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ค ำน ำ 

 ในโลกธุรกิจปัจจุบนัอุปสรรคมี์มากมาย ภาระใหม่ต่างๆเกดิขึ้นอยู่เสมอๆ ความผนัผวน

ต่างๆ ส่ิงท่ีไม่เคยประสบในรอบชีวิตเราก็เกิดขึ้น อย่างวิกฤการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ท าให้ธุรกิจมากมายเปลี่ยนแปลงไป หลายบริษทัลม้ละลายปิดตวัลงเลิกกิจการถกูควบรวมหรือถูก

กลืนโดยผูท่ี้แข็งแรงกว่าเร็วกว่า  รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือองคก์รธุรกิจให้

สามารถด าเนินการต่อได ้ ผลลพัธ์ออกมาช่วยไดเ้พียงชัว่ขณะ ปัญหาของธุรกิจยงัคงด าเนินต่อไป 

รัฐบาลไม่สามารถอุม้ธุรกิจเหล่านั้นไดต้ลอดไป 
 คณะผูจ้ดัท าเป็นนกับริหารมีประสบการณ์การท างาน ในระดบันานาชาติในหลายประเทศ

หลายอุตสาหกรรม ไดศึ้กษาคน้ควา้เกี่ยวกบัปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสนใจศึกษาหา

รูปแบบการท าธุรกิจท่ีสร้างความแข็งแกร่งยัง่ยืนให้กบัองคก์รไทย คณะผูเ้ขียนมีโอกาสไดผ่้าน

ประสบการณ์ บริหารกลยุทธ์ธุรกิจในเวทีโลกในหลายสถานการณ์ท่ีไม่ปรกติ น ามาแบ่งปัน
ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไทย ให้ค าปรึกษาแกปั้ญหาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดบั

ความสามารถในการแข่งขนัของคนไทยในเวทีโลกเร่ิมนอ้ยลง 

 ค าศพัทย์อดฮิตท่ีเราไดยิ้นกนัเป็นประจ าในยุคน้ี เช่น Industrial 4.0, Digital 

Transformation, New Normal เป็นการท าให้ทุกคนตระหนกัมากกว่าแต่ไม่ไดเ้ป็นค าตอบสุดทา้ย คณะ
ผูจ้ดัท ามีแนวคิดว่าขึ้นอยู่กบัการจดัการองคก์รให้มีความหยืดหยุ่น พฒันาน าสถานการณ์ได้

ตลอดเวลา ขอ้คิดในหนงัสือฉบบัน้ีเหมาะกบัธุรกิจทุกประเภททุกขนาด อา่นไดท้ั้งกบัผูบ้ริหาร 

พนกังานทุกระดบั ในองคก์รระดบั MNC, Large Enterprise จนถึงระดบั SME  

 การบริหารเหมือนกบัการท าอาหาร โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ แต่สามารถจดัการ
ให้ผูอ้ื่นสามารถท าอาหารท่ีท าให้ผูรั้บประทานรู้สึกอร่อย ผูเ้ขียนตอ้งการท าให้เน้ือหาตึงเครียดน้ีอ่าน

ง่ายสนุกไม่เบ่ือ จากเหตุการณ์จริง ประสบการณ์จริง ปฏิบติัจริงได้ผลจริง บนพ้ืนฐานจากทฤษฎีอิง

วิชาการ สามารถน าไปช่วยให้เกิดการพฒันาเรียนรู้ต่อเน่ือง ต่อผูอ้่าน องคก์ร สังคมและประเทศชาติ 

โดยการน าเอาวิชาการตา่งๆ แนวคิดต่างๆมาผสมผสานให้เขา้กบัยุคสมยั ให้เขา้กบัสังคมไทย ให้ธุรกิจ
ไทยสามารถน าไปใช ้เพ่ือแกปั้ญหาอย่างยัง่ยืน หวงัว่าจะเป็นประโยนช์ให้กบัผูอ้่านทุกท่าน 

 เน้ือหาทั้งหมดไดถู้กแบ่งสองภาค โดยท่ีภาคแรกเป็นภาคของการสร้างโครงสร้างกลยุทธ์ท่ี

มีเอกลกัษณ์ มีจุดแข็งเหมาะกบัการแข่งขนั GROWTH MODEL ภาคสองเป็นส่วนท่ีสร้างความยัง่ยืน

ให้กบัองคก์ร CAPABILITY FOR SUSTAINABILITY ดว้ยการปฏิบตัิการอนัเป็นเลิศในยุคดิจิทลั
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศกัยภาพ  โดยทั้งสองภาคจะแบ่งเป็น สามตอน กบั  ส่ี ตอน รวมเป็นทั้งหมด เจ๊ด 

ตอน เจ๊ด องคป์ระกอบ ดว้ยกนั 
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การจดัการการเงินการคลงัอนัเป็นเลิศ 

 เคล็ดลบัสูตรส าเร็จของการจดัการ การเงินอนัชาญฉลาด อย่างเป็นเลิศ สู่

ความส าเร็จขององคก์ร นกัการเงินที่ถูกหลายๆคนระบุว่าเหมือนเป็นผูเ้ล่นต าแหน่งผูรั้กษา

ประตูในเกมส์ฟุตบอล แต่เน้ือหาในบทน้ีนกัการเงินไม่เพียงแต่เป็นผูรั้กษาประตูแลว้ยงั

เป็นผูท้ าประตูไดอ้ีกดว้ย กลยุทธ์การจดัการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชปั้จจยัท่ี

เกี่ยวขอ้งทางการเงิน วิศวกรรมการเงินที่สอดคลอ้งกบักฎหมาย ซ่ึงเกือบทุกอย่างท่ีเกิด

ขึ้นกบัองคก์ร พนกังาน มีผลสืบถึงการเงินได ้ การวางงบประมาณและการจดัการ

ปฏิบติัการให้ตรงแผนการเงิน ศูนยร์วมความคิดการกระท าอยู่ท่ีน่ี หลกัการพ้ืนฐานของ

การจดัการงบการเงิน งบดุลท่ีสมดุล เป็นเคล็ดลบัท่ีตอ้งเรียนรู้ เป็นแผนที่ เป็นเคร่ืองมือ

หลกัในการ ขบัเคลื่อน ก ากบัองคก์ร เหมือนกบัเป็นผูก้ ากบัรายการท่ีถือไมคโ์ครโฟน 

สามารถท าการควบคุมเวทีองคก์รให้อยู่ในแผนงานที่ตอ้งการได ้ โดยการผสมผสาน

เทคนิคการเงิน และการจดัการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีการเงิน เขา้ดว้ยกนักบั ภาวะผูน้ า และ

การสร้างวินยัการเงินในองคก์ร 

 การน าเอาเทคโนโลยี FINTECH เขา้มาใช ้ คอือนาคตของโลกการบริหาร

การเงินใหม่ มีอะไรให้เราใชไ้ดบ้า้งอย่างไร การพฒันาทีมสู่ทกัษะใหม่ให้เขา้กบั

เทคโนโลยี การสร้างทีมบริหารการเงิน ให้เป็นคู่หูฝ่ายธุรกิจ มากกว่าเป็นนกับญัชี

สมุห์บญัชีโบราญ ท่ีเป็นหลกัส าคญัผลกัดนัส่งเสริมเป็นฝ่ายรุก เป็นแหล่งสร้างก าไร 

PROFIT CENTER มากกว่าบริการหลงับา้น หรือเป็นตน้ทุนองคก์รท่ีจ าตอ้งมี COST 

CENTER หลกัการดงักลา่วน าเสนอในบทน้ี 
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สำรบัญ 

CONSTRUCTION OF EXCELLENCE 

“ 7 องคป์ระกอบของความเป็นเลิศอย่างยัง่ยืน 

แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนกลยุทธ์และส่วน

ความสามารถ เกิดจากความเขม้แข็งในทุกส่วน

อณูขององคก์ร ท่ีท างานสอดประสานกนัอย่าง

สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบ

เฉพาะทางอนัเหมาะท่ีก่อให้เกิดขบัเคลื่อนเป็น

อย่างเป็นระบบ ท่ีต่อยอดไดง้่ายมีระบบเป็น

ภูมิคุม้กนัในตวั” 

PART 1: GROWTH 

MODELING  1-114 
Design Competitive Business Model 

COMEX   115-204 
Commercial Excellence 

INNO-TECH  205-249 
Innovation Management 
 

PART 2: CAPABILITY   250-252 

OPEX   253-354 
Operational Excellence 

DIGI-TIZE  355-394 
Digital Transformation 

FINEX   395-442 
Financial Excellence 

CULTURE  443-505 
Agile Organization 

 

Super

Business

MoDex

Comex

InnoTec

OpexDigit

Finex

CulDev
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ภาคสอง 
ศกัยภาพสู่ความยัง่ยืน 

ตอน หก กำรเงินเป็นเลิศ 

 

SUPER

Business

Connected 

Leadership

Adv. Sales & 

Marketing

“Components that will create Sustainability organization 

thru the changes in the disrupted world.” 

องคป์ระกอบธุรกิจที่จะให้องคก์รมีความเขม้แข็งสามารถฝ่าฝันยืน
หยดัทนต่อความแปรปรวนในโลกน้ีได ้อยา่งยัง่ยืน 
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Revolution

Future of 
Finance

CFO

FinEx Model

Engineered

Advance 
Planning

Performance 
Engineering

Wealth 
Management

Governance

Discipline & 
Compliance

Strategic 
Decision Making

Business 
Enhancement

วินยัการเงินอนัชาญฉลาด 
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CONCEPT 

 

FUTURE OF FINANCE 

• ECO SYSTEM 

• STRATEGY 

• PLATFORM 

CFO 

• ROLES & RESPONSIBILITIES 

FINANCIAL EXCELLENCE MODEL 

• COMPONENT 

• FORMULATION 
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ECOSYSTEM  

 เงินที่เป็นกระดาษมีใชก้ว่า 700 ร้อยปีมาแลว้ บตัรเครดิต มีมากว่า 60 ปี mobile prompt pay 

เร่ิมมีใชก้นัแลว้เม่ือสองปีก่อน ตอนน้ีการซ้ือตารสารหน้ีตราสารทุน สามารถซ้ือขา้มโลกไดด้ว้ยเวลา

ไม่กี่วินาที เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและสังคมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วแม่นย  าดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง 

ต่อไปขา้งหนา้ การกูยื้มเงินผ่านระบบท่ีใชก้ารวิเคราะห์เครดิตผูกู้ผ่้านฐานข้อมูลยกัษ ์Big Data ท่ีให้
ความมัน่ใจต่อธุรกรรม สร้างความน่าเช่ือถือ โดยเทคโนโลยีทางการเงินเช่น quantum computing and 

blockchain การค านวณประเมิน สร้างความไวว้างใจต่อผูถู้กประเมิน ให้ผลแม่นย  าต่อสถาบนัการเงิน

ช่วยให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว หรือโดยอตัโนมตัิผ่านระบบ อตัโนมตัิ Robot  

  เทคโนโลยีทางการเงินใหม่น้ี เป็นท่ีรู้จกักนัภายใตค้  าวา่ ‘Fintech' อธิบายถึงการท า
ธุรกรรมทางการเงินดว้ยการใชซ้อฟตแ์วร์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ก าแพงของความไม่เช่ือใจสงสัย

ไม่ไวใ้จถูกท าลายหรือลดลง เส้นกั้นระหว่างประเทศ ระหว่างธุรกิจ ระหว่างบุคคลนอ้ยลง เม่ือน า

เทคโนโลยี Fintech มาใชล้ดขอ้จ ากดัการด าเนินธุรกรรมระบบอีคอมเมิร์ซ e-commerce platform ใน

อนาคตเป็นระบบการบริการหลากหลาย เป็นเหมือนกบั department store convenient store online 
เป็นทั้ง social media platform ท่ีให้บริการมากกว่าการส่ือสาร มีการซ้ือขายสินคา้และให้สินเช่ือ ใน

ระบบเดียวกนัได ้อุปกรณ์ส่ือสารเป็นช่องทางการเงินแทนธนาคาร ท่ีสามารถให้บริการอื่นๆ ได ้รวม

ไปถึงการเล่นเกมส์ การท าส ารวจตลาด เป็นแหล่งขอ้มูล หรือแมแ้ต่เลน่การพนนั ก็ได้ 

 ธนาคารเองจ าตอ้งเปลี่ยนตวัเองเป็นผูใ้ห้บริการหลากหลาย เปลี่ยนจาก mass consumer 
focus เป็น mass customization for individual สินคา้บริการ จะตอ้งสามารถถูกก าหนด ให้เป็นไปตาม

ความตอ้งการเฉพาะลกูคา้ได ้ การด าเนินการส่งมอบบริการจะเป็นแบบย่อย ๆ จ านวนมาก ท่ีไม่ตอ้ง

ผ่านตวักลาง พฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปลี่ยน ท าให้สินคา้บริการหลากหลายจะรวมเขา้ดว้ยกนั convergence 

ท่ีท าให้ตน้ทุนของการด าเนินการลดลง ตลอดเส้นทางบริการ customer journey ทุกส่ิงอย่างจะเป็นใน
ลกัษณะของ PaaS, SaaS ระบบและซอฟตแ์วร์ท่ีให้บริการรวมกลุ่ม  

 ความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่สามารถประมวลผลขอ้มูลขนาด

ใหญ่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ฐานขอ้มูลจะตอ้งมีการจดัระเบียบให้เป็นระบบ ในโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมขอ้มูลท่ีเหมาะสม Data Architect รวมทั้งการก าหนดโยบายการ ก ากบัการใชแ้ละรักษา
ขอ้มูล data governance ความมัน่คงความปลอดภยัของขอ้มูล ฐานขอ้มูลและระบบขอ้มูล จะเป็นส่ิง

ส าคญัและละเอียดออ่นในอนาคตต่อ ๆ ไป เสถียรภาพและการบ ารุงรักษาต่อเน่ืองจะเป็นปัจจยัและ

งานหลกัขององคก์ร ขอ้มูลท่ีดีให้ความหมายและเอื้ออ านวยต่อการประมวลผล จะให้ความสะดวก

และคุณภาพในองคก์ร 
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STRATEGY 

 น าเอาเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินนวตักรรมใหม่เขา้แทนระบบเดิม  มนัเป็นระบบ

นิเวศใหม่ใช ้ร่วมกบัการใชส้มาร์ทโฟนเป็นระบบการเงินบนมือถือ ครอบคลุมถึงบริการดา้นการ

ลงทุนและดา้นการคา้ เช่น Cryptocurrency, Bitcoin บริการทางการเงินเขา้ถึงไดง่้ายขึ้น องคป์รับ
ระบบเพ่ือการเช่ือมต่อให้เขา้กบัระบบใหม่น้ี อาศยั ERP โลกใหม่ท่ีเป็น Cloud Subscription 

based บริษทัเทคโนโลยีทางการเงินประกอบดว้ย บริษทั Start-Up และสถาบนัการเงินธนาคาร

ลงทุนทางเทคโนโลยีท่ี disrupt การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน สถาบนัการเงินที่มีอยู่หลาย

แห่งก าลงัใชโ้ซลูชัน่และเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือปรับปรุงพฒันาบริการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัให้ดี
ขึ้น มีการพฒันาซอฟตแ์วร์ ส าหรับบริการทางการเงินมากมาย เช่น ซอฟตแ์วร์การให้กู ้ รวมถึง

การช าระเงินการธนาคารเพื่อรายย่อยหรือส่วนอื่น ๆ ของการจดัการมการเงินประจ าวนั FinTech 

เป็นรากฐานของความส าเร็จของธนาคารในเทคโนโลยีโลกดิจิทลั ซ่ึงลูกคา้ใชแ้พลตฟอร์มมือถือ

เวบ็หรือดิจิทลั เพ่ือใชบ้ริการธนาคาร โซลูชัน่ปัญญาประดิษฐ์ เช่น chatbots มกัช่วยลูกคา้ในงาน
ง่าย ๆ เช่นการช าระเงิน ตั้งแต่ การปฏิวติัอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทางการเงินมีเพ่ิมขึ้น

อย่างมาก  รวมถึงสมาร์ทโฟนระบบบนมือถือ Fintech แต่เดิมเรียกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ี

ใชก้บัภายในของธนาคาร ตอนน้ีธุรกิจน าเทคโนโลยีท่ีหลากหลายน ามาดดัแปลงใชไ้ดก้วา้งขวาง

ขึ้น การจดัการขอ้มูลเป็นเร่ืองท่ีส าคญัประกอบกบัการท า Fintech อย่างมาก ฐานขอ้มูลเป็นตวั
ส าคญัในงานพฒันาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้น ช่วยในการใชง้านท่ีส าคญักบัการจดัการปัญหาของ

กฎระเบียบและการรายงานตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ท่ีออกมา รวมถึงเป็นตวัช่วยใชใ้นการ

วิเคราะห์ตดัสินกลยุทธ์ เพ่ือการเติบโตท่ีท าก าไร ช่วยระบุแหล่งรายไดใ้หม่ได ้ นอกจากน้ียงัช่วย

การรักษาความมัน่ใจของลูกคา้ในการดูแลรักษาขอ้มูลและการป้องกนั หลายบริษทัไดส้ร้าง
โครงสร้างใหม่ บางองคก์รได ้ จดัตั้งส านกังานบริหารขอ้มูล ท่ีดูแลจดัการและก าหนดนโยบาย

ขอ้มูล บริหารความเส่ียงให้กบัธุรกิจ โดยแต่งตั้งหัวหนา้หน่วยงาน ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง 

เป็นผูดู้แล เช่น Chief Data Management Officer: CDO กิจกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นตามมา เช่น 

Blockchain Technology บล็อก อะไรท่ีเกี่ยวกบัขอ้มูลทุกอย่าง การวิเคราะห์จดัการขอ้มูล การ
ก ากบัคุณภาพขอ้มูล การออกแบบขอ้มูล อย่างปลอดภยั ขอ้มูลจะถูกปกป้องโดยเทคโนโลยีในตวั

มนั ธุรกิจพวก Non-Banks จะเติบโตและให้การประสบการณ์ใหม่ในการบริการแด่ผูบ้ริโภค 

ระบบการบริการการเงินด้วยตนเองอย่างอตัโนมตัิ บนระบบมือถือสมาร์ทโฟน รวมถึงพวก 

Wearables ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ แทนที่จะไปท าดว้ยตวัเองท่ีธนาคาร ตูเ้อทีเอ็ม หรือท่ี
ส านกังาน ใด ๆ ดว้ยแบบฟอร์ม กระดาษ ทุกส่ิงอย่างจะเป็น electronic form 
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 กรอบการด าเนินงานที่ยืดหยุ่น คล่องตวั สามารถให้องคก์รปรับตวัไดเ้ร็วตาม

สถานการณ์ ตอบโจทยข์อง โลกใหม่ในรูปแบบของ VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and 

Ambiguous) ท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ใหม่ทนัที ที่สามารถน ามาตดัสินใจ ทนัเหตุการณ์ โดย
ท่ีในโลกเก่าจะเป็นการน าขอ้มูลเก่า สถิติระยะยาวมาประมาณการพยากรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต แต่โลกยุคใหม่น าขอ้มูลในวนัน้ีในปัจจุบนัมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เพ่ือการ

ตดัสินใจปรับตวัตามสถานการณ์ทนัที หรือเรียกว่า present casting or now casting ไม่ใช่ fore-

casting ท าให้เราสามารถสร้างศกัยภาพการแข่งขนัไดใ้นโลกเศรษฐกิจ digital economy or 
disruptive economy การจดัการผสมผสานโลกเก่าโลกใหม่ จะเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งใส่ใจ ท าความ

เขา้ใจเพื่อให้ โลกเก่าอยู่ร่วมกบัโลกใหม่ไดอ้ย่างความสมบูรณ์ แผนผงัดา้นล่างแสดงถึง ระบบ

นิแวศใหม่ ในโลกของเทคโนโลยีการเงินที่ก าลงัพฒันากา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ท่ีเปลี่ยนแปลง

ระบบการเงินและสังคมโลก ส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจจะเปลี่ยนไป เช่นเดียวกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ย 
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PLATFORM 

 เทคโนโลยีสมยัใหม่มีมานานแลว้ ส่ิงใหม่ท่ีเขา้มาเสริมคือเทคโนโลยีของ

ระบบปฏิบตัิการบนโทรศพัท์มือถือหรือโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ท่ีปัจจุบนัไดพ้ฒันาเปลี่ยนเป็น

ระบบส่ือสารเคลื่อนที ่ เป็นเคร่ืองมือทางดิจิทลัเคลื่อนที่ เป็นมากกว่า คอมพิวเตอร์ ท่ีให้ความ
สะดวกสบายและสามารถพฒันาโปรแกรม หรือแอพลิเคชัน่ไดง่้าย ๆ นวตักรรมในดา้นการ

ส่ือสาร ท าให้มีส่ิงอื่นๆ พฒันาขึ้นไดม้าก ต่อมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทางดา้นสมาร์ทโฟน มีไมโค

รชิพ CPU Octa Core ซีพียู 8 แกนสมอง อนัทรงพลงัท่ีท าการประมวลผลไดร้วดเร็ว 2 GHz ต่อ

แกน ท าให้ สามารถมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน่ใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย ์ แกปั้ญหา 
และการท างานใหม่ๆ เป็นนวตักรรมหรือผ่านการพฒันาโปรแกมดว้ย อลักอริทึม ท่ีไม่เคยมีมา

ก่อน และสร้างเป็นสิทธิบตัรทางปัญหากนัมากมาย 

 

Cloud 
Computing

Big data Analytic, 
Video Streaming

IoT 
censors

ConnectivityReal Time, Mobile
Wi-Fi, 
WAN, 

Mobus

Algorithm, AI
Machine Learning, 
Robotics

Work Flow

Automation

 การสร้างนวตักรรมขบวนการการจดัการ เป็นค าใหม่ แต่ในอดีตเราเรียกวา่ความ

พยายามการเปลี่ยนระบบงานให้ออนไลน์คือ paperless or digitization ในปัจจุบนัเรียกว่า 

Business Process Innovation (BPI) เพราะมีความแปลกใหม่มากกว่าในอดีต มีระบบส าเร็จรูปใน

ลกัษณะ SaaS ให้องคก์รสามารถพฒันาระบบงานภายในขึ้นเองไดโ้ดยสะดวกไม่ตอ้งจา้ง
โปรแกรมเมอร์ท า มีความล ้าหนา้ในปัจจุบนัเทียบกบัอดีต มีสามส่วนหลกั คือ workflow 

automation developer app, Application Data Interface API และระบบ Cloud Computing ส่วน

ทางดา้น Robotic, Machine learning and Artificial Intelligence ไม่ไดเ้ป็นอะไรใหม่ มีมาในโลก

กว่า 30 ปีแลว้ เพียงมีการพฒันามากขึ้น เน่ืองจากความตอ้งการและการลงทุนท่ีถูกผลกัจาก
อุตสาหกรรมมากขึ้น ระบบพ้ืนฐานท่ีไดม้าจาก Web Internet ระบบปฏิบติัการพ้ืนฐาน เช่น iOS, 

ANDROID, Window ท่ีเอื้ออ านวย ความสะดวกให้กบันกัพฒันาโปรแกรมไดด้ี 
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AUTOMATION APPLICATION 

 ระบบอตัโนมตัิของกระบวนการทางการเงิน คือการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
มาใชเ้พื่อท างานดา้นการเงินที่ส าคญัโดยอตัโนมตัิ เช่น การกระทบยอดบญัชี รายการบนัทึก

ประจ าวนั การจดัท ารายงานงบการเงิน โดยมีมนุษยมี์ส่วนท านอ้ยท่ีสุด ท าให้ฝ่ายการเงินหันมา

ใชเ้วลาปรับปรุงกระบวนการ สร้างความมัน่ใจในระบบ ว่าท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  ามาก

ขึ้น กระบวนการท่ีเกิดขึ้นซ ้าๆ สามารถเขียนโปรแกรมให้ท างานแทนได ้ หากกิจกรรมนั้น
เกิดขึ้นมากซ ้าๆ การลงทุนก็ย่ิงคุม้ค่ามากขึ้น การปรับปรุงระบบการเงินก าลงัอยู่ภายในความ

สนใจอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม การสร้างระบบอตัโนมตัให้ท างานซ ้าๆแทนมนุษย ์ ถูก

เรียกว่าโรบอต Robotic Process Automationเป็นอนาคตใหม่ในโลกการเงินสร้างความแตกต่าง

ในดา้นการเงินชดัเจน เพ่ิมศกัยภาพท่ีส าคญัในการเป็นผูน้ า ขบวนการทางการเงินในธุรกิจ 
ทัว่ไปท่ีไม่ใช่การเงินการธนาคาร การปิดบญัชี general ledger การท าบญัชีลูกหน้ี เจา้หน้ี การ

เก็บเงินAP/AR collection การจดัซ้ือ procurement บริหารสินคา้คงคลงั inventory ก็สามารถท า

ได ้รวมไปถึงการท ารายงานทางการเงินอย่างอตัโนมติัดว้ย แอพพลิเคชัน่ อย่างเช่น โปรแกรม 

BI Tool ระบบงานนอกเหนือจากขั้นตอนทางบญัชีดงักล่าว สามารถอาศยั application platform 
ท่ีเรียกว่า workflow automation ช่วยการจดัการแทนคน แทนการใชเ้อกสารท่ีเป็นแบบฟอร์ม

กระดาษได ้ปัจจุบนัเร่ิมมีมาให้เห็นมากขึ้นหาไดไ้ม่ยาก สามารถส่งพนกังานไปอบรม มาสร้าง

แบบงานดว้ยตวัเองได ้เช่น K2, Bizagi ระบบดงักล่าวสามารถเช่ือมหากนัไดท้ าให้เกิดการไหล

ของงานอย่าง seamless จากหลงับา้นไปสู่หนา้บา้น คือลูกคา้ หรือสามารถสร้างระบบท่ี
ให้บริการลูกคา้เช่นการสั่งสินคา้ผ่านระบบ เขา้สู่ขั้นตอนทางการเงิน คือออกใบเสร็จรับเงิน 

ใบก ากบัภาษี เรียกเก็บเงินช าระค่าสินคา้ได ้ รวมไปถึงเช่ือต่อเขา้กบัระบบธนาคาร ผ่าน ถอน 

โอน บริการพนกังานเกี่ยวกบัการเงิน เช่นเงินเดือน ผ่านระบบ E-slip รวมถึงการบริการการขอ

เบิกจ่ายเงินสดย่อย เงินจ่ายล่วงหนา้ ปัจจุบนัมีระบบท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ E-payment เช่น Line 
rabbit หรือบตัรเดบิตเครดิตของบริษทั ซ่ึงสามารถขอ preapprove การจ่ายออนไลน ์ไร้เงินสด 

ท่ีตอ้งมีการบริหารผ่านมือพนกังาน เช่น concur ของ Microsoft การพฒันาระบบดงักล่าว หัวใจ

ส าคญัคอื Data Integrity วินยัของผูด้ าเนินการ มิฉะนั้นระบบจะล่มได้ง่าย ส่ิงส าคญัก่อนเร่ิม

ออกแบบระบบ ทีมท่ีตั้งขึ้นมาตอ้งก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จ โดยเป็นอะไรท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบั การเพ่ิมประสิทธิภาพงาน Improved Efficiency อ านวยความสะดวก สร้างประสบการณ์

ใหม่ ท าให้คล่องตวัมากขึ้น Speedy Approvals เกิดความโปร่งใส Visibility transparency 

ควบคุมไดมี้มาตรฐาน Standardize Financial Processes ท่ีอา้งอิงไดส้ากลโลกสร้างความ

เช่ือมัน่ต่อนกัลงทุนผูถ้ือหุ้นเจา้ของกิจการ 
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ROLE OF CHIEF FINANCIAL OFFICER 

 บทบาทของผูน้ าทางดา้นการบริหารการเงินมีความส าคญัสูง เป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ี

ตรวจสอบความมัน่คงขององคก์รธุรกิจ เป็นผูท่ี้คอยระมดัระวงัความเส่ียง ให้กบัองคก์ร ป้องกนั
ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดในระหว่างการด าเนินกิจการ หรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดกบักฎหมายต่าง ๆ 

เปรียบไดก้บัผูรั้กษาประตูของทีมฟุตบอล ป้องกนัไม่ให้เสียประตู หากป้องกนัไวไ้ด ้ถึงไม่ชนะก็

เสมอเป็นอย่างนอ้ยแต่ไม่แพ ้ เป็นกุนซือคนส าคญัของผูน้ าระดบัสูงสุด บางคร้ังเปรียบเหมือน

เสนาธิการหรือขงเบง้ของเล่าป่ีอะไรประมาณนั้น บุคลิคของผูด้ ารงต าแหน่ง น้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้
ค่อนขา้งเด็ดขาดชดัเจน สามารถน าเสนอรายงานเหตุการ์ณอะไรต่างให้บุคคลอื่นเขา้ใจ เป็น

นกัวิเคราะห์เก่งตวัเลข พูดอะไรตรงไปตรงมา ไม่เกรงใจ ในเวลาท่ีจะตอ้งให้ข่าวร้ายเชิงลบ อย่าง

มีชั้นเชิง 

 การเงินยุคใหม่ CFO หรือ CONTROLLER ท่ีเขา้ถึงกิจการ จะสามารถเป็นผูช่้วย CEO 
ไดด้ี  เป็นผูท่ี้สนบัสนุนยืนยนัค ้ายนั วิสัยทศัน์ของผูน้ าองคก์ร เป็นผูท่ี้ช่วยป้องกนัไม่ให้ตดัสินใจ

พลาด หลายๆคนไม่เขา้ใจวา่ CFO ท่ีดีนั้นมีความส าคญัอย่างไร CFO จะไม่ใช่นกับญัชีท่ีเก่งการ

บริหาร แต่ในทางกลบักนั CFO ควรจะเป็นนกับริหารท่ีรู้เขา้ใจบญัชีและการเงิน เราสามารถเห็น

ไดใ้นหลาย ๆ องคก์รใหญ่ บางองคก์รมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการเงินการบญัชี ท่ีไม่
ไดม้าจากสายอาชีพบญัชีโดยตรง หรือไม่ไดท้ าบญัชีมาแต่เร่ิมงานหรือไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชี 

CPA บทบาทของ CFO ไม่เพียงแต่ เป็นผูท่ี้คอยเป็น 2IC SECOND IN CHARGE ให้กบั CEO 

แลว้ ยงัเป็นผูท่ี้ให้ค าปรึกษา เพื่อนคู่คิดมิตรคู่กาย เป็นคู่หูดูโอ ้ท่ีสามารถท าอะไรไดม้ากมาย ตาม

สุภาษิตเก่าไทยท่ีว่า คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย รัฐบาลยงัมีรองนายกรัฐมนตรี มี
รัฐมนตรีว่าการการคลงั ตามท่ีเขาเรียกกนัในวงการวา่ ต าแหน่งขุนคลงั CFO มีบทบาทและ

ความสามารถหลายดา้น การวิเคราะห์ การตลาด การผลิต กฏหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การคา้ระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน CFO เป็นผูใ้ห้ค  าตอบทุกส่ิงอย่างท่ี CEO ตอ้งการรู้

เกี่ยวกบัองคก์รอย่างรวดเร็ว เสมือนเป็น DATA CENTER เคลื่อนที่ได ้ เหมือนเป็น WALKING 
MANAGEMENT COCKPIT ช่วยป้อนขอ้มูลแม่นย  าตรงประเด็นรวดเร็ว ให้แก่ CEO ให้สามารถ

เขา้ใจปัญหาและตดัสินใจไดอ้ย่างแม่นย  าและทนัการ 

 CFO ยงัเป็นเสมือนหัวใจขององคก์รท่ีคอยสูบฉีดเลือดแดง ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ

องคก์ร และรู้ถึงสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงาน จากการฉีดเลือดไป ว่าหน่วยไหนมีการใช้
ปริมาณเลือดมากวา่ปรกติหรือเกินความจ าเป็น หรือเลือดไหลกลบัมาไม่เต็มจ านวน หรือมี

แรงดนัสูง ในการส่งไป CFO จะเป็นผูท่ี้ทราบอาการขององคก์รและส่งสัญญานเตือนภยัให้กบั

หน่วยงานต่างๆอย่างเหมาะสม  
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 ไม่เพียงแต่มีกลยุทธ์ธุรกิจท่ีชดัเจน การท่ี CFO จะสามารถท างานไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ CFO ตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีดีช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพแต่ตน้ทาง เคร่ืองมือท่ีว่า

นั้นคือโครงสร้างคลงัขอ้มูลของธุรกิจและการเงิน การคลงัขององคก์ร คลงัขอ้มูลตอ้งไดรั้บการ

ประมวลผล รวบรวมแสดงให้เห็นภาพไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วเหมาะสม หากการวางแผนระบบ

การเงินการควบคุมไม่เหมาะสมการท างานของ CFO จะสร้างปัญหาให้กบัองคก์รอย่างมาก ให้
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงประเด็น ไม่ทนัการไม่ต่อเน่ืองให้ขอ้มูลท่ีไม่ส าคญั หรือให้ขอ้มูลผิด ท าให้เกิด

ความสับสน ขดัแยง้ แตกแยกภายใน ถึงกบัองคก์รล่มสลายไดเ้ลยครับ ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีว่าเป็น

ส่ิงส าคญัมาก โดยมากมาพร้อมกบั  ERP financial system แต่หลายองคก์รยงัถนดัใช ้Excell ซ่ึง

เป็นดาบสองคม ระบบสมยัใหม่ เช่น BI Tools, PowerBI สามารถดึงขอ้มูลตรงจาก ERP ออกมา
เป็นรายงานแบบทนัทีออนไลน์เรียวทาม แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัผูอ้อกแบบรูปรายงาน ตรงน้ีขึ้นอยู่กบั

ความเขา้ใจในกลยุทธ์องคก์ร การออกแบบรายงานตอ้งสอดคลอ้งเอื้อต่อการตดัสินใจอย่างเป็น

ประสิทธิผลเม่ือมีการส่งขอ้มูลให้ผูบ้ริหารอย่างสมบูรณ์ 

 เคล็ดลพัธ์ในการบริหารของ CFO อีกดา้นเชิงการเงิน เปรียบไดเ้หมือนกบั การดูแล
ตูเ้ยน็ขนาดใหญ่ของโรงครัวท่ีท าอาหารขายให้กบัลูกคา้ทัว่ไป  ประสิทธิภาพอยู่ท่ีใด มีของ

พร้อมตามเมนู? ไม่มีของหลงคา้งเก่า? เคยไหมครับท่ีตูเ้ยน็มีของเต็มแต่ไม่รู้ว่ามีของไม่รู้ว่าเก็บ

อยู่ซอกไหนในตู ้ ประสิทธิภาพในการหมุนของสดในตูเ้ยน็ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เขา้มา

ออกไปอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเป็นรายไดไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูง ส่ิงต่างๆในตูก้็คอืวสัดุปัจจยัทุก
ส่ิงในองคก์ร รวมถึงค่าแรงเงินเดือนของพนกังาน การท่ีให้ไดผ้ลงานมากขึ้นดว้ยตน้ทุนเท่าเดิม

คือประสิทธิภาพการเงินท่ีสูงขึ้น นัน่หมายถึง อตัราท าก าไรต่อรายไดสู้งขึ้น profit to sales ratio 

สูงขึ้นหรือ EBIT % สูงขึ้น การจดัการเงินสดขององคก์รเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด หากกิจการขาดเงิน

สดหรือ liquidity ก็เหมือนกบัรถยนตข์าดน ้ามนัรถไม่สามารถวิ่งได ้ งบการเงินท่ีมีผล
ประกอบการดีแต่ไม่มีเงินสดก็เป็นไปได ้ปัญหาเป็นไปได้หลายอย่าง อาจจะเป็นเพราะว่าเก็บเงิน

ไม่ไดห้รือไม่ทนั working capital สูงเกินไป วสัดุคงคลงัมาก หรือภาษีไม่ไดรั้บคืน 

 อีกบทบาทหน่ึง ท่ีส าคญัของ CFO คือท าหนา้ท่ีเป็น หล๋งจูเ้ฝ้าทรัพยใ์ห้เถา้แก่ เป็นคน

ดูแลปกป้องทรัพยสิ์น ของผูถ้ือหุ้นให้เกิดการใชอ้ย่างโปร่งใส ตรวจสอบ ให้เกิดการแน่ใจให้กบั
องคก์รว่าไม่มีการฉ้อฉลใด ๆ อนัจะเป็นอนัตรายกบัองคก์ร รวมถึงการปกป้องความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดการด าเนินกิจการผิดต่อกฏหมายอนัจะท าให้เกิดเป็นอนัตรายต่อกรรมการและผูถ้ือ

หุ้น ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งทางแพ่งและอาญา 
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Finance excellence 

การบริหารเงินเป็นเลิศ 
 พูดถึงเร่ืองเงิน เป็นทุกส่ิงของทุกๆกิจกรรมในธุรกิจสามารถแปลงหรือเทียบเป็นตวัเงินได้ 
หรืออีกนยัหน่ึงคือทุกกิจกรรมส้ินเปลืองเงินทั้งนั้น ท าอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเงิน 
FINEX เราสามารถมองกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นตรรกะแบบหน่ึง ถา้เปรียบกบัเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึงท่ีตอ้ง
ให้มีการใส่พลงังานเบ้ืองตน้ และให้ผลงานออกมา หากผลงานท่ีออกมานอ้ยกว่าท่ีใส่เขา้ไป หมายถึง
กิจกรรมนั้นไม่ให้ก าไร เราใชส้มการแสดงให้เห็นไดโ้ดย 

Input  ➔  Valued Added  ➔  Output 
Input  ➔  Processing/Operation  ➔  Output 
Efficiency  =  Output/Input  >  1  คือให้  Profit 

 Case 1:  Output > Input 
สินคา้หรือบริการหลงัจากผ่านกระบวนการเพ่ิมมูลค่าแลว้มาสามารถส่งมอบให้กบัองคก์ร
หรือบุคคลอื่น มีมูลค่าสูงขึ้น 

Case 2:  Output < Input 
ในทางตรงกนัขา้ม องคก์รหรือกิจการท่ีไม่สามารถเพ่ิมมูลคา่ได ้ เช่น สินคา้คงคลงัสูงขึ้น มี
ความสูญเสีย หรือสูญเปล่าภายในกิจการมากขึ้น 

องคก์รธุรกิจเหมือนเคร่ืองจกัรป่ันก าไร นกับริหารการเงินควรเขา้ใจสมการผลผลิตกลไกองคก์ร และ
สร้างสูตรเพื่อการวางแผนการเงินงบประมาณให้สามารถมีประสิทธิภาพในลกัษณะของกรณีศึกษาท่ี 1 
ได ้ โดยท่ีก าหนดส่ิงแวดลอ้มปัจจยัทางธุรกิจ ตีโจทยใ์ห้แตกวางแผนลอ้ไปกบักิจทางธุรกิจ
ทั้งหมด สมการต่างๆดงักล่าวจะมีดชันีดงัต่อไปน้ี 
ดัชนีตัววัดประสิทธิภาพของธุรกิจ 
 ดชันีมีหลายอย่าง เฉพาะท่ีเป็นหลกัใหญ่ ๆ ท่ีมีใชก้นัทัว่ไปไดแ้ก ่

• Operating Profit before Interest and Tax: OPBIT 
• Profit after Tax: PAT 
• Cash Return on Asset: CROA 
• Return on Investment: ROI 
• Pay Back Period: PBP 
• Cash Cycle Day: CCD 
• Profit Margin: Std., Net, Gross 
• SGA rate: SGAR 
• Operations Recovery: ORY   

Its all ends here!, Role of the CFO vs FC vs FBP 

vs Analyst and Accountant, Internal Auditor, 

External Auditor, Non-finance manager, goal 

keeper vs Stricker vs center half, Scorecard keeper 
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