ระดับ
ความเสี่ยง
สัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ
ในรูปแบบดรรชนี FS Score

Time spent brooding over figures is never wasted. --- J.H. Clemens
“การทุมเวลาไปกับตัวเลขจะไมเปนการสูญเปลา”
เปาหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกัน คือทำอยางไรใหมีกำไร
มากที่สุด มีลูกคามากที่สุด และเกิดความเสี่ยงนอยที่สุด ซึ่งการที่จะ
บรรลุเปาหมาย ผูประกอบการจำเปนจะตองมีกระบวนการในการปรับตัว
ตามสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลา ทั้งจากการศึกษาขอมูลที่เปนปจจัย
ภายนอก เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฏหมาย และ
สิ่งแวดลอม และจากปจจัยภายใน เชน การเฝาระวังและบริหาร
ความเสี่ยงธุรกิจตนเองและคูคาอยางใกลชิด ซึ่งแตละธุรกิจก็จะมีวิธี
ที่แตกตางกันโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลทางการเงินเปนพื้นฐานสำคัญ
ซึ่งมีหลายวิธีตามความถนัดของแตละองคกร ตัวอยางเชน

2) งบดุล (Balance Sheet) เปนการดูขอมูลสินทรัพย (Asset) หนี้สินตางๆ (Liabilities)
และสวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity) ซึ่งจากขอมูลนี้เมื่อรวมกับขอมูลจากงบ
Profit and loss statement จะสามารถใชสูตรคำนวณทางการเงินอื่นๆไดอีก เชน การหา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA) ซึ่งถาอัตราสวนสูงขึ้นหมายความวามีการจัดการสินทรัพย
ที่ดี การหาอัตราสวนของหนี้ตอทุนที่มีอยู (DE) ซึ่งถาอัตราสวนนั้นสูงแสดงวาบริษัทนั้นๆ
มีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีอัตราสวนอื่นๆ ที่ใช
ในการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งการคำนวณหาคาตางๆ นั้นจำเปนตองพึ่งนักบัญชีที่มีความ
แมนยำพอสมควรเพราะมีโอกาสที่จะคำนวณผิดพลาดสูง

Traditional Analysis: Balance Sheet and PL

การวิเคราะหแบบเดิม: งบดุลและงบกำไรขาดทุน
1) งบกำไรขาดทุน (PL) ขอมูลพื้นฐานที่ใช ในการวิเคราะหความเสี่ยง
ประกอบไปดวยขอมูลที่สำคัญ ไดแก รายได ตนทุน กำไรและคาใชจาย
ซึ่งนักวิเคราะหงบจะนำขอมูลเหลานี้ ไปหาอัตราสวนการทำกำไรได
(Net profit margin) โดยการนำจำนวนกำไรสุทธิ มาหารดวยรายไดรวม
[(Net profit / total revenue) x 100%] ซึ่งถาเปอรเซ็นตของ Net profit
margin ยิ่งสูงเทาไหรนั้น หมายความวาบริษัทนั้นควบคุมราคาตนทุน
และคาใชจายไดดี

ภาพ: เปนการดูขอมูลทางการเงิน (Financial Information) ผานระบบคอรพัส (Corpus) ที่ผู ใชสามารถดูอัตรา
สวนตางๆ ไดทันที โดยสามารถดูในรูปแบบรายปเทียบกับปยอนหลังไดสูงสุด 5 ป เพื่อการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงไดอยางแมนยำและรวดเร็วมากขึ้น

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน) 900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร ชั้น 11, 12, 14 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-657-3999 แฟกซ 02-657-3900 เว็บไซต www.BOL.co.th

Latest Technology: FS Score Analysis
เทคโนโลยีลาสุด: วิเคราะหดวย FS Score

แบงกลุมลูกคา
ตามการสราง
รายไดใหบริษัท

รายไดสูง

Financial Stress Score หรือ FS Score ซึ่งเปนแบบจำลองการ
วิเคราะหความเสี่ยง (Risk Model) ที่พัฒนามาจากการนำฐานขอมูลนิติ
บุคคลของ BOL ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศ รวมกับเทคโนโลยีและ
ประสบการณของ Dun & Bradstreet หรือ D&B ซึ่งเปนบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญในการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจทั่วโลก เพื่อทำนายแนวโนมใน
การเกิดวิกฤตทางการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในอนาคตวามีมากนอย
เพียงใด โดยการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางธุรกิจ
เชน ขนาด ประเภทธุรกิจ ที่ตั้ง จำนวนพนักงาน คุณลักษณะทางการเงิน
เชน อัตราสวนทางการเงินตางๆ พฤติกรรมการชำระหนี้ทางการคา สถานะ
กิจการ การเลิกกิจการ การพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือการลมละลายของ
บริษัท เพื่อกำหนดเปนเปนแบบจำลองเพื่อวัดระดับความเสี่ยงทางธุรกิจได
โดยจำแนกออกเปน 6 ระดับความเสี่ยง (Financial Stress Class)

ภาพ: ดรรชนี FS Score ที่ใชบอกระดับความเสี่ยงทางดานการเงินของแตละบริษัทวามี
ความเสี่ยงอยูในระดับใด โดยความเสี่ยงมาก = 6 ความเสี่ยงนอย = 1 ซึ่งใชสูตรคำนวณ
ความเสี่ยงที่ผานการทดสอบแลววามีความแมนยำและเชื่อถือได

การนำดรรชนี FS Score ไปใช
ในการเริ่มตนสรางฐานขอมูลลูกคาที่ดี
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา หากเรามีฐานขอมูลลูกคาที่มีความเสี่ยง
ต่ำมากเทาไหร โอกาสที่บริษัทจะสรางรายไดก็มีมากเทานั้น ยิ่งในสภาวะ
เศรษฐกิจที่มีความผันผวนดังเชนทุกวันนี้แลวละก็ การมีฐานลูกคาเยอะ
อาจจะไมใชคำตอบที่ดีเสมอไป ธุรกิจควรหาวิธีในการกรองลูกคาเฉพาะ
ที่มีประวัติดีๆ เอาไว เพราะถามีลูกคาเยอะแตเก็บเงินไมได นอกจาก
ธุรกิจจะตองขาดทุนแลวอาจจะตองเปลืองคาใชจายไปกับการดำเนินการ
ตามหนี้การคา เชน อาจจะตองจางทนายหรือผูรูกฏหมายมาชวย ดวยเหตุนี้
หลายธุรกิจจึงเริ่มนำ FS Score มาใช ในการประเมินความเสี่ยงของลูกคา
เพราะมีความแมนยำและชวยลดเวลาในการตัดสินใจไดเปนอยางดี
จัดกลุมความเสี่ยงลูกคาที่มีอยูกอนโดยใช FS Score
เพื่อใช ในการหาลูกคาใหมที่มีคุณภาพ
การใช FS Score และ FS Class มาชวยในการจัดกลุมความเสี่ยง
ลูกคาเทียบกับผลตอบแทนหรือรายไดที่บริษัทไดรับ (Risk Vs. Return)
สมมติวาบริษัททานมีลูกคาปจจุบัน (Existing Customer) และลูกคาที่ทาน
คาดหวังไว ในอนาคต (Prospect Customer) อยู 50 ราย ทานสามารถนำ
ลูกคาทั้ง 50 รายมาจัดกลุมความเสี่ยงลูกคาดังนี้:

รายไดกลาง
รายไดต่ำ

ความเสี่ยงจากรายงาน FS Score
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 1
นไปทาง ต่ำกวาคา
คาเสี่ยงต่ำ คคอาเสี
่ยงต่ำ เสีย่ งเฉลี่ย

5
3
2

3
3
4

1
1
2

ระดับ 4
คาเสี่ยง
เฉลี่ย

ระดับ 5
สูงกวาคา
เสี่ยงเฉลี่ย

ระดับ 6
เสี่ยงสูง

5
1
2

2
5
4

4
0
3

จากภาพดานบน: เราสามารถระบุไดวาลูกคากลุมหรือรายไหนบางที่มีความเสี่ยงต่ำไป
จนถึงสูง และในแตละระดับความเสี่ยงนั้นสรางรายไดหรือผลตอบแทนใหกับบริษัท
มากหรือนอย การสามารถมองเห็นและเขาใจลูกคาถึงสถานะที่เปนอยูจะชวยใหเรา
สามารถใชกลยุทธที่แตกตางกันตามความเหมาะสมของลูกคาได เชน
• Marketing - ชวยระบุไดวาเราควรจะนำเสนอสินคาใหกับกลุมใดบาง เพื่อลดความ
สูญเสียในการเขาหาลูกคาที่ไมตรงเปาหมาย ซึ่งการจะเสนอสินคาใหม (Cross-sell)
ใหกับลูกคาปจจุบันก็ควรเปนกลุมที่สรางรายไดสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เชน กลุมลูกคา
ในกลุมพื้นที่สีเขียว ในขณะเดียวกันหากตองการเพิ่มยอดขาย (Up-sell) ก็ควรเปน
กลุมลูกคาที่สรางรายได ใหบริษัทนอยอยูและมีความเสี่ยงต่ำ เชน กลุมลูกคาในกลุม
พื้นที่สีฟา หรือแมวาบางครั้งเรามีสินคาจำกัด เราสามารถพิจารณาไดวาลูกคากลุมใด
ที่มีความเสี่ยงสูง เชน กลุมลูกคาในพื้นที่สีแดง เพื่อลดยอดขาย (Down-sell) แลว
นำสินคาไปขายใหกลุมที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกวาได
• Application Process - การเสนอวงเงินเครดิตที่มากหรือระยะยาวสำหรับลูกคาที่มี
ความเสี่ยงต่ำ ก็ถือเปนการเพิ่มความสามารถการแขงขันของบริษัทได เชน หากเรารู
วาเรามีลูกคาในกลุมพื้นที่สีเขียวที่สามารถสรางรายไดสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เราควร
รักษาฐานลูกคากลุมนี้ไว โดยการใหเครดิตที่มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังสามารถหลีกเลี่ยง
การรับลูกคาใหมกับกลุมพื้นที่สีสมที่สรางรายไดต่ำและมีความเสี่ยงสูง ในขณะที่เลือก
ทำการซื้อขายเงินสดกับกลุมพื้นที่สีแดงที่มีผลตอบแทนสูงแตมีความเสี่ยงสูง
• Account Management - การทราบความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับการสรางรายได
จากลูกคา ชวยใหเราสามารถบริหารจัดการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ หากลูกคากลุม
ที่สรางรายไดสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เชน กลุมพื้นที่สีเขียว หรือกลุมสีฟาที่ยังคงสราง
รายไดต่ำอยูและมีความเสี่ยงต่ำ เราอาจเสนอเพิ่มวงเงินเครดิตเพื่อดึงดูดลูกคาได หรือ
กับกลุมพื้นที่สีแดงที่สรางรายไดสูงแตมีความเสี่ยงสูง เราสามารถกำหนดแผนการให
วงเงินเครดิตและระยะเวลาชำระหนี้ใหรัดกุมขึ้น
• Collection & Recoveries - การลดความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกคา
ใหไดมากที่สุดโดยมองที่ความเสี่ยงที่จะสูญเสียและขนาดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น หาก
ลูกคารายใดที่สรางรายไดสูงและมีความเสี่ยงสูง เชน กลุมพื้นที่สีแดง เราคงตองให
ความสนใจอยางใกลชิดทั้งในการติดตามการชำระหนี้และสถานะการ ดำเนินงานของ
เขามากที่สุด เพราะมีความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามากที่สุด และเกิดความสูญเสีย
จากปญหามากที่สุดเชนกัน แลวจึงเรียงลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงลดหลั่นลงไป
สนับสนุนขอมูลโดย บริษัท บิซิเนส ออนไลน จำกัด (มหาชน)
สนใจทดลองใช FS Score ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจคูคา
โทร. 02 657 3999 หรือ www.BOL.co.th
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