
บทที่ 8  

การจัดการการเงินส าหรับผู้ประกอบการ 



  ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการ

บริหารการเงิน  เพื่อให้การบรหิารการเงินมี

ประสิทธิภาพ  ให้บรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ 

เป้าหมายของธุรกจิ 
“มูลค่าธุรกิจสูงสุด” 

(เป้าหมายหลกัทางการเงิน) 

เป้าหมายทางการเงิน 
-ผลตอบแทนสูง 
-ความเส่ียงตํ่า 
-สภาพคล่องดี 



การจัดการด้านการเงนิ 

1. หน้าที่วางแผนทางการเงนิ  

        ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการเงินจะตอ้งทาํงานร่วมกบัฝ่ายอ่ืนของ
ธุรกิจในการวางแผน เพื่อนาํแผนไปปฏิบติัสาํหรับหนา้ท่ีงานการเงิน
อ่ืนต่อไป การทาํหนา้ท่ีการวางแผนทางการเงินนั้นผูป้ระกอบการตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ คือ การวิเคราะห์ทางการเงิน  การ
วางแผนกาํไร  และการพยากรณ์ทางการเงิน  



การจัดการด้านการเงนิ (ต่อ) 

2. หน้าที่บริหารสินทรัพย์หรือจัดสรรเงนิทุน 

        ในการดาํเนินธุรกิจตอ้งการผลตอบแทนท่ีดี ผูป้ระกอบการจึงมี
หนา้ท่ีพิจาณาการลงทุนในสินทรัพยต่์าง ๆ ติดตามประเมินผลการใช้
สินทรัพยเ์หล่านั้นใหมี้ประสิทธิภาพ  บริหารสินทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพยห์มุนเวียน เช่น การพิจารณาการลงทุน การพิจารณาการ
ลงทุนภายใตค้วามไม่แน่นอน การบริหารทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสดและหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนมือง่าย การบริหารลูกหน้ี และการ
บริหารสินคา้คงเหลือ  



การจัดการด้านการเงนิ (ต่อ) 

3. หน้าที่จัดหาเงนิทุน  

        หลงัจากท่ีไดมี้การวางแผนธุรกิจและตดัสินใจลงทุนใน
สินทรัพยต่์าง ๆ เพื่อใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนตามแผน
แลว้  ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีจดัหาเงินทุนใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ
ใชเ้งินลงทุน เพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานบรรลุตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้  

              ในการจดัหาแหล่งเงินทุนผูป้ระกอบการควรมีความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองต่าง ๆ คือ ตลาดการเงิน แหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุน
ระยะยาว  นโยบายเงินปันผล และโครงสร้างเงินทุนและตน้ทุนเงินทุน  



การจัดการด้านการเงนิ (ต่อ) 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
 

หน้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพย์ 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
สินทรัพยถ์าวร 

การวางแผนทางการเงิน 

การจัดการสินทรัพย์ การจัดหาเงนิ งบดุล 

ผลตอบแทน ต้นทุนเงนิทุน 

มูลค่าธุรกจิ 

การตดัสินใจ
เงินทุน 

การตดัสินใจ
จดัหาเงินทุน 



การวางแผนการเงนิ  

      ผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแผนในระยะยาว เน่ืองจากทุกหนา้ท่ีใน
ธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินลงทุน เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองไม่ติดขดั การวางแผนการเงิน  จะประกอบดว้ย  

        1.  การวางแผนด้านการลงทุน (Investment) 
          -   ลงทุนระยะสั้น 
          -   ลงทุนระยะยาว 

        2.  การวางแผนด้านการจัดหาเงินทุน (Finance) 
   -   แหล่งเงินทุนระยะยาว 
   -   แหล่งเงินทุนระยะสั้น 



การวางแผนด้านการลงทุน  (Investment)  

1. กลยุทธ์ลงทุนระยะส้ัน 
        เป็นการลงทุนไม่เกนิ 1 ปี  เพือ่เพิม่ผลตอบแทน  หรือลดต้นทุน

ค่าเสียโอกาสโดยมีปัจจัยพจิารณาการลงทุนในระยะส้ันดังนี ้ 
  1.1 ผลตอบแทน  (Return) 
  1.2 ความเส่ียง (Risk) 
  1.3 การลงทุนในหลกัทรัพย์ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นตัวเงินได้ง่าย 
  1.4 การลงทุนในสินทรัพย์อืน่   
  1.5 การจัดการทุนหมุนเวยีน  

ทุนหมุนเวยีน  =  สินทรัพยห์มุนเวยีน -  หน้ีสินหมุนเวยีน 



การวางแผนด้านการลงทุน  (Investment) (ต่อ) 

2.      กลยุทธ์ลงทุนระยะยาว 
        เป็นการลงทุนเพือ่สร้างรายได้และก าไรในอนาคต  เช่น  การ

ลงทุนในอาคารทีด่ิน  เคร่ืองจักร ต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

  2.1 ความเป็นไปได้ในด้านการตลาด  

  2.2 ความเป็นไปได้ในด้านเทคนิค / การผลติ / การจัดการ  
 2.3 ความเป็นไปได้ด้านการเงิน (PB, NPV) 

  2.4 อตัราผลตอบแทน  

  2.5 ความเป็นไปได้ในด้านส่ิงแวดล้อม  



กลยุทธ์การจัดหาเงนิทุน (Finance) 

1. กลยุทธ์การจดัหาเงนิทุนระยะส้ัน  
        การจัดการเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้ น  โดยมีกําหนด

ระยะเวลาการใชคื้นภายในไม่เกิน  1  ปี  เช่น   กูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์/ 
สถาบนัการเงิน    กูย้มืจากบุคคลต่าง ๆ เช่น  กรรมการผูบ้ริหารกิจการ  



กลยุทธ์การจัดหาเงนิทุน (Finance) (ต่อ) 
2.     กลยุทธ์การจดัหาเงนิทุนระยะยาว 
  2.1 การจัดหาโดยการเพิม่ส่วนของเจ้าของ (การออกหุน้สามญั) 

  2.2 การจัดหาเงินทุนกึง่เจ้าของ(หุน้กูค้วบวอร์แรนท ์หุน้กูแ้ปลงสภาพ) 
  2.3 การก่อหนี ้(Debt Financing) (การกูย้มืแบบจดจาํนอง/คํ้าประกนั หรือ

การออกตราสารการเงิน)  



การจัดท างบประมาณ 

  งบประมาณ  คือ  แผนท่ีเป็นตวัเลข  จากแผนกลยทุธ์  แผนธุรกิจ  
และแผนปฏิบติัการ  จะถูกถ่ายทอดเป็นความตอ้งการใชเ้งิน  ทั้งเงินลงทุน
และงบค่าใชจ่้ายดาํเนินการ  

  ดงันั้นตอ้งวางแผนการจดัการเงินทุนจาก 
 แหล่งต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้ป็นเงิน   
 และประมาณการรายได ้ รายจ่าย  ทาํเป็น 
 ประมาณการงบกาํไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด 

 และงบดุล  



การจัดท างบประมาณ (ต่อ) 
ข้อดีของการจัดท างบประมาณ 

1. เช่ือมโยงเป้าหมายท่ีตอ้งการกบัทรัพยากร 
2. ส่ือสารใหผู้บ้ริหารทราบถึงส่ิงท่ีคาดหวงั  ทราบถึงปัญหา  ขอ้จาํกดั  

ทรัพยากร 
3. เป็นแนวทาง  “Road Map”  เพื่อไปตามทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพของการตดัสินใจ  โดยเนน้อนาคตของสภาวะ

แวดลอ้มและโอกาสท่ีเกิดข้ึน 
5. สนบัสนุนการมอบหมายความรับผดิชอบ  และใหผู้บ้ริหารวางแผนท่ี

เหมาะสม  และดาํเนินการท่ีจะบรรลุแผน 
6. สามารถบริหารงานในแต่ละหน่วยงานและแต่ละหน่วยธุรกิจใหดี้ข้ึน  



การวเิคราะห์งบการเงนิ 

1. ประโยชน์ในการวเิคราะห์งบการเงิน 

 1.1 เป็นก้าวย่างทีม่ั่นคงต่อการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ  
 1.2  ช่วยท าให้ม่ันใจว่าธุรกจิมีการลงทุนทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่ี  
 1.3 ช่วยลดความสูญเสียจากการมีหนีสู้ญ  



การวเิคราะห์งบการเงนิ (ต่อ) 
2. ข้อผดิพลาดทีค่วรหลกีเลีย่ง  
  2.1 ไม่ได้ลงลกึในรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยด้านฤดูกาล  
  2.2 กจิการมีงวดบัญชีที่มีระยะเวลาไม่เท่ากนั  
  2.3 ตัวเลขอาจถูกตกแต่งให้ดูดเีกนิจริง  
  2.4 บางตัวเลขมีเฉพาะคนในองค์กรเท่าน้ันทีเ่ข้าใจ  
  2.5 ไม่ได้เปรียบเทียบกบัส่ิงทีค่วรเปรียบเทียบ  
  2.6 ไม่ได้บันทึกการเปลีย่นแปลงนโยบายทางบัญชีเอาไว้  
  2.7 ขาดความเอาใจใส่ต่อหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
  2.8  มีฐานการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสม  



การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน 

1. ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 

         งบกาํไรขาดทุนนิยมนาํตวัเลขทั้ง 2 ปีมาเปรียบเทียบกนัช่วยทาํ
ใหง่้ายต่อการหาขอ้มูลสรุปและบ่งบอกแนวโนม้ท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน   
        จะเห็นไดว้า่งบกาํไรขาดทุนจะแสดงตวัเลขต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาหน่ึงๆ และจะถูกจดัวางตามลาํดบั  โดยเร่ิมตน้จากยอดขาย
และปิดทา้ยดว้ยกาํไรสุทธิ ซ่ึงยอดขายในท่ีน้ีจะตอ้งเป็นยอดขายจาก
การขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีออกใบกาํกบัภาษีแลว้เท่านั้น 



รายการ งบประมาณ เกดิจริง ผลต่าง เหตุผล 
ก. ยอดขายสุทธิ ( ยอดขาย - ส่วนลดจ่าย) 
    หักต้นทุน 
วตัถุดบิและงานระหว่างท าต้นงวด 
วตัถุทางตรง 
แรงงานทางตรง 
ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
     - แรงงานทางอ้อม 
     - ค่าใช้จ่ายโรงงาน 
     - ค่าเส่ือมราคาโรงงาน / เคร่ืองจักร 
หักวตัถุดบิและงานระหว่างท าปลายงวด 
ข. ต้นทุนขาย 

การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน 
1. ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 

 



รายการ งบประมาณ เกดิจริง ผลต่าง เหตุผล

ค. ก าไรขั้นต้น (ก - ข)

    หักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

     - ค่าโฆษณา

     - ค่าธรรมเนียมธนาคาร

     - ค่าเสื่อมราคา อาคาร สำนักงาน

     - ค่าเบ้ียประกันภัย

     - ดอกเบ้ียจ่าย

     - เงินเดือน

     - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ

     - ค่าโทรศัพท์ น้ำ ไฟฟ้า

     - ภาษี

     - ค่าเช่า

     - ค่ารับรอง



รายการ งบประมาณ เกดิจริง ผลต่าง เหตุผล

ง. รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

จ. ก าไรจากการด าเนินงาน (ข้อ ค. - ข้อ ง.)

รายได้อืน่

     - ดอกเบ้ียรับ

     - เงินปันผลรับ

     - อ่ืนๆ

ฉ. รวมรายได้อืน่

ช. ก าไรสุทธิก่อนภาษ ี( จ + ฉ )



การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

2. เปรียบเทียบก าไรต่อยอดขาย 

 

 

 

 

 

 ผลประกอบการเป็นทีน่่าพอใจหรือไม่ ? 

 ตัวเลขที่เห็นบ่งบอกแนวโน้มอย่างไรบ้าง ? 

ปีปัจจุบนั     =   13.0 % 

 
9,136 

1,627,440 

 

 
ปีก่อน                           =   0.6 % 

 

211,541 
1,623,444 



การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

3.  ต้นทุนขายและก าไรจากการด าเนินงาน  
                                                                    (หน่วย : บาท) 

ขาย 100,000 

สินค้าคงเหลอืต้นงวด 33,000                  

บวก  ซ้ือระหว่างงวด 47,000 

80,000 

หัก  สินค้าคงเหลอืปลายงวด                                                              32,000 

ต้นทุนสินค้าทีข่าย 48,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 52,000 

48,000 
100,000 

=   48.0% 

52,000 
100,000 

=   52.0% 

ก าไรขั้นต้นคดิเป็นร้อยละ  ต่อยอดขายเท่ากบั  

ก าไรต่อยอดขายคดิเป็นร้อยละเท่ากบั 



การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

4.    ต้นทุนสินค้าทีข่ายและต้นทุนอืน่ ๆ  
        ธุรกิจจาํเป็นตอ้งซ้ือวตัถุดิบหรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ  

(หรือทั้ง 2 อยา่ง)  เพื่อนาํมาผลิตเป็นสินคา้  นอกจากน้ียงัมีตน้ทุน
อ่ืนๆ อีก  เช่น  เงินเดือนพนกังานโรงงานหรือค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้น
โรงงาน  เป็นตน้  อนัท่ีจริงแลว้  ธุรกิจแต่ละแห่งจะมีนโยบายหรือ
วิธีการบญัชีท่ีแตกต่างกนัออกไปพอสมควร  จึงเป็นเร่ืองค่อนขา้ง
ยากท่ีจะเอามาเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งชดัเจน  



498,071 
1,627,440 

692,759 
1,623,444 

 

 
ปี 2553             =   42.7 % 

 
 

 
ปี 2552                           =   30.6 % 

 

การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

4. ต้นทุนสินค้าทีข่ายและต้นทุนอืน่ ๆ 
   แสดงตวัอยา่งการคาํนวณหาอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้สามารถทาํ

ไดด้งัน้ี 
 



การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

5. ตัวเลขเกีย่วกบัยอดขาย 
        ส าหรับยอดขายทีเ่ห็นน้ัน  เมือ่ดูในคร้ังแรกจะไม่มคีวามคดิเห็นอะไรมาก

นัก  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะยอดขายทั้งสองปีมีความใกล้เคียงกนัพอสมควร  
อย่างไรกต็าม  หากลองจ าแนกยอดขายเป็นร้อยละต่อพืน้ที่การขาย  อาจพบ
แนวโน้มบางอย่างที่น่าสนใจขึน้มา  

ปี 2553 ปี 2552 

ภาคเหนือ 60.6% 50.6% 

ภาคใต้ 39.4% 49.4% 



การวเิคราะห์งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 

6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

        จากตัวอย่าง  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกจิการแห่งนีเ้มื่อ
เทยีบกนัระหว่างปี 2552 กบัปี 2553  มีทิศทางทีด่ีและถือเป็นส่วนหน่ึง
ที่ท าให้กจิการมีก าไรโดยรวมเพิม่ขึน้อกีด้วย  

ปีปัจจุบนั     =   19.8 % 

 
377,745 
1,627,440 

 

 
ปีก่อน                           =   23.2 % 

 

321,095 
1,623,444 



การวเิคราะห์งบดุล 

  งบดุลจะเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นสถานะทางการเงินของกิจการเฉพาะใน
ช่วงเวลาท่ีไดป้ระกาศเอาไวภ้ายในงบนั้น  ต่างจากงบกาํไรขาดทุนท่ีจะ
ครอบคลุมช่วงเวลาท่ียาวนานกวา่  คือครอบคลุมตลอดงวดบญัชีท่ีระบุเอาไว้
ในงบนั้นๆ  ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวมกัจะเป็น 1 ปีเป็นส่วนใหญ่  สาํหรับงบดุล
นั้นจะบอกสถานะการเงินเป็นช่วงเวลาท่ีสั้นมาก  และเม่ือเวลาเปล่ียนไปเพียง
เลก็นอ้ยงบดุลมกัจะเปล่ียนไปแลว้  



การวเิคราะห์งบดุล (ต่อ) 
1.  ตวัอย่างของงบดุล  

รายการ เกดิจริง งบประมาณ ผลต่าง

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

   เงินสด

   ลูกหนี้

   ส้ินค้าคงคลัง

     - วัตถุดิบ

     - งานระหว่างทำ

     - สิ้นค้าสำเร็จรูป

ก. รวมสินทรัพย์ทั้งส้ิน

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

     - ท่ีดิน

     - อาคาร (สุทธิ)

     - อุปกรณ์ (สุทธิ)

ข. รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์ทั้งส้ิน ( ข้อ ก. + ข้อ ข. )



รายการ เกดิจริง งบประมาณ ผลต่าง

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

     - เงินเบิกเกินบัญชี

     - เจ้าหน้ีการค้า

     - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

หนีสิ้นระยะยาว

     - เงินกู้ระยะยาว

ค. รวมหนีท้ั้งส้ิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทุน

    ก าไรสะสม

ง. รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีสิ้นและส่วนของผฝุ้ถือหุ้น ( ข้อ ค. + ข้อ ง. )



การวเิคราะห์งบดุล (ต่อ) 
2. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

   ในการวเิคราะห์งบดุลน้ัน เรามักแสดงความสัมพนัธ์ของ
ตัวเลขในรูปของอตัราส่วน  ซ่ึงกมี็อยู่หลายชนิดด้วยกนั  เช่น  อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวยีน (Current  ratio) เป็นต้น  ซ่ึงตามตัวอย่างอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวยีนของปี 2552 และ 2553 เท่ากบั 0.87 และ 1.2 ตามล าดับ  



การวเิคราะห์งบดุล (ต่อ) 
2. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

   ยกตัวอย่างเช่น การวเิคราะห์อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 
(Quick ratio) ในด้านสินทรัพย์ที่ใช้ในการค านวณจะมีเพยีง ลูกหนี้
การค้า  เงินลงทุนระยะส้ัน  เงินฝากธนาคาร  และเงินสด เท่าน้ัน จากน้ัน
กจ็ะน าไปเปรียบเทยีบกบัหนีสิ้นหมุนเวยีนเช่นเดิม   

1,927,554 
4,370,908 

2,046,239 
3,196,654 ปี    2553                    =   64%  หรือ  0.64  ต่อ 1 

 

ปี    2552                              =   44%  หรือ  0.44  ต่อ 1 



การวเิคราะห์งบดุล (ต่อ) 

3.   หนีสิ้นสุทธิต่อทุน 
  สาํหรับ  บริษทั ทองดี จาํกดั นั้น  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553  มี

เงินกูย้มืจากธนาคาร  500,000  บาท  ซ่ึงเม่ือนาํมาเทียบอตัราส่วนกบั
ส่วนท่ีเป็นเงินทุนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดจาํนวน 3,694,355  บาท  กจ็ะได้
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนเท่ากบั  0.14  ต่อ 1  แต่เน่ืองจากปี  2552  
ไม่มีการกูย้มืระยะยาว  เราจึงไม่สามารถนาํส่วนน้ีมาเปรียบเทียบกนัได ้  
อยา่งไรกต็าม  เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ปี 2552 มีการกูร้ะยะสั้นหรือการ
เบิกเกินบญัชีค่อนขา้งมากเลยท่ีเดียว กล่าวคือ  มากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้
ทั้งหมด  



การวเิคราะห์งบดุล (ต่อ) 
3.   หนีสิ้นสุทธิต่อทุน 
  ตวัอยา่งต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นผลท่ีเกิดจากหน้ีสินสุทธิต่อทุนท่ี

เปล่ียนไปทั้งทางเลือก ก  และทางเลือก ข  เพียงแต่ทางเลือก ข  จะ
เปล่ียนจากการออกหุน้บุริมสิทธ์ิมูลค่า  2,000,000  บาท  เป็นการกูย้มื
เงินจากธนาคารเพิ่มอีก 2,000,000  บาท แทน  ซ่ึงทาํใหห้น้ีสินสุทธิต่อ
ทุนสูงกวา่เดิมมาก 

ทางเลอืก ก ทางเลอืก ข 

เงนิกู้ยมืจากธนาคาร 500,000 2,500,000 

เงนิทุนของผู้ถือหุ้น 3,694,315 1,694,315 

ก าไรในปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 2,000,000 1,900,000 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 3694,315 =  54.1% 1,694,315 =  112.1% 
2,000,000 1,900,000 

 



การวเิคราะห์งบดุล (ต่อ) 

  นอกจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว งบดุล ยงัสามารถวเิคราะห์ทางการเงิน
เพือ่ประโยชน์ต่อธุรกจิได้อกีอาท ิเช่น 

  -   อตัราการหมุนของสินค้า 

  -   ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 

  -   ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 



การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด 

  งบกระแสเงินสด  เป็นงบท่ีบริษทัต่างๆ จะตอ้งจดัทาํ  โดยจะตอ้ง
ใหมี้รูปแบบเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ซ่ึงระหวา่งเงิน
สดกบักาํไรนั้น  ถือเป็นคนละเร่ืองกนั  เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดแ้ละไม่ใช่
เร่ืองแปลกท่ีบริษทับางแห่งอาจจะประกาศวา่กิจการท่ีทาํนั้นมีกาํไร  แต่
กข็าดแคลนกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในงวดเวลาเดียวกนั และก็
เป็นไปไดเ้ช่นกนัท่ีจะเกิดเหตุการณ์ลกัษณะกลบักนัข้ึนมา   ซ่ึงเหตุผล
จากเกิดจาก  



การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
• รายการท่ีไม่ใช่เงินสดในงบกาํไรขาดทุน  เช่น  ค่าเส่ือมราคาหรือสาํรอง

หน้ีสูญ  เป็นตน้ 
– ลูกคา้ชาํระหน้ีชา้เกินไปหรือเร็วเกินไป 
– ชาํระหน้ีใชซ้พัพลายเออร์ชา้เกินไปหรือเร็วเกินไป 
– ปัจจยัเก่ียวกบัภาษี 
– การจ่ายเงินปันผล 

– รายจ่ายฝ่ายทุน 



การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

  งบกระแสเงินสดเป็นงบท่ีสาํคญั  และนกัวิเคราะห์งบการเงินมือ
อาชีพมกัใหค้วามสนใจแก่งบการเงินชนิดน้ีมาก  ตวัเลขในงบกระแสเงิน
สดเป็นส่ิงท่ีปิดซ่อนขอ้เทจ็จริงต่างๆ  ไดย้ากมาก  และมกัจะบ่งบอก
สถานการณ์ท่ีเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  อีกทั้งสามารถตีความไดง่้าย
กวา่ตวัเลขในงบการเงินชนิดอ่ืนๆ  



อตัราส่วนทีเ่กีย่วกบัการลงทุน 

1. เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend  Per  Share) 

2. อตัราผลตอบแทนเงินปันผล  (Dividend Yield) 

3. ก าไรสุทธิต่อหุ้น  (Earnings Per Share)  
4. อตัราส่วนราคาหุ้นต่อก าไร  (Price Earnings Ratio)  



การประเมินโครงการลงทุน 

1. การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Point Analysis) 

       ตวัอยา่งท่ี 6 สมชยั มีความสนใจในการลงทุนร้านก๋วยเต๋ียวใน
หมู่บา้น  โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งลงทุนประกอบดว้ย  ค่าจดัร้าน 
50,000 บาท ค่าอุปกรณ์ในการทาํก๋วยเต๋ียว 10,000 บาท วตัถุดิบท่ีใช้
ในการทาํก๋วยเต่ียวเฉล่ียต่อชาม 6 บาท สมชยัตั้งราคาขายก๋วยเต๋ียวชาม
ละ 25 บาท  สมชยัจะตอ้งขายก๋วยเต๋ียวใหไ้ดก่ี้ชามจึงจะถึงจุดคุม้ทุน 
และหากตอ้งการกาํไร ร้อยละ 30 ณ จุดคุม้ทุน สมชยัจะตอ้งขาย
ก๋วยเต๋ียวชามละเท่าไร  



การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 
1. การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Point Analysis) 

  
ราคาขาย - ค่าวตัถุดิบ 

 
    Q (BE)      = 
  

 

 

 

 

 
Q (BE)      = 
 

Q (BE)      =   3,157.89 

60,000 
25 - 6 

ค่าจดัร้าน + ค่าอุปกรณ์ 



การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 

2. วธีิระยะเวลาคนืทุน (Payback Period)         
  ตวัอยา่งท่ี 7 สมหญิง ตอ้งการลงทุนในการผลิตโดยตดัสินใจลงทุน

ระหวา่ง 2 โครงการคือ ซ้ือเคร่ืองจกัรจากยโุรป ราคา 100,000 บาท 
และซ้ือเคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีราคาถูกกวา่ 80,000 บาท โดย
มีรายละเอียดในการ ลงทุนดงัน้ี  



การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 

2. วธีิระยะเวลาคนืทุน (Payback Period)         
     ผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ละปี 

ปีที ่                  ซ้ือเคร่ืองจักรยุโรป          ซ้ือเคร่ืองจักรญีปุ่่น 
0          (100,000)              (80,000) 
1             40,000   35,000 
2             40,000             35,000 
3             35,000              32,000 
4             35,000              30,000 



การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 

2. วธีิระยะเวลาคนืทุน (Payback Period)         
  โครงการซ้ือเคร่ืองจักรจากยุโรป 
 
ระยะเวลาคนืทุน (PB)  =  100,000 – (40,000 + 40,000 +                  ) 
   =  2.57 ปี 
 
โครงการซ้ือเคร่ืองจักรจากญีปุ่่น 
 
ระยะเวลาคนืทุน (PB)  =  80,000 – (35,000 + 35,000 +                  ) 
   =  2.31 ปี 

20,000 
35,000 

10,000 
32,000 



การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 
3. วธีิค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)       
        ค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการลงทุนคือ ผลรวมของค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีตลอดจนโครงเสร็จส้ิน และใช้
ตน้ทุนของเงินทุนของแต่ละโครงการเป็นอตัราส่วนลด  ซ่ึงหากมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการใดท่ีเป็นบวก  กส็ามารถเลือกโครงการนั้น
ได ้ หรือใหเ้ลือกโครงการท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวกสูงสุด  การ
คาํนวณสามารถใชสู้ตรดงัน้ี 
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การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 
3. วธีิค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)       
        จากตวัอยา่งท่ี 7 ใหป้ระเมินมูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดย กาํหนดให้

โครงการทั้ง 2 มีอายโุครงการ 4 ปี และผูป้ระกอบการตอ้งการอตัรา
ผลตอบแทนหรือตนัทุนเงินทุน (r) เท่ากบั ร้อยละ 10สามารถ
คาํนวณหา NPV ของแต่ละโครงการไดด้งัน้ี  



การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 
3. วธีิค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)       
 
          NPVยโุรป =   
                        

                                                                         =   
 
   =  [36,364 + 33,056 + 26,296 + 23,905] – 100,000 
   = 19,621 บาท 
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การประเมินโครงการลงทุน (ต่อ) 
3. วธีิค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)       
        โดยวิธีเดียวกนัสามารถคาํนวณหา NPV ของโครงการ ซ้ือ

เคร่ืองจกัรจากญ่ีปุ่นได ้เท่ากบั 25,275 บาท   ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
เลือกโครงการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรจาก ประเทศญ่ีปุ่น เพราะมีค่า NPV ท่ี
เป็นบวกและสูงกวา่ NPV ของโครงการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรจากยโุรป  

           


