ทำอย่ำงไรให้ไม่ขำยดีแต่ขำดทุน?
โดย วราภรณ์ วิริยะอุตสาหกุล
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็ นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ ในแต่ละอุตสาหกรรมมาอย่างหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ หรือ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ผู้เขียนพบว่า ปั ญหาที่มักจะเกิดขึน้ ร่วมกัน
สาหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม คือ “การมียอดขายเพิ่มขึน้ แต่กาไรกลับไม่เพิ่มขึน้ ตามยอดขาย” หรือที่แย่ไปกว่านัน้ คือ “การมี
ยอดขายเพิ่มขึน้ แต่ กาไรกลับลดลง” หรือเลวร้ายที่สุดคือ “การมียอดขายที่ดีถล่มทลาย แต่กลับขาดทุนย่อยยับ จนต้องปิ ด
กิจการ” โดยสถานการณ์อย่างหลังสุดมักจะเกิดขึน้ กับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ดาเนิน
ธุรกิจโดยปราศจากการวางแผนธุรกิจและการวางแผนทางการเงินที่ดี ซึ่งผูเ้ ขียนจะขอสรุปสาเหตุของปั ญหาและแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
•

ทำควำมเข้ำใจเหตุผลทีอ่ ำจเป็ นสำเหตุของอำกำร “ยอดขำยดีแต่ไม่มีกำไร”
เจ้าของกิจการและผูบ้ ริหารควรพิจารณาและกาหนดปั จจัยที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการทา
กาไรของธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปอาจมีสาเหตุมาจากปั จจัยดังต่อไปนี ้
-

-

-

ค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่สูงกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำย ยกตัวอย่างเช่น
ค่าวัตถุดิบ ค่านา้ ค่าไฟที่สูงขึน้ จากอัตราเงินเฟ้อ, ค่าเช่าพืน้ ที่สานักงานที่สูงขึน้ , ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงานที่เพิ่มขึน้ จากการปรับฐานเงินเดือนตามอายุงาน, ค่าใช้จ่ายแฝงในการดาเนินงานที่เพิ่มขึน้
อาทิ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถที่ใช้ในการขนส่ง, ค่าอะไหล่ท่แี พงขึน้ , ค่าใช้จ่ายการใช้อปุ กรณ์สานักงาน
ที่สิน้ เปลืองมากยิ่งขึน้ , ค่าปรับ, ค่าใบสั่ง ที่โดนฉุกเฉิ น และค่า ใช้จ่ายในการเข้าพบลูกค้าที่ สูงกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งหากธุรกิจมีค่าใช้จ่ายการดาเนินงานดังกล่าวเพิ่มขึน้ ในอัตราที่สูงกว่า อัตรา
การเติบโตของยอดขาย และไม่สามารถปรับราคาสินค้าหรือบริการให้เพิ่มสูงขึน้ ตามได้จากการขาด
อานาจในการต่อรองทางการตลาดกับผูซ้ ือ้ จะส่งผลให้อตั ราผลกาไรของธุรกิจลดลงจนไม่คมุ้ ค่าในการ
ดาเนินธุรกิจต่อไปในที่สดุ
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนประสมของสินค้ำและบริกำร (Product & Service Mix) ธุรกิจส่วนใหญ่
มักมีการจาหน่ายสินค้าหรือให้บริการมากกว่าหนึ่งประเภท ซึ่งเป็ นเรื่องปกติท่อี ตั รากาไรจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละสินค้าและบริการ หากยอดขายของกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มบริการที่มีอัตรากาไรต่ากว่าเพิ่ม
สูงขึน้ แต่ยอดขายของกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มบริการที่มีอตั รากาไรสูงกว่าลดลง ก็จะส่งผลให้กาไรโดยรวม
ของธุรกิจลดลง โดยไม่สอดคล้องกับยอดขายโดยรวมที่เติบโตขึน้
ต้นทุนกำรชำระหนี้ที่สูงขึน้ แบบไม่ทันตั้งตัว ยกตัวอย่างเช่น การชาระหนีข้ องธุรกิจที่ล่าช้าเพียง
ครัง้ เดียว ที่อาจส่งผลให้มีอัตราดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ และส่งผลให้ธุรกิจต้องมียอดการชาระหนีร้ ายเดือน
สูงขึน้ โดยเกิดเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน

-

-

•

ระยะเวลำกำรเก็บหนี้ลูกค้ำนำนเกินไป หลายธุรกิจมีการให้ระยะเวลาเครดิตกับลูกค้าที่ซือ้ สินค้า
หรือมีการสั่งผลิตสินค้าตามคาสั่งของลูกค้าก่อน โดยธุรกิจจะได้รบั เงินมัดจาส่วนหนึ่งหรืออาจไม่ได้รบั
เงินมัดจาเลยแล้วแต่เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันกับลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปก่อน
ในการผลิตสินค้าและจะได้รบั รายได้ค่าสินค้าเมื่อลูกค้าได้รบั สินค้าหรือหลังจากเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งอาจมี
ระยะเวลามากกว่า 1-3 เดือน หากธุรกิจไม่กาหนดระยะเวลาในการเก็บหนีใ้ ห้ดี และมีตน้ ทุนทาง
การเงิน ในการประกอบกิจการที่สูง เช่น มีการกู้ธนาคารมาลงทุน จะทาให้ธุรกิจต้องจ่ายดอกเบีย้
เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ โดยได้รบั รายได้จากลูกค้ามาอย่างล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเสียโอกาสในการลงทุนและ
ทากาไร รวมถึงอาจทาให้ธุรกิจไม่สามารถรักษาสภาพคล่องไว้ได้
ไม่มีระบบป้ องกันกำรทุจริต แม้ว่าธุรกิจจะมีการวางแผนธุรกิจและแผนทางการเงิน ที่ดีจนสามารถ
สร้างผลกาไรจานวนมาก แต่ธุรกิจก็อาจจะล้มละลายได้เช่นกันหากมีการทุจริตที่รุนแรงเกิดขึน้ จากการ
ขาดระบบการตรวจสอบและธรรมมาภิบ าลที่ดี ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึน้ กับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ เช่น
Enron Corporation ที่ลม
้ ละลายจากความล้มเหลวในการจัดการในเรื่องระบบธรรมาธิ บาล หรือ
กรณีท่เี กิดขึน้ กับกิจการขนาดเล็ก ซึ่งอาจมีการทุจริตกันระหว่างหุน้ ส่วน ส่งผลให้เกิดกรณีท่ยี อดขายดี
มากแต่เงินของกิจการกลับหายไปหมด

กำหนดกลยุทธ์ในกำรเพิ่มผลกำไรและรักษำกำไร

เพื่อแก้ไขประเด็นปั ญหาดังกล่าว เจ้าของกิจการและผูบ้ ริหารสามารถกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มกาไรและ
รักษาไว้ซ่งึ ผลกาไรให้กบั กิจการ โดยมีแนวทางเบือ้ งต้นดังต่อไปนี ้
-

-

สร้ ำ งแบรนด์ ใ ห้ กั บ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร การเพิ่ ม ผลก าไรของธุ ร กิ จ ด้ว ยรายได้ท่ี เ พิ่ ม ขึ น้ จาก
ความสามารถในการตัง้ ราคาที่สงู ขึน้ ผ่านการสร้างแบรนด์ท่ีประสบความสาเร็จ ยกตัวอย่าง บริษัทที่
ผลิต จัดจาหน่ายสินค้า และให้บริการ เช่น Apple, Sony ร้านค้าปลีก เช่น Zara, Muji ร้านกาแฟ เช่น
Starbucks หรือสินค้าแบรนด์เนม เช่น Hermes, Chanel, Dior, Cartier, Bvlgari ซึ่งบริษัทเหล่านี ้
ได้กาหนดอัตลักษณ์ท่ีช่วยให้พวกเขาสามารถตัง้ ราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน
การสร้างแบรนด์ท่ีเข้มแข็ง ยัง ส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการรักษา
สถานะตลาดระดับพรีเมียมของธุรกิจไว้ได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าอีกด้วย
สร้ำงยอดขำยจำกฐำนลูกค้ำเก่ำเพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่
มีตน้ ทุนที่สูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้มาก โดยการพุ่งเป้าไปที่การหาลูกค้าใหม่เพี ยงอย่าง
เดี ย วจะใช้ต ้น ทุ น ที่ สูง กว่ า การรัก ษาลูก ค้า เดิ ม เอาไว้ถึ ง 5 เท่ า ธุ ร กิ จ จึ ง จ าเป็ น ต้อ งเน้น บริ ห าร
ความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) เพื่อสร้างยอดขายจากลูกค้าเก่า รวมถึงการทากลยุทธ์ Cross-selling
คือ การนาเสนอสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กบั สินค้า

-

-

หรือบริการตัวอื่นๆ ได้มากขึน้ และการทากลยุทธ์ Up-selling คือ การนาเสนอสินค้าหรือบริการที่มี
ระดับมูลค่าสูงกว่าสินค้าหรือบริการหลักที่ลกู ค้าต้องการซือ้ เพื่อสร้างผลกาไรเพิ่มเติมให้กบั ธุรกิจ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน ธุรกิจสามารถพิจารณา
การลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น เคลียร์สินค้าค้างสต็อก ลดรายจ่ายจุกจิกในสานักงาน มองหา Supplier
รายใหม่ ใ ห้เ ข้า มาเสนอราคาที่ ดี ท่ี สุด รวมถึ ง เลื อ กใช้เ ทคโนโลยี แ ละ Software เข้า มาช่ ว ยใน
การบริหารงาน เพื่อลดความยุ่งยากและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงานจากการช่วย
ประหยัดเวลาในการทางาน ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น บริษัท Intel ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตชิป
Atom จาก 5.5 ดอลลาร์ ส หรั ฐ เหลื อ 1.5 ดอลลาร์ ส หรั ฐ จากการสร้ า งระบบการผลิ ต ใหม่
ด้ว ยการวางแผนปฏิ บั ติ ก ารและการขายในระดั บ กลยุ ท ธ์ คื อ การท า Sales and Operations
Planning (S&OP) ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และมี ก ารวางระบบการบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง ใหม่
ด้วยการสร้างระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ในการวางแผนและกาหนดจานวนสินค้า
คงคลัง เพื่อให้ผผู้ ลิตสามารถรักษาจานวนสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับจานวนความต้องการสั่งสินค้า
ของผูจ้ ัดจาหน่ายและลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยลดปั ญหาการเก็บสะสมของสต็อกสินค้า ทั้งในส่วนของ
Intel ที่เ ป็ น ผู้ผลิ ต และส่ ว นของศูนย์ก ระจายสิ นค้า ที่เ ป็ นผู้จัดจ าหน่า ย เช่ นเดี ย วกับอี ก กรณี ศึกษา
ตัวอย่างคือ บริษัท Starbucks ที่สามารถลดต้นทุนในการดาเนินงานได้ถึง 500,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐภายในหนึ่งปี จากการวางระบบตรวจสอบต้นทุนรายสัปดาห์ (Weekly scorecard system)
และกาหนดมาตรฐานใหม่ในการดาเนินงาน (Service level agreement)
ประเมิ น ผลกำรดำเนิ นธุ รกิจแบบเรี ยลไทม์ ( Realtime KPIs) ธุรกิจควรมีการกาหนดตัวชีว้ ัด
ผลลัพ ธ์ใ นการด าเนิ น งาน ทั้ง ตัว ชี ้วัด ในด้า นการด าเนิ น งาน (Operational KPIs) อาทิ คะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้า อัตราส่วนลูกค้าเก่าที่ยงั ใช้บริการ ความรวดเร็วในการนาส่งสินค้าหรือบริก าร
และตัวชีว้ ดั ในด้านการเงิน (Financial KPIs) อาทิ รายได้ กาไรขัน้ ต้น กาไรจากการดาเนินงาน กาไร
สุทธิ เป็ นต้น โดยการสร้างระบบการติดตามผลการดาเนินธุรกิจแบบเรียลไทม์ (Realtime KPIs)
สามารถจัดทาได้ดว้ ยการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับบันทึกข้อมูลผลการดาเนินธุรกิจ (KPIs Database)
และหน้าจอแสดงผล (KPIs Dashboard) ผ่านตัวเลือกระบบการแสดงผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้
โปรแกรม Power BI หรือ Tableau สาหรับการติดตามผลการดาเนินธุรกิจได้อย่างทันทีหรือติดตาม
ผลการดาเนินธุรกิจตามรอบในการประเมิน เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน เป็ นต้น เพื่อให้ธุรกิจยังคงรักษา
ระดับ ความสามารถในการทากาไรและรักษาอัตราส่ วนของก าไรเที ยบกับ ยอดขายเอาไว้ได้ โดย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทา KPI Dashboard มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สงู เทียบกับความคุม้ ค่าที่ได้รบั ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการสมัครบัญชีธุรกิจเพื่อใช้โปรแกรม Power BI จะอยู่ท่ีประมาณ 4,500 บาทต่อปี ต่อบัญชี และ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม KPI Dashboard จะอยู่ท่ีประมาณ 30,000 ถึง 500,000 บาท

-

ต่ อ ครั้ง ขึ น้ อยู่ กั บ ขนาดของฐานข้อ มูล ที่ แ ปรผัน ตามขนาดของบริ ษั ท โดยส าหรับ ค่ า ใช้จ่ า ยใน
การพัฒนาโปรแกรม KPI Dashboard ที่สูงระดับ 500,000 บาทจะเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับองค์กรที่มี
ขนาดพนักงาน 30,000 คนขึน้ ไป
สร้ำงระบบตรวจสอบภำยในและระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ธุรกิจควรมีการกาหนดบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์กรที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรให้ชดั เจน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในที่เป็ นคณะกรรมการ
อิสระ มีการจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เพียงพอ รวมถึงมี
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน โดยผู้ต รวจสอบบัญชี ท่ี ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้องค์กรมีระบบ
การตรวจสอบภายในและระบบการกากับกิจการที่ดีในการป้องกันองค์กรจากความเสียหายในเรื่อง
การทุจริตและการทาผิดธรรมาภิบาลองค์กร

หากองค์กรขนาดใหญ่ หรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ได้มีการหมั่นเฝ้าระวังถึง ปั จจัยที่อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ และมีการดาเนินกลยุทธ์และแนวทางในการเพิ่มผลกาไรและรักษากาไรของธุรกิจไว้
อย่างสม่าเสมอแล้วนัน้ ไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ท่รี ะดับใด ก็จะไม่เกิดภาวะขายดีแต่ขาดทุนอีกต่อไป
เกี่ยวกับผู้เขียน
วราภรณ์ วิรยิ ะอุตสาหกุล ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึกษา (Consultant) ของศูนย์วิจยั และให้คาปรึกษา สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและ
บริห ารกลยุท ธ์อ งค์กรมากว่า 10 ปี โดยการท าวิจัย ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม การสารวจความพึ งพอใจ การออกแบบ
Business Model การออกแบบ Financial Model การดาเนินงานทางด้าน Performance Management การดาเนินงาน
ทางด้าน Change Management การบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง และองค์กรก่อตัง้ ใหม่ เคยดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ าย
กลยุทธ์องค์กรของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) และดารงตาแหน่งผูช้ านาญการด้านกลยุทธ์องค์กรของ
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

