ดลับสู ตรสาเร็จของการจัดการ การเงินอันชาญฉลาด อย่างเป็ นเลิศ สู่
ความสาเร็ จขององค์กร นักการเงินที่ถูกหลายๆคนระบุว่าเหมือนเป็ นผูเ้ ล่นตาแหน่งผูร้ ักษา
ประตูในเกมส์ฟุตบอล

แต่เนื้อหาในบทนี้นกั การเงินไม่เพียงแต่เป็ นผูร้ ักษาประตูแล้วยัง

เป็ นผูท้ าประตูได้อีกด้วย กลยุทธ์การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ปัจจัยที่
ขึ้นกับองค์กร พนักงาน

่าง

เกี่ยวข้องทางการเงิน วิศวกรรมการเงินที่สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งเกือบทุกอย่างที่เกิด
มีผลสื บถึงการเงินได้ การวางงบประมาณและการจัดการ

ปฏิบตั ิการให้ตรงแผนการเงิน ศูนย์รวมความคิดการกระทาอยู่ที่นี่ หลักการพื้นฐานของ

ตัว
อย

การจัดการงบการเงิน งบดุลที่สมดุล เป็ นเคล็ดลับที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ เป็ นแผนที่ เป็ นเครื่ องมือ
หลักในการ ขับเคลื่อน กากับองค์กร เหมือนกับเป็ นผูก้ ากับรายการที่ถือไมค์โครโฟน
สามารถทาการควบคุมเวทีองค์กรให้อยู่ในแผนงานที่ตอ้ งการได้

โดยการผสมผสาน

เทคนิคการเงิน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีการเงิน เข้าด้วยกันกับ ภาวะผูน้ า และ
การสร้างวินยั การเงินในองค์กร

การนาเอาเทคโนโลยี FINTECH เข้ามาใช้ คืออนาคตของโลกการบริ หาร

การเงินใหม่

มีอะไรให้เราใช้ได้บา้ งอย่างไร

การพัฒนาทีมสู่ทกั ษะใหม่ให้เข้ากับ

เทคโนโลยี การสร้างทีมบริ หารการเงิน ให้เป็ นคู่หูฝ่ายธุรกิจ มากกว่าเป็ นนักบัญชี
สมุห์บญั ชีโบราญ

ที่เป็ นหลักสาคัญผลักดันส่งเสริ มเป็ นฝ่ ายรุ ก

เป็ นแหล่งสร้ างกาไร

PROFIT CENTER มากกว่าบริ การหลังบ้าน หรื อเป็ นต้นทุนองค์กรที่จาต้องมี COST
CENTER หลักการดังกล่าวนาเสนอในบทนี้

สำรบัญ
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COMEX
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“ 7 องค์ประกอบของความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน
แบ่งเป็ นสองส่วน
ส่วนกลยุทธ์และส่วน
ความสามารถ เกิดจากความเข้มแข็งในทุกส่วน
อณูขององค์กร ที่ทางานสอดประสานกันอย่าง
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งมีระบบ
เฉพาะทางอันเหมาะที่ก่อให้เกิดขับเคลื่อนเป็ น
อย่างเป็ นระบบ ที่ต่อยอดได้ง่ายมีระบบเป็ น
ภูมิคุม้ กันในตัว”

ภาคสอง
ศักยภาพสู่ความยัง่ ยืน
ตอน หก กำรเงินเป็ นเลิศ

่าง
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SUPER
Business

Adv. Sales &
Marketing

“Components that will create Sustainability organization
thru the changes in the disrupted world.”

องค์ประกอบธุรกิจที่จะให้องค์กรมีความเข้มแข็งสามารถฝ่ าฝันยืน
หยัดทนต่อความแปรปรวนในโลกนี้ได้ อย่างยัง่ ยืน

Engineered

Future of
Finance

Advance
Planning

ตัว
อย

่าง

Revolution

Governance

Discipline &
Compliance

CFO

Performance
Engineering

Strategic
Decision Making

FinEx Model

Wealth
Management

Business
Enhancement

วินยั การเงินอันชาญฉลาด

ตัว
อย

FUTURE OF FINANCE

่าง

CONCEPT

•
•
•

ECO SYSTEM
STRATEGY
PLATFORM

•

ROLES & RESPONSIBILITIES

CFO

FINANCIAL EXCELLENCE MODEL

•
•

COMPONENT
FORMULATION

ECOSYSTEM

ตัว
อย

่าง

เงินที่เป็ นกระดาษมีใช้กว่า 700 ร้อยปี มาแล้ว บัตรเครดิต มีมากว่า 60 ปี mobile prompt pay
เริ่ มมีใช้กนั แล้วเมื่อสองปี ก่อน ตอนนี้การซื้อตารสารหนี้ตราสารทุน สามารถซื้อข้ามโลกได้ดว้ ยเวลา
ไม่กี่วินาที เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและสังคมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วแม่นยาด้วยต้นทุนที่ต่าลง
ต่อไปข้างหน้า การกูย้ ืมเงินผ่านระบบที่ใช้การวิเคราะห์เครดิตผูก้ ผู้ ่านฐานข้อมูลยักษ์ Big Data ที่ให้
ความมัน่ ใจต่อธุรกรรม สร้างความน่าเชื่อถือ โดยเทคโนโลยีทางการเงินเช่น quantum computing and
blockchain การคานวณประเมิน สร้างความไว้วางใจต่อผูถ้ ูกประเมิน ให้ผลแม่นยาต่อสถาบันการเงิน
ช่วยให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หรื อโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบ อัตโนมัติ Robot
เทคโนโลยีทางการเงินใหม่น้ ี เป็ นที่รู้จกั กันภายใต้คาว่า ‘Fintech' อธิบายถึงการทา
ธุรกรรมทางการเงินด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย กาแพงของความไม่เชื่อใจสงสัย
ไม่ไว้ใจถูกทาลายหรื อลดลง เส้นกั้นระหว่างประเทศ ระหว่างธุรกิจ ระหว่างบุคคลน้อยลง เมื่อนา
เทคโนโลยี Fintech มาใช้ลดข้อจากัดการดาเนินธุรกรรมระบบอีคอมเมิร์ซ e-commerce platform ใน
อนาคตเป็ นระบบการบริ การหลากหลาย เป็ นเหมือนกับ department store convenient store online
เป็ นทั้ง social media platform ที่ให้บริ การมากกว่าการสื่อสาร มีการซื้อขายสิ นค้าและให้สินเชื่อ ใน
ระบบเดียวกันได้ อุปกรณ์สื่อสารเป็ นช่องทางการเงินแทนธนาคาร ทีส่ ามารถให้บริ การอื่นๆ ได้ รวม
ไปถึงการเล่นเกมส์ การทาสารวจตลาด เป็ นแหล่งข้อมูล หรื อแม้แต่เล่นการพนัน ก็ได้
ธนาคารเองจาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็ นผูใ้ ห้บริ การหลากหลาย เปลี่ยนจาก mass consumer
focus เป็ น mass customization for individual สินค้าบริ การ จะต้องสามารถถูกกาหนด ให้เป็ นไปตาม
ความต้องการเฉพาะลูกค้าได้ การดาเนินการส่งมอบบริ การจะเป็ นแบบย่อย ๆ จานวนมาก ที่ไม่ตอ้ ง
ผ่านตัวกลาง พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยน ทาให้สินค้าบริ การหลากหลายจะรวมเข้าด้วยกัน convergence
ที่ทาให้ตน้ ทุนของการดาเนินการลดลง ตลอดเส้นทางบริ การ customer journey ทุกสิ่ งอย่างจะเป็ นใน
ลักษณะของ PaaS, SaaS ระบบและซอฟต์แวร์ที่ให้บริ การรวมกลุ่ม
ความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่สามารถประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้น ฐานข้อมูลจะต้องมีการจัดระเบียบให้เป็ นระบบ ในโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมข้อมูลที่เหมาะสม Data Architect รวมทั้งการกาหนดโยบายการ กากับการใช้และรักษา
ข้อมูล data governance ความมัน่ คงความปลอดภัยของข้อมูล ฐานข้อมูลและระบบข้อมูล จะเป็ นสิ่ ง
สาคัญและละเอียดอ่อนในอนาคตต่อ ๆ ไป เสถียรภาพและการบารุ งรักษาต่อเนื่องจะเป็ นปัจจัยและ
งานหลักขององค์กร ข้อมูลที่ดีให้ความหมายและเอื้ออานวยต่อการประมวลผล จะให้ความสะดวก
และคุณภาพในองค์กร

STRATEGY

ตัว
อย

่าง

นาเอาเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินนวัตกรรมใหม่เข้าแทนระบบเดิม มันเป็ นระบบ
นิเวศใหม่ใช้ ร่ วมกับการใช้สมาร์ทโฟนเป็ นระบบการเงินบนมือถือ ครอบคลุมถึงบริ การด้านการ
ลงทุนและด้านการค้า เช่น Cryptocurrency, Bitcoin บริ การทางการเงินเข้าถึงได้ง่ายขึ้น องค์ปรับ
ระบบเพื่อการเชื่อมต่อให้เข้ากับระบบใหม่น้ ี อาศัย ERP โลกใหม่ที่เป็ น Cloud Subscription
based บริ ษทั เทคโนโลยีทางการเงินประกอบด้วย บริ ษทั Start-Up และสถาบันการเงินธนาคาร
ลงทุนทางเทคโนโลยีที่ disrupt การให้บริ การธุรกรรมทางการเงิน สถาบันการเงินที่มีอยู่หลาย
แห่งกาลังใช้โซลูชน่ั และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุ งพัฒนาบริ การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันให้ดี
ขึ้น มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับบริ การทางการเงินมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์การให้กู้ รวมถึง
การชาระเงินการธนาคารเพื่อรายย่อยหรื อส่วนอื่น ๆ ของการจัดการมการเงินประจาวัน FinTech
เป็ นรากฐานของความสาเร็จของธนาคารในเทคโนโลยีโลกดิจิทลั ซึ่งลูกค้าใช้แพลตฟอร์ มมือถือ
เว็บหรื อดิจิทลั เพื่อใช้บริ การธนาคาร โซลูชน่ั ปัญญาประดิษฐ์ เช่น chatbots มักช่วยลูกค้าในงาน
ง่าย ๆ เช่นการชาระเงิน
ตั้งแต่ การปฏิวตั ิอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทางการเงินมีเพิ่มขึ้น
อย่างมาก รวมถึงสมาร์ทโฟนระบบบนมือถือ Fintech แต่เดิมเรี ยกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
ใช้กบั ภายในของธนาคาร ตอนนี้ธุรกิจนาเทคโนโลยีที่หลากหลายนามาดัดแปลงใช้ได้กว้างขวาง
ขึ้น การจัดการข้อมูลเป็ นเรื่ องที่สาคัญประกอบกับการทา Fintech อย่างมาก ฐานข้อมูลเป็ นตัว
สาคัญในงานพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น ช่วยในการใช้งานที่สาคัญกับการจัดการปัญหาของ
กฎระเบียบและการรายงานตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ออกมา รวมถึงเป็ นตัวช่วยใช้ในการ
วิเคราะห์ตดั สิ นกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตที่ทากาไร ช่วยระบุแหล่งรายได้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยงั ช่วย
การรักษาความมัน่ ใจของลูกค้าในการดูแลรักษาข้อมูลและการป้องกัน
หลายบริ ษทั ได้สร้าง
โครงสร้างใหม่ บางองค์กรได้ จัดตั้งสานักงานบริ หารข้อมูล ที่ดูแลจัดการและกาหนดนโยบาย
ข้อมูล บริ หารความเสี่ ยงให้กบั ธุรกิจ โดยแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน ในระดับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เป็ นผูด้ ูแล เช่น Chief Data Management Officer: CDO กิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นตามมา เช่น
Blockchain Technology บล็อก อะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลทุกอย่าง การวิเคราะห์จดั การข้อมูล การ
กากับคุณภาพข้อมูล การออกแบบข้อมูล อย่างปลอดภัย ข้อมูลจะถูกปกป้องโดยเทคโนโลยีในตัว
มัน ธุรกิจพวก Non-Banks จะเติบโตและให้การประสบการณ์ใหม่ในการบริ การแด่ผบู้ ริ โภค
ระบบการบริ การการเงินด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติ บนระบบมือถือสมาร์ทโฟน รวมถึงพวก
Wearables ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ แทนที่จะไปทาด้วยตัวเองที่ธนาคาร ตูเ้ อทีเอ็ม หรื อที่
สานักงาน ใด ๆ ด้วยแบบฟอร์ม กระดาษ ทุกสิ่ งอย่างจะเป็ น electronic form

่าง

กรอบการดาเนินงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถให้องค์กรปรับตัวได้เร็วตาม
สถานการณ์ ตอบโจทย์ของ โลกใหม่ในรู ปแบบของ VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and
Ambiguous) ที่ตอ้ งการข้อมูลที่เป็ นความรู ้ใหม่ทนั ที ที่สามารถนามาตัดสินใจ ทันเหตุการณ์ โดย
ที่ในโลกเก่าจะเป็ นการนาข้อมูลเก่า
สถิติระยะยาวมาประมาณการพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต แต่โลกยุคใหม่นาข้อมูลในวันนี้ในปัจจุบนั มาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เพือ่ การ
ตัดสิ นใจปรับตัวตามสถานการณ์ทนั ที หรื อเรี ยกว่า present casting or now casting ไม่ใช่ forecasting ทาให้เราสามารถสร้างศักยภาพการแข่งขันได้ในโลกเศรษฐกิจ digital economy or
disruptive economy การจัดการผสมผสานโลกเก่าโลกใหม่ จะเป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องใส่ ใจ ทาความ
เข้าใจเพื่อให้ โลกเก่าอยู่ร่วมกับโลกใหม่ได้อย่างความสมบูรณ์ แผนผังด้านล่างแสดงถึง ระบบ
นิแวศใหม่ ในโลกของเทคโนโลยีการเงินที่กาลังพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ที่เปลี่ยนแปลง
ระบบการเงินและสังคมโลก สิ่ งแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้วย

ตัว
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Refinn
Satangdee
CatCash
Rabbit
Gobear
Investors
StockRadars
Jitta

iTAX
Wealthcare
AgentMate
Savinsure
Omise
2C2P
Paysabuy
Cenpay

Lending
& Credit

Bitcoin

Personal
Finance

Retail
Investment

Payments

FinTech
Eco
System
Equity
Financing

Everex
Xchage
BahtSmart
Fincast
SmartContract
MeeFund
Dreamaker
Silkspan

Institution
Infrastructure

Business
Tools

InsurTech
Remittance

Siampay
PaySocial
Digio
AirPay
LinePay
Stock2Morrow
Finomenia
BankersLab

PLATFORM

่าง

เทคโนโลยีสมัยใหม่มีมานานแล้ว
สิ่ งใหม่ที่เข้ามาเสริ มคือเทคโนโลยีของ
ระบบปฏิบตั ิการบนโทรศัพท์มือถือหรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ปัจจุบนั ได้พฒั นาเปลี่ยนเป็ น
ระบบสื่ อสารเคลื่อนที่ เป็ นเครื่ องมือทางดิจิทลั เคลื่อนที่ เป็ นมากกว่า คอมพิวเตอร์ ที่ให้ความ
สะดวกสบายและสามารถพัฒนาโปรแกรม หรื อแอพลิเคชัน่ ได้ง่าย ๆ นวัตกรรมในด้านการ
สื่ อสาร ทาให้มีส่ิ งอื่นๆ พัฒนาขึ้นได้มาก ต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านสมาร์ทโฟน มีไมโค
รชิพ CPU Octa Core ซีพียู 8 แกนสมอง อันทรงพลังที่ทาการประมวลผลได้รวดเร็ว 2 GHz ต่อ
แกน ทาให้ สามารถมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน่ ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหา
และการทางานใหม่ๆ เป็ นนวัตกรรมหรื อผ่านการพัฒนาโปรแกมด้วย อัลกอริ ทึม ที่ไม่เคยมีมา
ก่อน และสร้างเป็ นสิ ทธิบตั รทางปัญหากันมากมาย

Cloud
Computing

ตัว
อย

IoT
censors

Real Time, Mobile

Connectivity

Work Flow

Automation

Algorithm, AI

Big data Analytic,
Video Streaming

Wi-Fi,
WAN,
Mobus

Machine Learning,
Robotics

การสร้างนวัตกรรมขบวนการการจัดการ เป็ นคาใหม่ แต่ในอดีตเราเรี ยกว่าความ
พยายามการเปลี่ยนระบบงานให้ออนไลน์คือ paperless or digitization ในปัจจุบนั เรี ยกว่า
Business Process Innovation (BPI) เพราะมีความแปลกใหม่มากกว่าในอดีต มีระบบสาเร็จรู ปใน
ลักษณะ SaaS ให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบงานภายในขึ้นเองได้โดยสะดวกไม่ตอ้ งจ้าง
โปรแกรมเมอร์ทา มีความล้ าหน้าในปัจจุบนั เทียบกับอดีต มีสามส่ วนหลัก คือ workflow
automation developer app, Application Data Interface API และระบบ Cloud Computing ส่วน
ทางด้าน Robotic, Machine learning and Artificial Intelligence ไม่ได้เป็ นอะไรใหม่ มีมาในโลก
กว่า 30 ปี แล้ว เพียงมีการพัฒนามากขึ้น เนื่องจากความต้องการและการลงทุนที่ถูกผลักจาก
อุตสาหกรรมมากขึ้น ระบบพื้นฐานที่ได้มาจาก Web Internet ระบบปฏิบตั ิการพื้นฐาน เช่น iOS,
ANDROID, Window ที่เอื้ออานวย ความสะดวกให้กบั นักพัฒนาโปรแกรมได้ดี

AUTOMATION APPLICATION

ตัว
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ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางการเงิน คือการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
มาใช้เพื่อทางานด้านการเงินที่สาคัญโดยอัตโนมัติ เช่น การกระทบยอดบัญชี รายการบันทึก
ประจาวัน การจัดทารายงานงบการเงิน โดยมีมนุษย์มีส่วนทาน้อยที่สุด ทาให้ฝ่ายการเงินหันมา
ใช้เวลาปรับปรุ งกระบวนการ สร้างความมัน่ ใจในระบบ ว่าทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยามาก
ขึ้น กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ าๆ สามารถเขียนโปรแกรมให้ทางานแทนได้ หากกิจกรรมนั้น
เกิดขึ้นมากซ้ าๆ การลงทุนก็ย่งิ คุม้ ค่ามากขึ้น การปรับปรุ งระบบการเงินกาลังอยู่ภายในความ
สนใจอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม การสร้างระบบอัตโนมัตให้ทางานซ้ าๆแทนมนุษย์ ถูก
เรี ยกว่าโรบอต Robotic Process Automationเป็ นอนาคตใหม่ในโลกการเงินสร้างความแตกต่าง
ในด้านการเงินชัดเจน เพิ่มศักยภาพที่สาคัญในการเป็ นผูน้ า ขบวนการทางการเงินในธุรกิจ
ทัว่ ไปที่ไม่ใช่การเงินการธนาคาร การปิ ดบัญชี general ledger การทาบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ การ
เก็บเงินAP/AR collection การจัดซื้อ procurement บริ หารสิ นค้าคงคลัง inventory ก็สามารถทา
ได้ รวมไปถึงการทารายงานทางการเงินอย่างอัตโนมัติดว้ ย แอพพลิเคชัน่ อย่างเช่น โปรแกรม
BI Tool ระบบงานนอกเหนือจากขั้นตอนทางบัญชีดงั กล่าว สามารถอาศัย application platform
ที่เรี ยกว่า workflow automation ช่วยการจัดการแทนคน แทนการใช้เอกสารที่เป็ นแบบฟอร์ม
กระดาษได้ ปัจจุบนั เริ่ มมีมาให้เห็นมากขึ้นหาได้ไม่ยาก สามารถส่งพนักงานไปอบรม มาสร้าง
แบบงานด้วยตัวเองได้ เช่น K2, Bizagi ระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมหากันได้ทาให้เกิดการไหล
ของงานอย่าง seamless จากหลังบ้านไปสู่ หน้าบ้าน คือลูกค้า หรื อสามารถสร้างระบบที่
ให้บริ การลูกค้าเช่นการสั่งสิ นค้าผ่านระบบ เข้าสู่ ข้นั ตอนทางการเงิน คือออกใบเสร็ จรับเงิน
ใบกากับภาษี เรี ยกเก็บเงินชาระค่าสินค้าได้ รวมไปถึงเชื่อต่อเข้ากับระบบธนาคาร ผ่าน ถอน
โอน บริ การพนักงานเกี่ยวกับการเงิน เช่นเงินเดือน ผ่านระบบ E-slip รวมถึงการบริ การการขอ
เบิกจ่ายเงินสดย่อย เงินจ่ายล่วงหน้า ปัจจุบนั มีระบบที่เชื่อมต่อกับระบบ E-payment เช่น Line
rabbit หรื อบัตรเดบิตเครดิตของบริ ษทั ซึ่งสามารถขอ preapprove การจ่ายออนไลน์ ไร้เงินสด
ที่ตอ้ งมีการบริ หารผ่านมือพนักงาน เช่น concur ของ Microsoft การพัฒนาระบบดังกล่าว หัวใจ
สาคัญคือ Data Integrity วินยั ของผูด้ าเนินการ มิฉะนั้นระบบจะล่มได้ง่าย สิ่ งสาคัญก่อนเริ่ ม
ออกแบบระบบ ทีมที่ต้ งั ขึ้นมาต้องกาหนดเป้าหมายของความสาเร็ จ โดยเป็ นอะไรที่เกี่ยวข้อง
กับ การเพิ่มประสิ ทธิภาพงาน Improved Efficiency อานวยความสะดวก สร้างประสบการณ์
ใหม่ ทาให้คล่องตัวมากขึ้น Speedy Approvals เกิดความโปร่ งใส Visibility transparency
ควบคุมได้มีมาตรฐาน Standardize Financial Processes ที่อา้ งอิงได้สากลโลกสร้างความ
เชื่อมัน่ ต่อนักลงทุนผูถ้ ือหุ้นเจ้าของกิจการ
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บทบาทของผูน้ าทางด้านการบริ หารการเงินมีความสาคัญสูง
เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่
ตรวจสอบความมัน่ คงขององค์กรธุรกิจ เป็ นผูท้ ี่คอยระมัดระวังความเสี่ ยง ให้กบั องค์กร ป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดในระหว่างการดาเนินกิจการ หรื อข้อผิดพลาดที่เกิดกับกฎหมายต่าง ๆ
เปรี ยบได้กบั ผูร้ ักษาประตูของทีมฟุตบอล ป้องกันไม่ให้เสี ยประตู หากป้องกันไว้ได้ ถึงไม่ชนะก็
เสมอเป็ นอย่างน้อยแต่ไม่แพ้ เป็ นกุนซือคนสาคัญของผูน้ าระดับสู งสุ ด บางครั้งเปรี ยบเหมือน
เสนาธิการหรื อขงเบ้งของเล่าปี่ อะไรประมาณนั้น บุคลิคของผูด้ ารงตาแหน่ง นี้จะต้องเป็ นผูท้ ี่
ค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจน สามารถนาเสนอรายงานเหตุการ์ณอะไรต่างให้บุคคลอื่นเข้าใจ เป็ น
นักวิเคราะห์เก่งตัวเลข พูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจ ในเวลาที่จะต้องให้ข่าวร้ายเชิ งลบ อย่าง
มีช้ นั เชิง
การเงินยุคใหม่ CFO หรื อ CONTROLLER ที่เข้าถึงกิจการ จะสามารถเป็ นผูช้ ่วย CEO
ได้ดี เป็ นผูท้ ี่สนับสนุนยืนยันค้ ายัน วิสัยทัศน์ของผูน้ าองค์กร เป็ นผูท้ ี่ช่วยป้องกันไม่ให้ตดั สิ นใจ
พลาด หลายๆคนไม่เข้าใจว่า CFO ที่ดีน้ นั มีความสาคัญอย่างไร CFO จะไม่ใช่นกั บัญชีที่เก่งการ
บริ หาร แต่ในทางกลับกัน CFO ควรจะเป็ นนักบริ หารที่รู้เข้าใจบัญชีและการเงิน เราสามารถเห็น
ได้ในหลาย ๆ องค์กรใหญ่ บางองค์กรมีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายการเงินการบัญชี ที่ไม่
ได้มาจากสายอาชีพบัญชีโดยตรง หรื อไม่ได้ทาบัญชี มาแต่เริ่ มงานหรื อไม่ได้เป็ นผูส้ อบบัญชี
CPA บทบาทของ CFO ไม่เพียงแต่ เป็ นผูท้ ี่คอยเป็ น 2IC SECOND IN CHARGE ให้กบั CEO
แล้ว ยังเป็ นผูท้ ี่ให้คาปรึ กษา เพื่อนคู่คิดมิตรคู่กาย เป็ นคู่หูดูโอ้ ที่สามารถทาอะไรได้มากมาย ตาม
สุ ภาษิตเก่าไทยที่ว่า คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย รัฐบาลยังมีรองนายกรัฐมนตรี มี
รัฐมนตรี ว่าการการคลัง ตามที่เขาเรี ยกกันในวงการว่า ตาแหน่งขุนคลัง CFO มีบทบาทและ
ความสามารถหลายด้าน การวิเคราะห์ การตลาด การผลิต กฏหมาย การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การค้าระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน CFO เป็ นผูใ้ ห้คาตอบทุกสิ่ งอย่างที่ CEO ต้องการรู ้
เกี่ยวกับองค์กรอย่างรวดเร็ว เสมือนเป็ น DATA CENTER เคลื่อนที่ได้ เหมือนเป็ น WALKING
MANAGEMENT COCKPIT ช่วยป้อนข้อมูลแม่นยาตรงประเด็นรวดเร็ว ให้แก่ CEO ให้สามารถ
เข้าใจปัญหาและตัดสิ นใจได้อย่างแม่นยาและทันการ
CFO ยังเป็ นเสมือนหัวใจขององค์กรที่คอยสู บฉี ดเลือดแดง ไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของ
องค์กร และรู ้ถึงสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงาน จากการฉีดเลือดไป ว่าหน่วยไหนมีการใช้
ปริ มาณเลือดมากว่าปรกติหรื อเกินความจาเป็ น หรื อเลือดไหลกลับมาไม่เต็มจานวน หรื อมี
แรงดันสู ง ในการส่ งไป CFO จะเป็ นผูท้ ี่ทราบอาการขององค์กรและส่งสัญญานเตือนภัยให้กบั
หน่วยงานต่างๆอย่างเหมาะสม

่าง

ไม่เพียงแต่มีกลยุทธ์ธุรกิจที่ชดั เจน การที่ CFO จะสามารถทางานได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ CFO ต้องมีเครื่ องมือที่ดีช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพแต่ตน้ ทาง เครื่องมือที่ว่า
นั้นคือโครงสร้างคลังข้อมูลของธุรกิจและการเงิน การคลังขององค์กร คลังข้อมูลต้องได้รับการ
ประมวลผล รวบรวมแสดงให้เห็นภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมาะสม หากการวางแผนระบบ
การเงินการควบคุมไม่เหมาะสมการทางานของ CFO จะสร้างปัญหาให้กบั องค์กรอย่างมาก ให้
ข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็น ไม่ทนั การไม่ต่อเนื่องให้ขอ้ มูลที่ไม่สาคัญ หรื อให้ขอ้ มูลผิด ทาให้เกิด
ความสับสน ขัดแย้ง แตกแยกภายใน ถึงกับองค์กรล่มสลายได้เลยครับ ดังนั้นเครื่ องมือที่ว่าเป็ น
สิ่ งสาคัญมาก โดยมากมาพร้อมกับ ERP financial system แต่หลายองค์กรยังถนัดใช้ Excell ซึ่ง
เป็ นดาบสองคม ระบบสมัยใหม่ เช่น BI Tools, PowerBI สามารถดึงข้อมูลตรงจาก ERP ออกมา
เป็ นรายงานแบบทันทีออนไลน์เรี ยวทาม แต่ท้ งั นี้ข้ นึ อยู่กบั ผูอ้ อกแบบรู ปรายงาน ตรงนี้ข้ ึนอยู่กบั
ความเข้าใจในกลยุทธ์องค์กร การออกแบบรายงานต้องสอดคล้องเอื้อต่อการตัดสินใจอย่างเป็ น
ประสิ ทธิผลเมื่อมีการส่ งข้อมูลให้ผบู้ ริ หารอย่างสมบูรณ์

ตัว
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เคล็ดลัพธ์ในการบริ หารของ CFO อีกด้านเชิงการเงิน เปรี ยบได้เหมือนกับ การดูแล
ตูเ้ ย็นขนาดใหญ่ของโรงครัวที่ทาอาหารขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป ประสิ ทธิภาพอยู่ที่ใด มีของ
พร้อมตามเมนู? ไม่มีของหลงค้างเก่า? เคยไหมครับที่ตเู้ ย็นมีของเต็มแต่ไม่รู้ว่ามีของไม่รู้ว่าเก็บ
อยู่ซอกไหนในตู้ ประสิทธิภาพในการหมุนของสดในตูเ้ ย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ามา
ออกไปอย่างรวดเร็ ว เปลี่ยนเป็ นรายได้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู ง สิ่ งต่างๆในตูก้ ็คอื วัสดุปัจจัยทุก
สิ่ งในองค์กร รวมถึงค่าแรงเงินเดือนของพนักงาน การที่ให้ได้ผลงานมากขึ้นด้วยต้นทุนเท่าเดิม
คือประสิ ทธิภาพการเงินที่สูงขึ้น นัน่ หมายถึง อัตราทากาไรต่อรายได้สูงขึ้น profit to sales ratio
สู งขึ้นหรื อ EBIT % สู งขึ้น การจัดการเงินสดขององค์กรเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด หากกิจการขาดเงิน
สดหรื อ liquidity ก็เหมือนกับรถยนต์ขาดน้ ามันรถไม่สามารถวิ่งได้ งบการเงินที่มีผล
ประกอบการดีแต่ไม่มีเงินสดก็เป็ นไปได้ ปัญหาเป็ นไปได้หลายอย่าง อาจจะเป็ นเพราะว่าเก็บเงิน
ไม่ได้หรื อไม่ทนั working capital สูงเกินไป วัสดุคงคลังมาก หรื อภาษีไม่ได้รับคืน
อีกบทบาทหนึ่ง ที่สาคัญของ CFO คือทาหน้าที่เป็ น หล๋ งจูเ้ ฝ้าทรัพย์ให้เถ้าแก่ เป็ นคน
ดูแลปกป้องทรัพย์สิน ของผูถ้ ือหุ้นให้เกิดการใช้อย่างโปร่ งใส ตรวจสอบ ให้เกิดการแน่ใจให้กบั
องค์กรว่าไม่มีการฉ้อฉลใด ๆ อันจะเป็ นอันตรายกับองค์กร รวมถึงการปกป้องความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดการดาเนินกิจการผิดต่อกฏหมายอันจะทาให้เกิดเป็ นอันตรายต่อกรรมการและผูถ้ ือ
หุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางแพ่งและอาญา

Finance excellence
การบริ หารเงินเป็ นเลิศ
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พูดถึงเรื่ องเงิน เป็ นทุกสิ่ งของทุกๆกิจกรรมในธุรกิจสามารถแปลงหรื อเทียบเป็ นตัวเงินได้
หรื ออีกนัยหนึ่งคือทุกกิจกรรมสิ้ นเปลืองเงินทั้งนั้น
ทาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเงิน
FINEX เราสามารถมองกิจกรรมทางธุรกิจ เป็ นตรรกะแบบหนึ่ง ถ้าเปรี ยบกับเครื่ องจักรชนิดหนึ่งที่ตอ้ ง
ให้มีการใส่ พลังงานเบื้องต้น และให้ผลงานออกมา หากผลงานที่ออกมาน้อยกว่าที่ใส่ เข้าไป หมายถึง
กิจกรรมนั้นไม่ให้กาไร เราใช้สมการแสดงให้เห็นได้โดย
Input ➔ Valued Added ➔ Output
Input ➔ Processing/Operation ➔ Output
Efficiency = Output/Input > 1 คือให้ Profit
Case 1: Output > Input
สิ นค้าหรื อบริ การหลังจากผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าแล้วมาสามารถส่ งมอบให้กบั องค์กร
หรื อบุคคลอื่น มีมูลค่าสู งขึ้น
Case 2: Output < Input
ในทางตรงกันข้าม องค์กรหรื อกิจการที่ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เช่น สิ นค้าคงคลังสู งขึ้น มี
ความสู ญเสี ย หรื อสูญเปล่าภายในกิจการมากขึ้น
องค์กรธุรกิจเหมือนเครื่ องจักรปั่นกาไร นักบริ หารการเงินควรเข้าใจสมการผลผลิตกลไกองค์กร และ
สร้างสู ตรเพื่อการวางแผนการเงินงบประมาณให้สามารถมีประสิทธิภาพในลักษณะของกรณีศึกษาที่ 1
ได้
โดยที่กาหนดสิ่ งแวดล้อมปัจจัยทางธุรกิจ
ตีโจทย์ให้แตกวางแผนล้อไปกับกิจทางธุรกิจ
ทั้งหมด สมการต่างๆดังกล่าวจะมีดชั นีดงั ต่อไปนี้
ดัชนีตัววัดประสิ ทธิภาพของธุรกิจ
ดัชนีมีหลายอย่าง เฉพาะที่เป็ นหลักใหญ่ ๆ ที่มีใช้กนั ทัว่ ไปได้แก่
• Operating Profit before Interest and Tax: OPBIT
• Profit after Tax: PAT
• Cash Return on Asset: CROA
Its all ends here!, Role of the CFO vs FC vs FBP
• Return on Investment: ROI
vs Analyst and Accountant, Internal Auditor,
• Pay Back Period: PBP
• Cash Cycle Day: CCD
External Auditor, Non-finance manager, goal
• Profit Margin: Std., Net, Gross
keeper vs Stricker vs center half, Scorecard keeper
• SGA rate: SGAR
• Operations Recovery: ORY

