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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

กวาดตาอ่านคร่าว ๆ กระโดดข้ามไปมา หรือจะดิ่งลงไปในเนื้อหาแบบไหน
ก็ได้ตามใจชอบ กฎเพียงข้อเดียวคืออ่านให้สนุก สนใจใคร่รู้
และค้นพบด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะดีใจที่ได้ทำเช่นนั้น
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สํานักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู
กรุงเทพมหานคร

เจสัน บาร์รอน ผู้เขียน
ลลิตา ผลผลา ผู้แปล

The Visual MBA:
เข้าใจ MBA

อย่างทะลุปรุโปร่งด้วยภาพ
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แด่แจ็กกี, จอช, เจมส์, โจนาห์, โจซี และจูนี
(โลกทั้งใบของผม)
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	 ใครบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ถ้าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ หรือคิดเรื่องสร้างธุรกิจ 
ในสักวัน เราก็ทำงานอยู่ในธุรกิจไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง นั่นทำให้ MBA เป็น 
หลักสูตรการเรียนยอดนิยมตลอดกาล การที่ MBA เป็นศาสตร์ที่รวบรวมความรู้ 
หลากสาขาเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้นำ การสร้างแบรนด์ การเงิน การบัญชี  
กลยุทธ์ ไอเดีย ฯลฯ ทำให้ศาสตร์แห่ง MBA และแน่นอนหนังสือเล่มนี้จึงถือเป็น 
การเปิดโลกแห่งความรู ้ และความคิดอย่างยอดเยี่ยม
	 นีเ่องทีท่ำใหห้นงัสอืเลม่นีต้อบโจทย์ จนฉบบัภาษาองักฤษขายดเีปน็เทนำ้เททา่ 
ในหมู่ผู้อ่านบ้านเรา เป็นเหตุให้อมรินทร์ฮาวทูตัดสินใจและตั้งใจส่งทอดประโยชน์ 
ของมันถึงมือคุณในเวอร์ชั่นภาษาไทย
	 ดีกรีระดับ Wall Street Journal Bestseller ยอดขายที่เป็นปรากฏการณ์  
และการขายลิขสิทธิ์ไปกว่า 16 ประเทศ ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก การันตีว่า  
เล่มนี้คือหนังสือ MBA โดดเด่นและทรงประสิทธิภาพที่สุดเล่มหนึ่งในเวลานี ้ ขณะที ่
มันทั้งอ่านง่าย กระชับ ฉับไว และให้ความบันเทิง
	 คณุจะใชม้นัหาคำตอบใหโ้จทยส์ำคญั ๆ ในโลกของการทำงาน ในธรุกจิ หรอื 
ในองค์กรคุณ หรือจะใช้ค้นคว้าอ้างอิงก็ได้ หรือจะแค่อ่านเพลิน  ๆ  ก็ถือว่าคุ้มเงิน  
คุม้เวลา และไมว่า่อา่นแบบลกึหรอืตืน้ระดบัไหน คณุจะได ้ “คยีเ์วริด์” สำคญัมากมาย 
ในโลกธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ความเข้าใจ
	 ขอให้สนุกกับหนังสือเล่มนี้ เหมือนที่คุณกำลังสนุกกับงานหรือภารกิจใด  ๆ  
ก็ตาม ที่คุณกำลังทุ่มเทกายใจให้อยู่ในขณะนี ้ และต่อไปในภายภาคหน้า

มีนาคม 2563

คำนำสำนักพิมพ์
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	 พูดสั้น ๆ ได้ว่าหนังสือเล่มนี้นำการเรียนเป็นเวลาสองปีอันยาวนานในวิทยาลัย 
ธุรกิจมาบรรจุไว้อย่างพิถีพิถันในหนังสือเล่มเดียวซึ่งมีภาพประกอบมากมาย
	 ผู้เชี่ยวชาญบอกเราว่า ผู้คน 60% เรียนรู้จากการมองเห็น และมาเผชิญ 
ความจริงกันเถอะครับว่า ผู้คน  100% ยังไม่อยากอ่านอะไรที่น่าเบื่ออีกด้วย  
เอาละครับ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจความคิดที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุด 
ทีค่ณุจะไดเ้รยีนรูจ้ากการศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาบรหิารธรุกจิไดเ้รว็ขึน้ ตลอดจน 
เข้าใจและจดจำได้ดีขึ้น และนึกออกเร็วขึ้นด้วย
	 ขอพูดถึงภาพประกอบที่จะตามมาในเล่มนี้แบบสั้น ๆ  นะครับ หลายปีก่อน 
ไมก์ โรด คิดค้นคำว่า “สเก็ตช์โน้ต” ขึ้นมาและผมก็ชื่นชอบมานับแต่นั้น แทนที่จะ 
จดโนต้ยาวเปน็หางวา่วแบบทีจ่ะไมม่ใีคร (รวมทัง้ตวัคณุเอง) อา่นอกีเลย ผมรูส้กึวา่ 
การจับประเด็นสำคัญเป็นภาพจะช่วยสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ 
มากกว่าหลายเท่าเอาไว้ทำความเข้าใจและทบทวนในภายหลัง อย่างที่เขาว่ากันว่า 
“ภาพภาพเดียวแทนคำพูดได้นับพัน” นั่นแหละครับ 
	 ตอนที่ผมเริ่มเรียน MBA ใหม่  ๆ ผมวางเป้าหมายบ้า  ๆ  ไว้ว่า จะพยายาม  
“สเก็ตช์โน้ต” ตลอดหลักสูตร แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ในชั้นเรียนที่เต็มไปด้วย 
คนฉลาดสุด ๆ (ซึ่งฉลาดกว่าผมทุกคน) ผมต้องประหลาดใจที่พวกเขาสนอกสนใจ 
ภาพโน้ตของผมเอามาก ๆ ขณะผมทำไปเรื่อย ๆ 

คำนำผู้เขียน
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	 สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณคือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากสเก็ตช์โน้ตของผมตอนเรียน 
อยู่ที่วิทยาลัยธุรกิจแมร์ริออต มหาวิทยาลัยบริแกมยัง ไม่ว่าคุณจะไม่เคยเรียนที่ 
วิทยาลัยธุรกิจ (และไม่มีวันเรียน) หรือเรียนมาแล้ว หรือกำลังเรียนหลักสูตร MBA 
อยู่ในขณะนี้ ผมสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยคำนึงถึงคุณ แต่ละบทมีพื้นฐาน 
มาจากชัน้เรยีนตามแบบฉบบัวทิยาลยัธรุกจิและอดัแนน่ไปดว้ยแนวคดิซึง่มาพรอ้มกบั 
ข้อเขียนที่ช่วยบอกเล่าให้คุณเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้น
	 คุณจะกวาดตาอ่านคร่าว  ๆ กระโดดข้ามไปมา หรือจะดิ่งลงไปในเนื้อหา 
แบบไหนก็ได้ตามใจชอบ กฎเพียงข้อเดียวคืออ่านให้สนุก สนใจใคร่รู้ และค้นพบ 
ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะดีใจที่ได้ทำเช่นนั้น
	 ทีนี้ก็นั่งพิงหลังให้สบาย ผ่อนคลาย แล้วเพลิดเพลินไปกับความรู้ทั้งหลาย 
ที่หลั่งไหลสู่สมอง (อันปราดเปรื่อง) ของคุณได้เลยครับ



	 ฉลาดไม่เบาเลยนะครับ เพราะผมใช้เวลาในชั้นเรียนถึง  86 วัน ทนฟัง 
บรรยายมากมายหลากหลายเรื่องถึง  516 ชั่วโมง ทำการบ้านเป็นภูเขาเลากา  
และจา่ยคา่ธรรมเนยีมการศกึษาหลกัแสน แลว้คณุกไ็ดป้ระโยชนจ์ากทัง้หมดทีว่า่มา 
ด้วยหนังสือเล่มนี้ ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของที่ผมจ่ายไป แบบสบาย  ๆ  ในบ้าน 
ของคุณเอง นับเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่เข้าท่าทีเดียวครับ
	 ผมชื่อเจสัน บาร์รอน เป็นนักออกแบบครับ ผมมักขีด  ๆ  เขียน  ๆ  อยู่เสมอ  
บางครั้งก็ในเวลาที่ไม่ควร อย่างเวลาอยู่ในชั้นเรียนสมัยเด็ก ๆ ตัดภาพอย่างเร็วมา 
20 ปี ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนัก นอกเสียจากว่าผมตัดสินใจนำนิสัยที่ชอบขีด ๆ  
เขียน ๆ มาทั้งชีวิตมาใช้งานเมื่อผมได้ปริญญา MBA จากวิทยาลัยธุรกิจ 1 ใน 40  
อันดับแรก ที่มหาวิทยาลัยบริแกมยัง
	 ในแต่ละคาบเรียน ผมจะสเก็ตช์โน้ตสิ่งที่อาจารย์กำลังพูด รวมทั้งความคิด 
หลัก ๆ ในชั้นเรียน และจากสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้อ่าน ผมจะจับสาระสำคัญของ 
สิ่งที่กำลังเรียนแล้วกลั่นกรองการบรรยายอันซับซ้อนออกมาเป็นแนวคิดง่าย ๆ 
	 ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายคือหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทองคำ แต่มันคือห่าน 
ที่ออกไข่ทองคำสุกปลั่งออกมาไม่จบสิ้นในรูปของหน้ากระดาษ เก็บออมเวลา 
หลายชั่วโมงอันมีค่าของคุณไว้ แล้วมาอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างสนุก รวดเร็ว และ 
น่าจดจำ (แล้วคุณจะชอบมัน หรือถ้าไม่ชอบก็ยกให้คนอื่นต่อไปได้เสมอ!)
	 พรอ้มทีจ่ะเฉยีบคมขึน้แลว้ใชไ่หมครบั (ถา้ยงัไดอ้กีอะนะ คณุอจัฉรยิะขนาดนี ้
แล้ว) งั้นไปกันเลยครับ!

หมายเหตุผู้เขียน
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การสังเกตการณ์

แก้ไข

ความเจ็บปวด

ผล
ักด
ัน

สุด
ขั้ว

การล่าอ
ย่างใจเ

ย็น

ทำให้โลก

น่าอยู่ขึ้น

งาน
ที่ต้องทำ

ต้นแบบ

ปร
าร
ถน

า

เป
็น
ไป

ได 
้

มีโอกาส
ประสบความสำเร็จ

การสนทนากลุ่ม

ทิ้ง ลับให้คม

ทรัพ
ยากร

มนุษ
ย์

การจัดหาเงินทุน

การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด
เป้าหมาย

การวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์

แผนการ

เติบโต

วางกลยุทธ์

เปิดตัว
และวัดผล

งบดุล

งบกำไร
ขาดทุน

งบกระแส

เงินสด

ไปต่อ/

หยุดอยู่แค่นี้

สัด
ส่ว

น

การยอมรับ
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ภาวะผู้นำไม่ใช่แค่การจัดการ แต่เป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการ 
เปลีย่นแปลงและปรบัปรงุผลลพัธผ์า่นตวัตนของคณุและวธิทีีค่ณุสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ืน่

หลักการพื้นฐาน

กลยุทธ์

การบริหาร 

คนเก่ง 

การพัฒนา

ความเชี่ยวชาญ

ส่วนบุคคล

คนเก่ง

การจัดการ

กลยุทธ์
สร้างสรรค์วิสัยทัศน์สำหรับอนาคตและวางตำแหน่งบริษัทเพื่อความสำเร็จ 
อย่างต่อเนื่อง

การบริหาร
สร้างระบบองค์กรเพื่อให้สัมฤทธิผลตามกลยุทธ์

การจัดการคนเก่ง
สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม และสื่อสารกับพนักงาน

การพัฒนาคนเก่ง
ฝึกพนักงานให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคต

ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความฉลาดทางสังคมและอารมณ์ให้ 
เป็นประโยชน ์ ตัดสินใจอย่างกล้าหาญ และสร้างความไว้วางใจ
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ภาวะผู้นำของคุณ

อะไรคือ

แบรนด์

เวลาใคร ๆ เห็นคุณ พวกเขาคิด/รู้สึกกับคุณอย่างไร นั่นแหละคือแบรนด์ของคุณ



4

2

5 ขั้นตอน
เพื ่อสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ

1) สรุปผลลัพธ์ที่คุณหมายจะไปถึงในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 
ให้ชัดเจน 
อย่าลืมพิจารณาความสนใจของลูกค้า นักลงทุน พนักงาน และองค์กรโดยรวม

2) ตัดสินใจว่าคุณอยากเป็นที่รู้จักในเรื่องใด
เมื่อดูผลลัพธ์แล้ว คุณต้องการเป็นที่รับรู้อย่างไร เลือกคำบรรยายลักษณะหกอย่าง 
ที่อยากให้ใคร ๆ รู้จักคุณ เช่น ถ่อมตัว มองโลกในแง่ดี ทุ่มเท และอื่น ๆ

3) ประกอบกันเป็นคำจำกัดความ
นำคำบรรยายลักษณะหกประการนั้นมาประกอบกันเป็นวลีที่มีสองคำ สามวลี เช่น 
มองโลกในแง่ดีอย่างถ่อมตัว ทุ่มเทโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และอื่น  ๆ  
อีกมากมาย 

4) สร้างสรรค์ถ้อยแถลงแบรนด์ภาวะผู้นำของคุณแล้วทดสอบ
ผมต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่  (สามวลี)  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะ_______  
จากนั้นจึงตั้งคำถามว่า “ถ้อยแถลงนี้แสดงความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดหรือยัง” “มัน 
สร้างคุณค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราหรือไม่” “มีความเสี่ยงบ้างไหม” 

5) ทำให้เป็นจริง
เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณให้คนอื่น ๆ ฟัง แล้วถามว่าพวกเขารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่แท้จริงของคุณหรือไม่ จากนั้นจึงปรับแก้ ที่สำคัญที่สุดคือ แบรนด์ 
ของคุณคือคำสัญญา ดังนั้นจงทำให้เป็นจริงและ รักษามันให้ได้
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ความประทับใจแรกใช้เวลา

วินาที

ปรับ ทัศนคติ
ของคุณไว้ล่วงหน้า

ปรับ ท่าทาง
ของคุณ

ยิ้ม

สบตา

เลิก คิ้ว

จับ มือ

โน้มตัวเข้าหา
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ผลักดันพนักงานของคุณจากท่ีไม่มีส่วนร่วมให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีอิสระในการทำงาน  
ความเชี่ยวชาญ และเป้าหมาย ให้พวกเขามีอิสรเสรีที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์  
ที่จะเก่งในสิ่งที่ทำ และที่จะมีเป้าหมายเบื้องหลังงานของตน

ไม่มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม

อิสระในการทำงาน ความเชี่ยวชาญ เป้าหมาย

ถ้าคุณอยากทำงานอย่างมีความสุข จงหาจุดลงตัวให้เจอ อาศัยความสมดุล 
ระหว่างความถนัด (ทำอะไรได้เก่งมาก) ความหลงใหล (ผมพูดแค่นี้พอไหม)  
และโอกาส (มีความต้องการในตลาด)

คว
าม
ถน

ัด

ความหลงใหล

โอกาส

จุดลงตัว
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เปลี่ยนบริบทการทำงานของคน
แล้วคนจะเปลี่ยน

แม้จะเปลี่ยนคนได้ยาก แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนคนได้เร็วกว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
ของพวกเขา จากนั้นสภาพแวดล้อมจะปั้นแต่งวัฒนธรรม 

เหลียวมองไปรอบ  ๆ  สิครับ ที่ทำงานของพวกเขามี  “กลิ่น”  อะไร น่าอึดอัดไหม  
ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อฟังหรือเปล่า เงียบเชียบหรือไม่ มีพื้นที่กั้นฉากที่กัน 
พวกเขาจากคนอื่น  ๆ  หรือเปล่า มันชวนให้รู้สึกเงียบเหงาไหม นั่นแหละครับคือ 
วัฒนธรรมของคุณ เปลี่ยนมันซะ แล้วผู้คนจะเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของคุณ

“กลิ่น” ของที่นี่เป็นแบบไหน

จัดการพลังงาน
ของคุณ ไม่ใช่เวลา

คว
าม

ส
ำเ
ร็จ

ความเครียด/ความกดดัน 

ความเครียดในระดับหนึ่งมีประโยชน์ในการเพิ่มผลงาน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ผลงาน 
จะลดลง อย่าลืมหยุดพัก ออกกำลังกาย และผ่อนคลายเพื่อรักษาระดับผลงาน 
ให้คงเดิม
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เพื่อ ผลงานของทีม
(บริบท)

สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร
บรรยากาศเป็นแบบไหน

รางวัล

เป้าหมาย
บริบทรวมถงึระบบรางวลั เปา้หมาย วฒันธรรม บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำงานของทีม

(องค์ประกอบ)

ทักษะและบุคลิกภาพ

องคป์ระกอบ รวมถงึสมาชกิในทมี ตลอดจนทกัษะและบคุลกิภาพของพวกเขาทีจ่ะ 
ทำงานให้สำเร็จ ตรงนี้เองที่การจ้างคนที่ใช่ซึ่งเข้ากับทีมได้ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง
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(ขีดความสามารถ)

การวางเป้าหมายและความสำเร็จ

เป้าหมาย

ขีดความสามารถ รวมถึงการมีคนที่ใช่ โดยที่ทักษะของแต่ละคนเมื่อมาประกอบกัน 
ทำให้แก้ปัญหาได้ นี่เป็นเรื่องของการวางเป้าหมายที่ถูกต้องและใช้ทักษะของทีม 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

(การเปลี่ยนแปลง)

ความสามารถในการปรับตัว

เป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลง  รวมถึงความสามารถของทีมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขณะมุ่งสู่เป้าหมาย
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บทที่สอง

รายงาน
ทางการเงิน
ของบริษัท
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บทที่สอง

รายงาน
ทางการเงิน
ของบริษัท



12

การบัญชี คือภาษาของธุรกิจ ถ้าคุณไม่คอยติดตามว่าบริษัทของคุณไปได้ดีแค่ไหน 
คุณจะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงมันได้อย่างไร ทุกอย่างในวิชานี้วนเวียนอยู่กับงบการเงิน 
สามอย่างด้านล่าง

งบกำ
ไร

ขาดท
ุน

งบดุล งบกระแสเงินสด

คุณเป็นซีอีโอคนใหม่...ของซุ้มขายน้ำมะนาวแห่งหนึ่ง คุณจำเป็นต้องกู้เงิน 50  
ดอลลาร์ (หนี้สิน) เพื่อซื้อสินทรัพย์จำนวนหนึ่ง คุณซื้อซุ้มมาในราคา 20 ดอลลาร์ 
และมีเงินเหลือ 30 ดอลลาร์

น้ำมะนาว
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(งบแสดงฐานะการเงิน)

ภาพ ณ ช่วงเวลาหนึ่งประกอบไปด้วย

สินทรัพย์

เงินสด $50 

หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ $50 

ซื้อซุ้ม
ขายน้ำมะนาว $20

เหลือ

เงินสด $30

น้ำมะนาว

มูลค่า $20

เอาละครับ ไม่ว่าในช่วงเวลาใด คุณจะมีสินทรัพย์  
(Asset) หนี้สิน (Liability) และส่วนของผู้ถือหุ้น  
(Equity) เสมอ ความลับคือ สินทรัพย์ = หนี้สิน + 
ส่วนของเจ้าของ นั่นเรียกว่า  “สมการบัญชี” เงินกู้ 
ของคุณอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ (หนี้สิน) คุณใช้เงินนี้ซื้อ 
ซุ้มในราคา 20 ดอลลาร์ (สินทรัพย์) และมีเงินสด 
อยู่ 30 ดอลลาร์ (สินทรัพย์) คุณมีหนี้ 50 ดอลลาร์ 
(หนี้สิน) และสินทรัพย ์ 50 ดอลลาร์ A = L + E

สมการบัญชี

(หนี้) (ผู้ถือหุ้น $)

งบดุล

(สินทรัพย์)
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$90

ปัง! คุณเพิ่งขายน้ำมะนาวได้เป็นมูลค่า 90 ดอลลาร์ เก่งมากครับ ตอนนี้งบดุล 
ของคุณมีหน้าตาแบบนี้

สินทรัพย์
(Assets)

หนี้สิน
(LIABILITIES)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
(EQUITY)

สินทรัพย์ $90
เงินกู้ $50 $900

เงินสด $30

มูลค่า
$20

น้ำมะนาว

งบดุล  คือภาพช่วงเวลาหนึ่งและเป็นดัชนีที่ชี้วัดความมั่งคั่งสุทธิของคุณในฐานะ 
องค์กรธุรกิจได้ด ี คราวนี้มาข้ามไปดูงบกำไรขาดทุนของคุณบ้าง
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งบกำไรขาดทุน

(ยอดขาย)
รายได้

รายได้

ยอดขาย	 	 	 $90
ต้นทุนขาย	 	 	 $20

กำไรขั้นต้น	 	 	 $70 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หรือ EBIT)
กำไรจากการดำเนินงาน	 $67

$67/$90 = 74% (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน)

ค่าใช้จ่ายที่เหลือ

ภาษี	 	 	 	 $2
ดอกเบี้ย	 	 	 $1

$64/$90 = 71% (อัตรากำไรสุทธิ)

กำไรสุทธิ	 	 	 $64

ใช่ครับ คุณขายได ้ 90 ดอลลาร ์ แต่แก้ว น้ำตาลทราย และมะนาวคิดเป็นต้นทุน 
20 ดอลลาร์ กำไรขั้นต้นของคุณคือ 70 ดอลลาร์ คุณยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารด้วย ทำให้คุณเหลือกำไรจากการดำเนินงานหรือ EBIT (Earnings Before  
Interest & Taxes กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) 67 ดอลลาร์ จากนั้นคุณต้อง 
หักดอกเบี้ยและภาษีออก จึงเหลือกำไรสุทธ ิ 64 ดอลลาร์

กำไรสุทธิ=ค่าใช้จ่าย-

$70/$90 = 77% (อัตรากำไรขั้นต้น)

ในการบริหาร   $3



16

งบกระแสเงินสด

รายจ่าย

รายได้

อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

กิจกรรมดำเนินงาน
การขายสินค้า
การซื้อสินค้าคงคลัง
ค่าจ้างที่ชำระแล้ว
อื่น ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมลงทุน
การขายสินทรัพย์

การซื้อสินทรัพย์

กิจกรรมจัดหาเงินทุน
การออกจำหน่ายหุ้นทุน

การกู้ยืมเงิน

การชำระหนี้เงินกู้ 

เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
คือบรรทัดสุดท้ายของงบ
กระแสเงินสด

เงินสดเป็นสินทรัพย์
ที่ไม่มีผลิตภาพ

ใช้มัน!
ซื้อสินทรัพย์

แผนการมักปรากฏขึ้นในยามวิกฤติ
แต่จำเป็นต้องมีมา

ก่อนหน้านั้น

เป้าหมาย แผนการ ประเมิน ปรับ
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บริษัท A บริษัท B

วินิจฉัยหรือเปรียบเทียบ

งบการเงิน  ย่อส่วนตามแนวดิ่งเป็นวิธีอันยอดเยี่ยมที่จะหาคำตอบว่าคุณไปได้ดี 
แค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป หรือเพือ่เปรียบเทยีบบริษัทหนึ่งกบัอีกบริษัทในอุตสาหกรรม 
ที่คล้ายกัน อย่างเดียวที่คุณต้องทำคือหารทุกอย่างด้วยยอดขายเพื่อดูว่ามีความ 
แตกต่างตรงไหนบ้าง

รายได้ ปี 2	 ปี 1

ยอดขาย	 	 	 $90
ต้นท ุนขาย	 	 	 $20

กำไรขั้นต้น	 	 	 $70

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในการบริหาร   $3

(หรือ EBIT)
กำไรจากการดำเนินงาน	 $67

ค่าใช้จ่ายที่เหลือ

ภาษี	 	 	 	 $2

ดอกเบี้ย	 	 	 $1

กำไรสุทธิ	 	 	 $64
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งบการเงินล่วงหน้า
งบการเงนิลว่งหนา้เปน็เพยีงวธิพีดูวา่ “อนาคตจะเปน็อยา่งไร” ใหด้หูรหูราเทา่นัน้ เปน็ 
การคาดการณโ์ดยอาศยัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้เปน็พืน้ฐาน พนิจิดงูบการเงนิของคณุ และ 
ทุกอย่างในน้ันท่ีข้ึนอยู่กับยอดขายสิครับ ในกรณีน้ี ท้ัง  ต้นทุนขาย (COST OF  
GOODS SOLD: COGS) และค่าใช้จ่าย ในการบริหาร ต่างเพิ่มขึ้นพร้อมยอดขาย 
เป็นต้น

ถ้ายอดขายเพิ่มขึ้น 20% กำไรสุทธิของเราจะเป็นเท่าไร ดูหน้าที่แล้วสิครับ  
จะเห็นว่า COGS คิดเป็น 22% ของยอดขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น  
3% เมือ่เพิม่ยอดขาย 90 ดอลลารข์ึน้อกี 20% (108 ดอลลาร)์ แลว้ คณุจงึคำนวณ 
ว่า 22% และ 3% (COGS และค่าใช้จ่ายในการบริหารตามลำดับ) ของ 108  
ดอลลาร์คิดเป็นเงินเท่าไร

รายได้ งบการเงินล่วงหน้า

ยอดขาย	 	 	 $90
ต้นท ุนขาย	 	 	 $20

กำไรขั้นต้น	 	 	 $70

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ในการบริหาร		 	 $3

(หรือ EBIT)
กำไรจากการดำเนินงาน	 $67

ค่าใช้จ่ายที่เหลือ

ภาษี	 	 	 	 $2

ดอกเบี้ย	 	 	 $1

กำไรสุทธิ	 	 	 $64
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อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ความเสีย่งทางการเงนิ : หนีท้ีใ่ชใ้นการจดัหาเงนิทนุใหส้นิทรพัยข์องคณุคดิเปน็เทา่ไร

หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

สภาพคล่อง : ความสามารถของบริษัทคุณที่จะชำระหนี้ระยะสั้น อัตรานี้ยิ่งสูง 

เท่าไร ขีดความสามารถก็ยิ่งสูงเท่านั้น

สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธ ิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น

(%)

อัตรากำไรสุทธิ

ประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนในการเปลี่ยนรายได้เป็นกำไร จำนวนนี้ยิ่งสูงเท่าไร

ก็ยิ่งดีเท่านั้น

กำไรสุทธ ิ / ยอดขายสุทธิ

ทางการเงิน
อัตราส่วน

อัตราส่วนทางการเงินเป็นวิธีอันยอดเยี่ยมเพื่อเปรียบเทียบว่าคุณไปได้ดีแค่ไหนเมื่อ 
เวลาผ่านไป เพื่อวินิจฉัยประเด็นปัญหาใด ๆ ก็ตาม หรือเพื่อดูว่าบริษัทหนึ่งไปได้ดี 
แค่ไหนเมื่อเทียบกับอีกบริษัทในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ต่อไปนี้คือรูปแบบที่พบ 
บ่อยที่สุดบางส่วน
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x

x

กรอบการวิเคราะห์
ตามแนวดูปองท์

นี่คือสมการผสมผสานซึ่งแสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท  ตลอดจน 
ผลกระทบตอ่อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ หรอื Return on Equity (ROE)

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

= กำไรสุทธิ

ยอดขาย
สินทรัพย์

ยอดขาย

สินทรัพย์
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ROE)



21

20 x $2.04 = $40.80

หุ้นมีกลไกการทำงานอย่างไร

ตอนเริ่มต้นธุรกิจซุ้มขายน้ำมะนาว คุณกำหนดไว้ว่าจะแบ่งหุ้นออกเป็น 100 หุ้น  
คุณรับหุ้นส่วนธุรกิจเข้ามาคนหนึ่ง และบัดนี้พวกคุณต่างถือหุ้นคนละ 20 หุ้น ณ  
จุดที่ธุรกิจยืนอยู่ ตอนนี้คุณทั้งคู่ต่างเป็นเจ้าของธุรกิจ 20% ขณะนี้บริษัทของคุณ 
มีมูลค่า 204 ดอลลาร์ ถ้าเช่นนั้นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าไร

มูลค่าบริษัท : $204 (กำไรสุทธิ $64 + สินทรัพย์ $140)
$204/100 (หุ้น) = $2.04 ต่อหุ้น

แต่ละคนมี

น้ำมะนาว

น้ำมะนาว


