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โดย.. คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านบัญชี บริหาร

“Lots of companies don’t succeed over time.
What do they fundamentally do wrong ?
They usually miss the future”

บทบาทของ
CFO
ต่อการเติบโตขององค์กร

Larry Page ,co- founder of Google

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ ว ผู ้ บริห ารสูงสุด ทางด้า นการเงิน
(Chief Financial Officer-CFO) ถือว่าเป็นผู ท้ ่มี บี ทบาทส�ำคัญ
ในการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ แ ละทิ ศ ทางขององค์ ก ร
จากผลส� ำ รวจของ McKinsey&Company
ซึ่ งเป็นการส�ำรวจความคิดเห็นของผู ้บริหารระดับสูง
รวมทัง้ CFO จากองค์กรชั้ นน�ำทั่วโลกต่างเห็นตรงกันว่า
การช่ วยผลักดันให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป็นงานที่ท้าทาย CFO อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแสวงหาแหล่ งการเติบโตใหม่ทั้งจากภายใน
(Organic Growth) และภายนอก (Inorganic Growth)
การเติบโตตามที่องค์กรมุ่งหวัง คือ การเติบโตที่มีคุณค่าท�ำให้
องค์กรมีความเข้ มแข็งและมีก�ำไรได้ อย่างยั่งยืนรวมถึงสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย ชุมชนและสังคมได้ ใน
ระยะยาว ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้องค์กรสามารถเติบโตได้ ทงจากภายใน
ั้
(Organic Growth) และภายนอก (Inorganic Growth) ดังนี ้

Organic Growth
การเติบโตแบบ Organic เป็ นการเติบโตจากภายใน
องค์กรเองซึง่ เป็ นการเติบโตโดยเข้ าสูธ่ ุรกิจใหม่หรื อ
เติบโตจากธุรกิจเดิม เช่น เจ้ าตลาดแฮมเบอร์ เกอร์
อย่าง “แมคโดนัลด์” พยายามทีจ่ ะน�ำเสนอเมนูอาหาร
ใหม่ๆ โดยหันมาใส่ใจเรื่ องคุณค่าทางโภชนาการ
มากขึ น้ เช่ น สลัด ผัก , น� ำ้ ผลไม้ แ ละผลไม้ เพื่ อ
ต้ องการขยายตลาดเข้ าสู่กลุ่มคนรักสุขภาพ

Inorganic Growth
ในขณะที่การเติบโตแบบ Inorganic นันมั
้ กจะเร็ ว
กว่ า Organic เพราะว่ า เป็ นการเติ บ โตโดยการ
ควบรวม, การซื อ้ หรื อ การครอบง� ำกิ จการอื่ น ซึ่ง
เป็ นกลยุทธ์ ที่ช่วยให้ องค์ กรมีการเติบโตแบบก้ าว
กระโดดและส่งผลให้ ต้นทุนการด�ำเนินงานลดลง
จากขนาดของกิ จ การที่ ใ หญ่ ขึ น้ (Economy of

scale) เช่น การท� ำ M&A ของผู้ค้ า ปลีกอุปกรณ์
ส� ำ นักงานคื อ Office Depot และ Office Max
ซึ่ง ขาดทุนจากการที่ภาคธุรกิจตัดทอนรายจ่ายด้ าน
เครื่ องใช้ ส�ำนักงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว และบริ ษั ท เผชิ ญ กับ คู่แ ข่ ง ที่ เ ป็ นผู้ค้ า ปลี ก ราย
ใหญ่อย่าง Walmart ตลอดจนผู้ค้าปลีกออนไลน์
รายใหญ่อย่าง Amazon ที่หนั มาน�ำเสนอสินค้ าที่
เหมือนกัน ดังนันการควบรวมของทั
้
ง้ 2 กิจการจึงส่ง
ผลให้ เกิ ดการลดต้ นทุนในการบริ หารจัดการด้ าน
ต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง และน�ำไปสู่ความสามารถใน
การแข่งขันที่มากขึ ้น

The CFO’s role in growth
เพื่อสนับสนุนการเติบโตทัง้ จากภายใน (Organic
Growth) และภายนอก (Inorganic Growth) CFO
มี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์
สู่การเติบโต ดังนี ้
• จัดการและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กร
• น�ำความคิดริ เริ่ มรวมทังนวั
้ ตกรรมทางด้ านการ
เงิ น เข้ า มาบริ ห ารจัด การเพื่ อ สนับ สนุน เป้ าหมาย
ทางด้ านยุทธศาสตร์ ขององค์กรโดยรวม
• เป็ นผู้มีบทบาทหลักในการตัดสินใจต่างๆ ทาง
ด้ านการเงินเพื่อที่จะมั่นใจได้ ว่าการตัดสินใจนัน้ ๆ
น�ำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีและสมเหตุสมผลต่อองค์กร
• จัดหาแหล่ง เงิ นทุนและด� ำ เนิ นงานให้ ส�ำเร็ จ
ตามแผนกลยุท ธ์ ที่ก�ำหนดโดยประธานกรรมการ
บริ หาร ( CEO)
• สื่อสารเป้าหมายขององค์กรและความคืบหน้ า
ในการด� ำ เนิ น งานให้ บ รรลุเ ป้ าหมายนัน้ ต่ อ ผู้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอก เช่ น ผู้ถื อ หุ้น , นัก ลงทุน ,
นักวิ เ คราะห์ เพื่ อให้ ทุกฝ่ ายเกิ ดความเชื่ อ มั่น ต่อ
การเติบโตขององค์กรในระยะยาว

