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บทที ่5
การบริหารการเงิน

(Finances Management)

ในการดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามจำเปนจะตองใชเงินทุนในการดำเนินงานเพราะเงินเปรียบเสมือน
เครื่องหลอลื่นในการดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ ดังนั้นผูบริหารควรใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการ
ตดัสนิใจทางการเงนิเปนอยางมาก เพราะถาหากการตดัสนิใจทางการเงนิบางอยางเกดิการผดิพลาดกอ็าจจะ
นำมาซึง่ความเสยีหายอยางมากตอธรุกจิ

1. ความรทูัว่ไปเกีย่วกบัการบรหิารการเงนิ
การบรหิารการเงนิ หมายถงึ การจดัการใหการเคลือ่นไหวหรอืการหมนุเวยีนของเงนิทนุใหเปนไปตาม

แผนทีไ่ดกำหนดไวลวงหนาเพือ่ใหเกดิประโยชนและประสทิธภิาพสงูสดุ

1.1 บทบาทของการบรหิารการเงนิ
สำหรบับทบาทของการบรหิารการเงนิมอีย ู3 ประการคอื
1.1.1 บทบาทในการจัดหาเงินมาลงทุนในธุรกิจ เปนเรื่องของการระดมเงินทุนวาจะระดมเงินทุน

อยางไรใหมปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถทำไดโดยผจูดัการทางการเงนิตองเลอืกแหลงเงนิทนุใหเหมาะสมกบัการ
ใชเงิน โดยแหลงเงินทุนนั้นจะตองเสียคาใชจายต่ำสุดและในการระดมเงินทุนผูบริหารทางการเงินจะสามารถ
ระดมไดจาก 2 แหลง คอื

1) ตลาดเงนิ (Money market) คอื แหลงทีใ่ชในการระดมเงนิทนุระยะสัน้ คอื ไมเกนิ 1 ป เชน
เงนิเบกิเกนิบญัช ีตัว๋เงนิจาย เปนตน

2) ตลาดทนุ (Capital market) คอื แหลงทีใ่ชในการระดมเงนิทนุระยะยาว มอีายเุกนิกวา 1 ป
เชน เงนิกจูำนอง หนุก ูหนุบรุมิสทิธิ ์หนุสามญั เปนตน

1.1.2 บทบาทในการจัดสรรเงินทุนใหอยูในรูปสินทรัพยตางๆ ไดอยางเหมาะสม เปนเรื่องของ
การจดัสรรเงนิทนุหรอืใชจายเงนิทนุและปญหาในการใชเงนิทนุในสนิทรพัยตางๆ สำหรบัการลงทนุ ในสนิทรพัย
รูปตางๆ อยางมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนจะตองเลือกลงทุนใหเกิดดุลที่เหมาะสมระหวางสภาพคลอง
(Liquidity) และกำไร (Profit) จงึจะเรยีกวาใชจายเงนิทนุอยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่ดลุทีเ่หมาะสมคอืการทีพ่จิารณา
วาควรลงทนุในสนิทรพัยหมนุเวยีนและสนิทรพัยถาวรในสดัสวนเทาใดจงึจะถอืวาเหมาะสม ซึง่จะไมมคีำตอบ
ทีแ่นนอนและตายตวัเพราะจะขึน้อยกูบัปจจยัหลายๆ อยาง เชน ประเภทของธรุกจิ ขนาดของธรุกจิ ลกัษณะ
ของผบูรหิาร เปนตน
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1.1.3 บทบาทในการเพิ่มทุนภายใตภาวะที่เหมาะสม เปนการทบทวนเงินทุนที่มีอยูในธุรกิจวา
เหมาะสมหรือไม เมื่อเห็นวามีโอกาสดีควรลงทุน ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเงินทุนโดยจะตองมีการวิเคราะหถึง
แหลงเงนิทนุทีเ่หมาะสมและการลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ สำหรบักรณกีารเพิม่ทนุอาจจะมผีลกระทบตอนโยบาย
การจายเงนิปนผล เพราะถากจิการนำเงนิทนุทีม่อียใูนรปูกำไรสะสมไปลงทนุจนหมด กจิการกจ็ะไมมเีงนิเหลอื
สำหรบัจายเงนิปนผลใหกบัผถูอืหนุ แตถานำกำไรสะสมไปจายเงนิปนผลจนหมดกจิการกจ็ะไมมเีงนิไปลงทนุ
เพิม่ไดอกี การระดมเงนิทนุครัง้ตอไปจะตองใชการระดมเงนิจากภายนอก จงึตองตดัสนิใจใหด ีโดยการพจิารณา
ขอดีและขอเสียตางๆ อยางรอบคอบวาควรจะจายเงินปนผลหรือนำเงินไปลงทุนทำอยางไรจึงจะจัดการได
อยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ

1.2 หนาทีข่องผบูรหิารทางการเงนิ
ในอดีตที่ผานมาผูบริหารทางการเงินมีหนาที่ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดำเนินงานเพียง

อยางเดียว ตอมาไดมีการพัฒนามากขึ้นทำใหผูบริหารทางการเงินมีหนาที่กวางขวางขึ้น โดยจะมีเรื่องของ
การศึกษาถึงแหลงที่มาและใชไปของเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพดวย สำหรับหนาที่ของผูบริหารทางการเงิน
ซึง่พอสรปุไดดงันี้

1.2.1 หนาที่ในการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) เปนงานอันดับแรกของผูบริหาร
ทางการเงนิเพราะการวางแผนทางการเงนิจะทำใหทราบถงึความตองการเงนิทนุของกจิการทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว การวางแผนทีด่จีะนำธรุกจิไปสคูวามสำเรจ็ตามเปาหมายทีว่างไวอยางมปีระสทิธภิาพ

1.2.2 หนาทีใ่นการจดัหาเงนิ (Raising Funds) เมือ่ไดมกีารวางแผนทางการเงนิโดยจดัทำในรปูแบบ
ของงบประมาณเงนิสดแลว หากพบวามเีงนิสดรบันอยกวาเงนิสดจาย ทำใหขาดแคลนเงนิทนุ ผบูรหิารทางการ
เงนิกจ็ะตองจดัหาเงนิทนุจากแหลงตางๆ มาชดเชยในสวนทีข่าดไป เชน การกยูมืจากธนาคารหรอืสถาบนัการ
เงนิ หรอืออกหนุตางๆ ซึง่แหลงเงนิทนุแตละแหลงกจ็ะมคีาใชจายในการจดัหาเงนิทีแ่ตกตางกนัไป ผบูรหิาร
ทางการเงนิจะตองพจิารณาวาแหลงเงนิทนุแหลงใดทีใ่หประโยชน สงูสดุและเสยีคาใชจายนอยทีส่ดุ

1.2.3 หนาทีใ่นการจดัสรรการใชเงนิทนุ (Management of Assets) เมือ่จดัหาเงนิทนุจากแหลงตางๆ
มาเรยีบรอยแลว หนาทีต่อมากค็อืพยายามจดัสรรเงนิทนุไปในสนิทรพัยทีก่อประโยชนสงูสดุ เราเรยีกสนิทรพัย
ที่กอประโยชนนี้วา Profitable Assets ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพยจะมีผลกระทบตอการดำเนินงาน
ของกิจการ ถาการจัดการไมดีจะมีผลกระทบตอสภาพคลอง (Liquidity) และความสามารถในการทำกำไร
(Profitability)

1.2.4 หนาทีใ่นการควบคมุ (Financial Controlling) จะตองมกีารจดัทำงบประมาณ เพราะจะใชเปน
เครือ่งมอืในการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ ซึง่ตวัเลขทีไ่ดมาจากงบประมาณจะนำมาใชในการเปรยีบเทยีบ
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่วางไววาคลาดเคลื่อนไปจากแผนมากนอยเพียงใด เพื่อหา
ขอผิดพลาดจากการดำเนินงาน อันเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม
ของกจิการทีไ่ดกำหนดไว

สวนหนาที่ดานอื่นๆ ก็อาจจะมีในเรื่องของการมีหนาที่ตัดสินใจในเรื่องเงินปนผล พยากรณ
การประสานงาน ตดิตอกบัตลาดการเงนิ รวมทัง้การจดัการความเสีย่ง ฯลฯ เปนตน
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1.3 เปาหมายของการบรหิารการเงนิ
กำไรสูงสุด (Profit Maximization) เปนเปาหมายของธุรกิจโดยคำนึงถึงกำไรรวมที่ธุรกิจสามารถ

หามาไดสงูสดุ โดยการบรหิารทรพัยากรเพือ่ใหเกดิคาทางเศรษฐกจิสงูสดุ
ความมัง่คัง่สงูสดุ (Wealth Maximization) เปนเปาหมายของธรุกจิทีก่วางกวากำไรสงูสดุ โดยจะให

ความสำคญัในความมัง่คัง่ของผเูปนเจาของกจิการหรอืผถูอืหนุ ซึง่จะมผีลกระทบตอราคาตลาดของหนุสามญั
ของกจิการ มลูคากำไรตอหนุสงูสดุจะใหความหมายทีม่ากกวากำไรสงูสดุ

ในการบรหิารทางการเงนิจะไมถอืวากำไรสงูสดุเปนวตัถปุระสงคหลกั เพราะไมสามารถนำกำไรสงู
สดุมาเปนเครือ่งวดัประสทิธภิาพในการดำเนนิงานของกจิการได เนือ่งจากเหตผุล 3 ประการ คอื

1.3.1 กำไรของกจิการทีท่ำขึน้ตามหลกัการรบัรองบญัชทีัว่ไป เพราะในแตละกจิการมวีธิกีารทางการ
บญัชทีีต่างกนั จงึไมสามารถวเิคราะหหรอืวดัไดวากจิการใดดำเนนิงานไดมปีระสทิธภิาพดกีวากนั

1.3.2 คุณภาพและลักษณะของกำไรตอหุนในอนาคต ซึ่งอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การดำเนนิงานของกจิการได คอื กำไรตอหนุซึง่มาจากกำไรหลงัหกัภาษ ีหารดวย จำนวนหนุสามญันัน้ กจิการ
อาจจะใชความพยายามหารายไดมาจากทางอื่นที่ไมใชมาจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงคหลัก เพียงแต
ตองการใหกำไรสูงเพื่อที่จะทำใหกำไรตอหุน (Earning Per Share; EPS) สูง ซึ่งไมใชกำไรที่เปนไปตาม
วตัถปุระสงคทีก่จิการตัง้ไว

1.3.3 ความเสีย่งและคาของเงนิตามเวลา กจิการทีไ่ดรบักำไรเทากนั กไ็มไดหมายความวา กจิการ
จะใหผลประโยชนเทากนั ยกตวัอยางเชน ธรุกจิ 2 แหง บรษิทั A ไดกำไร 2 ลานบาทตอป ในเดอืนมกราคม
เดอืนอืน่ๆ ไมได บรษิทั B ไดกำไร 2 ลานบาทตอปในเดอืนธนัวาคม ซึง่เปนเดอืนสดุทาย จะเหน็ไดวาถงึแม
ธรุกจิจะไดกำไร 2 ลานบาทตอปเทากนั แตกไ็มไดหมายความวาบรษิทัทัง้สองจะใหผลประโยชนเทากนั เพราะ
ถาหากพิจารณาดูแลวจะพบวาบริษัท A จะใหประโยชนดีกวาเพราะสามารถนำเงินมาหมุนใชไดกอน ทำให
คาของเงนิมากขึน้ ในขณะทีบ่รษิทั B จะพบความเสีย่งมากกวาเพราะทำกำไรไดชากวา เปนตน

จากเหตผุลทีก่ลาวมานี ้ทำใหเปาหมายกำไรสงูสดุมขีอบกพรอง ไมสามารถนำมาเปนเปาหมายใน
การดำเนนิธรุกจิได หรอืไมสามารถนำมาวดัการดำเนนิงานทีแ่ทจรงิได จงึตองมกีารเปลีย่นวตัถปุระสงคหลกั
มาเปน "เพือ่แสวงหาความมัง่คัง่สงูสดุใหกบัเจาของหรอืผถูอืหนุ" แทน
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ซึง่เปาหมายเพือ่แสวงหาความมัง่คัง่สงูสดุใหกบัเจาของหรอืผถูอืหนุนีเ้ปนการดำเนนิกจิการเพือ่ให
เจาของกจิการและผถูอืหนุไดรบัผลประโยชนพรอมผลตอบแทนสงูสดุ โดยวดัออกมาในรปูราคาตลาดหนุสามญั
(Market Price per Share; MPS) คอืตองพยายามทำใหราคาตลาดหนุสามญัสงูสดุ จงึจะถอืวาผถูอืหนุไดรบั
ความมัง่คัง่สงูสดุ สำหรบัปจจยัทีท่ำใหราคาตลาดหนุสามญัสงูหรอืต่ำนัน้ จะประกอบไปดวย

1) เงนิปนผล (Dividend) จะเปนตวักำหนดราคาตลาดหนุสามญัได เพราะถากจิการมนีโยบาย
จายเงนิปนผลในอตัราสงู กจ็ะทำใหนกัลงทนุสนใจทีจ่ะมาซือ้หนุของกจิการ ซึง่จะสงผลใหราคาตลาดหนุสามญั
สงูขึน้ได

2) ความเสี่ยง (Risk) ในการจัดการธุรกิจอาจจะเกิดความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินงาน
ทางธรุกจิ ซึง่จะไปกระทบตอราคาตลาดหนุสามญั ความเสีย่งดงักลาวมอีย ู2 ชนดิ คอื

(1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย คือ
ไมแนใจวาจะไดผลตอบแทนจากการลงทนุตามทีต่องการหรอืไม

(2) ความเสี่ยงทางการเงิน คือ ความเสี่ยงจากการตัดสินใจจัดหาเงินทุน คือ
ไมแนใจวา การจดัหาเงนิทนุแบบตางๆ เชน ออกหนุ กยูมื ฯลฯ จะเสยีคาใชจายต่ำสดุหรอืไม

3) กำไรจากการจำหนายหนุ (Capital Gain) เกดิจากผลตางของราคาขายและราคาซือ้ของหนุ
สามญั ถาคาของธรุกจิสงูกจ็ะมนีกัลงทนุสนใจอยากจะมาซือ้หนุของกจิการมาก ราคาขายกจ็ะสงู จะทำใหเกดิ
กำไรจากการจำหนายหุน ยิ่งนักลงทุนตองการที่จะซื้อหุนมากเทาใด กำไรจากการจำหนายหุนก็จะยิ่ง
มากขึน้ ราคาตลาดหนุสามญักจ็ะมากขึน้ตามไปดวย
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2. การวเิคราะหทางการเงนิ (Financial Analysis)
ในการดำเนนิงานทางธรุกจิจำเปนทีจ่ะตองมกีารวางแผนการดำเนนิงานเพือ่ใหบรรลเุปาหมายทีว่างไว

เพราะการวางแผนกค็อืการกำหนดวธิกีารลวงหนาทีเ่หมาะสมกบัสภาพของธรุกจิในการทีจ่ะบรรลคุวามสำเรจ็
ตามที่วางไว ในทางการเงินก็เชนเดียวกันตองมีการวางแผนทางการเงิน เพราะการวางแผนทางการเงินคือ
การวเิคราะหทางการเงนิเพือ่จะใหทราบถงึผลการดำเนนิงานทัง้ในอดตีและปจจบุนัและสถานะทางการเงนิของ
ธุรกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต จุดเดนจุดดอยของธุรกิจ รวมถึงชวยในการควบคุมทางการเงินอีกดวย
การควบคุมทางการเงินจำเปนจะตองอาศัยการวิเคราะหทางการเงินเพื่อใหผูวิเคราะหทางการเงินทราบวา
ฐานะของการเงนิเปนอยางไรบาง ความสามารถในการชำระหนีส้นิเปนอยางไร สมรรถภาพในการทำกำไรของ
ธรุกจิมมีากนอยเพยีงใดและสมรรถภาพในการดำเนนิงานเปนอยางไร เปนตน ถาหากธรุกจิพบปญหาในการ
ดำเนนิงานกจ็ะไดดำเนนิการแกไขไดอยางทนัทวงที

การวเิคราะหงบการเงนิของธรุกจิมคีวามสำคญัและจำเปนตอบคุคลหลายๆ ฝาย เชน
1) เจาหนีข้องกจิการ จะตองทำการวเิคราะหทางการเงนิของธรุกจิเพือ่จะใหทราบถงึความสามารถ

ในการชำระหนีส้นิ ความตองการเงนิทนุทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต ลกัษณะทีม่าและใชไปของเงนิทนุของธรุกจิ รวม
ทัง้ความสามารถในการทำกำไรของธรุกจิอกีดวย

2) ผลูงทนุหรอืเจาของกจิการ จะตองทำการวเิคราะหทางการเงนิเพือ่จะไดทราบถงึความสามารถใน
การหากำไร ความสามารถในการจายเงนิปนผลตอบแทนจากการลงทนุและความสม่ำเสมอของกำไรของธรุกจิ

3) ผูบริหาร เนื่องจากผูบริหารตองรับผิดชอบในงานหลายๆ ดาน จึงจำเปนตองทราบฐานะทาง
การเงินของกิจการในการที่จะทำใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชนสภาพคลองหรือความ
สามารถในการชำระหนีร้ะยะสัน้ของกจิการเปนอยางไร หากกจิการมสีภาพคลองต่ำ ผบูรหิารจะตองรบีทำการ
แกไข หรอืในเรือ่งของการพจิารณาวากจิการควรจดัหาเงนิทนุอยางไรใหมปีระสทิธภิาพ ประสทิธภิาพในการ
ใชทรพัยสนิ ความสามารถในการทำกำไรของกจิการ เปนตน

4) ผสูอบบญัช ีเพราะผสูอบบญัชจีะตองรบัรองงบการเงนิของธรุกจิ โดยเสนอความคดิเหน็ทีถ่กูตอง
จากขอมูลทางการเงิน ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหงบการเงินเพื่อใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในการเสนอ
ความเหน็รบัรองงบการเงนินัน้

2.1 การวเิคราะหงบการเงนิ (Financial statement analysis)
เปนการนำงบการเงนิมาวเิคราะหดวยวธิหีลายแบบ เชน การวเิคราะหในรปูอตัราสวนดานตางๆ เพือ่

พจิารณาผลการดำเนนิงานของธรุกจิ โดยใชการวเิคราะหเปนเครือ่งมอืตดัสนิสถานะทางการเงนิของธรุกจิ ใน
การวเิคราะหงบการเงนิจะตองอาศยังบการเงนิพืน้ฐาน 2 งบ คอื งบดลุและงบกำไรขาดทนุ ซึง่การวเิคราะห
จะประกอบไปดวย 3 วธิ ีแตในทีน่ีจ้ะอธบิายเนนในวธิกีารวเิคราะห   ดวยอตัราสวน (Ratio Analysis) (ราย
ละเอียดในหัวขอ 2.1.3) เนื่องจากเปนวิธีที่นิยมนำไปใชกันอยางแพรหลายและสะดวกตอการนำไปใช ราย
ละเอยีดของแตละวธิมีดีงันี้

2.1.1 การวิเคราะหตามแนวนอน (Horizontal Analysis) เปนการวิเคราะหโดยดูแนวโนมการ
เปลีย่นแปลงของรายการตางๆ ในงบการเงนิเมือ่เวลาผานไป เชน การนำงบการเงนิหลายปมาเปรยีบเทยีบกนั
จากอดตีถงึปจจบุนัเพือ่ดวูารายการนัน้เพิม่ขึน้หรอืลดลงเปนจำนวนเงนิเทาใดหรอืคดิเปนอตัรารอยละของการ
เพิม่ขึน้หรอืลดลงเทาไร
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2.1.2 การวเิคราะหตามแนวตัง้ (Vertical Analysis) เปนการวเิคราะหเปรยีบเทยีบรายการตางๆ ใน
งบการเงินของปเดียวกัน โดยกำหนดให มูลคาของรายการที่สำคัญในงบการเงินเปนตัวเปรียบเทียบหรือ
เปนฐาน มีคาเปนอัตรารอยละเทากับ 100 แลวดูวารายการอื่นจะมีคาเปนรอยละเทาใด เรียกไดอีกอยางวา
การวเิคราะหยอสวน (Common Size Analysis) แยกเปน

1) งบดลุยอสวน
2) งบกำไรขาดทนุ

2.1.3 การวเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิหรอืการวเิคราะหดวยอตัราสวน (Ratio Analysis) เปนการ
วเิคราะหดคูวามสมัพนัธของขอมลู 2 ชดุ โดยใหตวัหนึง่เปนตวัตัง้อกีตวัหนึง่เปนตวัหารเรยีกวา อตัราสวน (Ratio)
ซึง่จะแสดงความสมัพนัธของขอมลูทางการเงนิโดยนำขอมลูทางการเงนิ มาเปรยีบเทยีบกนัจากนัน้นำอตัราสวน
ที่ ไดไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนที่ถูกกำหนดให เปนเกณฑมาตรฐาน  ซึ่งจะทำใหผูวิ เคราะหมี
ความชำนาญและประสบการณในการวิเคราะหทางการเงินและเพื่อใหเขาใจฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนนิงานของธรุกจิไดดยีิง่ขึน้

การวเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิ สามารถเปรยีบเทยีบได 2 ลกัษณะดวยกนั คอื
1) การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายในธุรกิจของตนเอง วิธีนี้เปนการวิเคราะห

เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินในปปจจุบันและอดีต เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินหรือ
ผลการดำเนินงานที่ผานมาวาเปนอยางไร ดีขึ้นหรือแยลง นอกจากนี้ยังสามารถคาดคะเนแนวโนมผลการ
ดำเนนิงานในอนาคตไดอกีดวย

2) การวิเคราะหเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน วิธีนี้เปนการวิเคราะห
เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของธุรกิจหนึ่งกับอีกธุรกิจหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือ
อยูในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ
มปีระสทิธภิาพมากนอยกวาอตุสาหกรรมอยางไร

อตัราสวนทางการเงนิ คอื การนำรายการตางๆ ในงบการเงนิมาเปรยีบเทยีบกนัเพือ่ทำใหทราบฐานะ
ทางการเงนิและผลการดำเนนิงานของธรุกจิ สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คอื

(1) อตัราสวนดานสภาพคลอง (Liquidity Ratios) คอื อตัราสวนทีใ่ชวดัสภาพคลองวากจิการมี
ความสามารถในการชำระหนีส้นิไดดเีพยีงใด ประกอบไปดวยอตัราสวนทีใ่ชในการวเิคราะห 2 อตัราสวน คอื

 อัตราสวนเดินสะพัด (Current Ratio) อัตราสวนนี้จะทำใหเราทราบวากิจการ
มสีนิทรพัยหมนุเวยีนเปนกีเ่ทาของหนีส้นิหมนุเวยีน ถากจิการมสีนิทรพัยหมนุเวยีนมากกวาหนีส้นิหมนุเวยีน
ผลลพัธยิง่มากกแ็สดงวากจิการมสีภาพคลองด ีสามารถคำนวณไดดงันี้

สนิทรพัยหมนุเวยีน
อตัราสวนเดนิสะพดั = = ............. เทา

  หนีส้นิหมนุเวยีน
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 อตัราสวนฉบัพลนั (Quick Ratio) คอื อตัราสวนระหวางสนิทรพัยหมนุเวยีน ทัง้หมด ยกเวน
สินทรัพยหมุนเวียนชากับหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพยหมุนเวียนชาไดแก สินคาคงเหลือ คาใชจาย
ลวงหนา ซึ่งสินทรัพยเหลานี้จะเปลี่ยนเปนเงินสดไดชาหรือไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได จึงตัดสินทรัพย
หมนุเวยีนเหลานีอ้อกไป

สนิทรพัยหมนุเวยีนเรว็
อตัราสวนฉบัพลนั = = ............. เทา

    หนีส้นิหมนุเวยีน
อัตราสวนนี้จะทำใหทราบวากิจการมีสินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วเปนกี่เทาของหนี้สินหมุนเวียน
ถาผลลพัธทีไ่ดมคีามากเทาใดกแ็สดงวากจิการมสีภาพคลองดี

(2) อตัราสวนดานสดัสวนเงนิทนุ (Leverage Ratio) เปนการวดัสดัสวนของการจดัหาเงนิทนุ 2
แบบ คอืจากการกอหนีส้นิกบัสวนของเจาของวาสดัสวนนีเ้หมาะสมหรอืไม โดยจะตองไมใหมสีดัสวนของการ
กอหนีส้นิมากเกนิไป ซึง่การกอหนีส้นิมากจะทำใหมภีาระผกูพนัแกบรษิทัตามมา ไดแก ดอกเบีย้ และภาระผกูพนั
ระยะยาวจากการเชา อัตราสวนนี้จะวัดความสามารถในการชำระภาระผูกพันวากิจการสามารถทำกำไรได
เพยีงพอกบัการชำระหนีม้ากนอยแคไหน อตัราสวนทีใ่ชในการวเิคราะหดานนีม้ ี4 อตัราสวนดงันี ้คอื

 อตัราสวนหนีส้นิ (Debt Ratio)

สนิทรพัยหมนุเวยีนเรว็
อตัราสวนหนีส้นิ = x 100 = ............. %

    หนีส้นิหมนุเวยีน
อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวากจิการมหีนีส้นิทัง้หมดเปนกีเ่ปอรเซน็ตของสนิทรพัยทัง้หมด ผลลพัธทีไ่ดออกมา
ยิง่ต่ำยิง่ดี

 อตัราสวนจำนวนเทาของผลตอบแทนตอดอกเบีย้ (EBIT)

กำไรจากการดำเนนิงาน (EBIT)
อัตราสวนจำนวนเทาผลตอบแทน    = = ............. เทา
ตอดอกเบี้ย     ดอกเบีย้จาย (I)

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวา ใน 1 รอบระยะเวลาบญัชทีีผ่านมากจิการมกีำไรเปนกีเ่ทาของดอกเบีย้จาย ผลลพัธ
ทีไ่ดออกมายิง่มากยิง่ด ีแสดงวากจิการมกีำไรจะจายดอกเบีย้ทีเ่กดิจากหนีส้นิทีก่จิการไดกอขึน้

 อตัราสวนรายไดคมุคาใชจายประจำ (Fixed charge coverage)

อัตราสวนรายได กำไรจากกอนภาษ ี+ ดอกเบีย้จาย + ภาระผกูพนัจากการเชา   = = ........ เทาคุมคาใชจายประจำ คาใชจายประจำ

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวา ใน 1 รอบระยะเวลาบญัชทีีผ่านมากจิการมกีำไรกอนภาษบีวกดอกเบีย้จายบวก
ภาระผกูพนัจากการเชา เปนกีเ่ทาของคาใชจายประจำ ผลลพัธทีอ่อกมามคีายิง่สงูยิง่ดี
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 อตัราสวนเงนิสดรบัคมุรายจายประจำ (Cash Flow Coverage)
อัตราสวนเงินสดรับ กำไรสทุธ ิ+ คาเสือ่มราคา

   =      = ........ เทาคุมรายจายประจำ คาใชจาย + เงนิปนผลหนุบรุมิสทิธิ ์+ รายจายชำระหนีเ้งนิกู
      (1 - ภาษ)ี    (1 - ภาษ)ี

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวาใน 1 รอบระยะเวลาบญัชทีีผ่านมากจิการมเีงนิสดรบัเพยีงพอกบัภาระรายจาย
ประจำกีเ่ทา

(3) อัตราสวนดานกิจกรรม (Activity Ratio) เปนการวัดประสิทธิภาพในการใชประโยชนจาก
สนิทรพัยในรปูตางๆ ไดแก สนิคา ลกูหนี ้สนิทรพัยถาวรและสนิทรพัยทัง้หมดวาทีก่จิการไดลงทนุไปนัน้ทำให
เกดิกำไร ไดเรว็หรอืชาเพยีงใด อตัราสวนทีใ่ชในการวเิคราะหประกอบดวย 4 อตัราสวน ดงันี้

 อตัราสวนการหมนุเวยีนของสนิคาคงเหลอื (Inventory Turnover)

อัตราสวนการหมุนเวียน ยอดขาย= = ........ รอบของสินคาคงเหลือ    สนิคาคงเหลอืปลายงวด

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวาใน 1 รอบระยะเวลาบญัชทีีผ่านมากจิการมกีารขายสนิคาไดเปนกีร่อบของสนิคา
คงเหลอื ถาผลลพัธทีไ่ดออกมาสงูกแ็สดงวากจิการมกีารดำเนนิงานทีด่ี

 ระยะเวลาการจดัเกบ็หนี ้ (Average collection period)
      ลกูหนีส้ิน้ป

ระยะเวลาการจดัเกบ็หนี ้  = x 365 = ............. วัน
   ยอดขายเชือ่สทุธิ

อตัราสวนนีบ้อกใหทราบวากจิการใชเวลาจะใชเวลาเกบ็หนีจ้ากลกูหนีเ้ฉลีย่กีว่นั ถาผลลพัธออกมาพบวาจำนวน
วนัทีจ่ดัเกบ็หนีม้จีำนวนวนัยิง่นอยยิง่ดี

 อตัราสวนการหมนุเวยีนของสนิทรพัยถาวร (Fixed asset turnover)

อัตราสวนการหมุนเวียน ยอดขายสุทธิ=   = ........ เทาของสินทรัพยถาวร         สนิทรพัยถาวรสทุธิ

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวากจิการสามารถใชสนิทรพัยตางๆ ใหเกดิประโยชนในรปูของยอดขายไดเปนกีเ่ทา
ของสนิทรพัยถาวรทัง้หมด ซึง่ถาผลลพัธออกมายิง่สงูกย็ิง่ดี

 อตัราสวนการหมนุเวยีนของสนิทรพัยทัง้สิน้ (Total asset turnover)

อัตราสวนการหมุนเวียน ยอดขายสุทธิ=   = ........ เทาของสินทรัพยทั้งสิ้น         สนิทรพัยทัง้หมด

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวากจิการลงทนุในสนิทรพัยตางๆ ใหเกดิประโยชนในรปูของยอดขายไดเปนกีเ่ทา
ของสนิทรพัยทัง้หมด ผลลพัธทีไ่ดออกมายิง่มาก ยิง่ดี
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(4) อตัราสวนดานความสามารถทำกำไร (Profitability Ratio) เปนการวดัความสามารถในการ
ทำกำไรของกิจการวาใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี กิจการสามารถทำกำไรไดมากนอยเพียงใด ซึ่งจะสะทอน
ใหเหน็ถงึประสทิธภิาพในการบรหิารงานโดยสวนรวมดวย สวนอตัราสวนทีใ่ชในการวเิคราะหประกอบไปดวย
3 อตัราสวน คอื

 อตัราสวนกำไรตอยอดขาย (Profit Margin on Sales)
  กำไรสทุธ ิ(EAT)

กำไรตอยอดขาย   = x 100 = ............. %
   ยอดขายสทุธิ

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวาใน 1 รอบระยะเวลาบญัช ีกจิการมกีำไรสทุธหิลงัหกัภาษเีปนกีเ่ปอรเซน็ตของ
ยอดขายสทุธ ิผลลพัธทีไ่ดยิง่มเีปอรเซน็ตสงูยิง่ดี

 อตัราสวนอตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัย (Return On total Asset - ROA)

อัตราผลตอบแทน กำไรสทุธ ิ (EAT)=   x 100     = ........ %ตอสินทรัพย           สนิทรพัยทัง้หมด

อัตราสวนนี้จะบอกใหทราบวาประสิทธิภาพของการลงทุนในสินทรัพยวาไดกอใหเกิดกำไรมากนอยเพียงใด
ผลลพัธทีไ่ดยิง่มเีปอรเซน็ตสงูยิง่ดี

 อตัราสวนอตัราผลตอบแทนตอสวนของผถูอืหนุ (Return On Equity - ROE)

อัตราผลตอบแทน กำไรสทุธ ิ (EAT)=   x 100     = ........ %ตอสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุน

อตัราสวนนีจ้ะบอกใหทราบวาใน 1 รอบระยะเวลาบญัช ีกจิการมกีำไรสทุธหิลงัหกัภาษเีปนกีเ่ปอรเซน็ตของ
สวนผถูอืหนุ หากผลลพัธทีไ่ดมเีปอรเซน็ตสงูแสดงวาใหผลลพัธเปนทีน่าพอใจ

2.2 การวเิคราะหผลลพัธทีไ่ดจากการวเิคราะหอตัราสวน
สำหรบักระบวนการวเิคราะหดวยอตัราสวนมลีำดบัในการวเิคราะห 3 ขัน้ ดงันี้

ขั้นที่ 1 คำนวณอัตราสวนของกิจการ จากงบการเงินของกิจการคำนวณอัตราสวนในดานสภาพคลอง ดาน
สดัสวนเงนิทนุ ดานกจิกรรม ดานความสามารถทำกำไร ดานใดดานหนึง่หรอืทัง้หมดตามอตัราสวนทีก่ลาวมา
แลว

ขั้นที่ 2 กำหนดมาตรฐานในการวิเคราะห เพื่อใหทราบฐานะของกิจการในแตละดานวาดีหรือแยเพียงใด
โดยนำอตัราสวนของกจิการไปเปรยีบเทยีบกบัตวัทีก่ำหนดเปนมาตรฐาน ซึง่อาจจะใช

อตัราสวนถวัเฉลีย่ของอตุสาหกรรมนัน้ (Industry Average Ratio) ในงวดเวลาเดยีวกนั
อตัราสวนของกจิการอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ในงวดเวลาเดยีวกนั
อตัราสวนของกจิการเองในงวดเวลาทีต่างกนั

นักวิเคราะหตองพิจารณาเลือกใชมาตรฐานที่เหมาะสมและใหเขากับสถานการณนั้นๆ เพื่อใหผลการ
วเิคราะหถกูตองแมนยำมากทีส่ดุ
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ขัน้ที ่3 วเิคราะหฐานะของกจิการ โดยการนำเอาผลการคำนวณอตัราสวนของกจิการจากขัน้ที ่1 เปรยีบเทยีบ
กบัมาตรฐานทีก่ำหนดขึน้ในขัน้ที ่2 และจากการเปรยีบเทยีบจะพบวาอตัราสวนของกจิการอาจจะสงูกวาหรอื
ใกลเคยีงหรอืต่ำกวาอตัราสวนมาตรฐาน อยางใดอยางหนึง่ ซึง่สามารถวเิคราะหผลการเปรยีบเทยีบได 3 แบบ
คอื ฐานะด ี(Good) ฐานะพอใชได (Satisfactory) ฐานะตกต่ำ (Poor) แสดงไดดงัตารางขางลางนี้

ตารางที ่5.1 แสดงการวเิคราะหฐานะของกจิการ

ผลการวเิคราะห
                 อตัราสวน อตัราสวน อตัราสวน อตัราสวน

บรษิทัสงูกวา บรษิทัเทากบั บรษิทัต่ำกวา
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

1. ดานสภาพคลอง (Liquidity)
- อตัราสวนเดนิสะพดั ดี พอใช ตกต่ำ
- อตัราสวนฉบัพลนั ดี พอใช ตกต่ำ

2. ดานสดัสวนเงนิทนุ (Leverage Ratio)
- อตัราสวนหนีส้นิ ตกต่ำ พอใช ดี
- อตัราสวนจำนวนเทาของผลตอบแทนตอดอกเบีย้ ดี พอใช ตกต่ำ
- อตัราสวนรายไดคมุคาใชจายประจำ ดี พอใช ตกต่ำ
- อตัราสวนเงนิสดรบัคมุรายจายประจำ ดี พอใช ตกต่ำ

3. ดานกจิกรรม (Activity)
- อตัราการหมนุเวยีนของสนิคาคงเหลอื ดี พอใช ตกต่ำ
- ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ ตกต่ำ พอใช ดี
- อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยถาวร ดี พอใช ตกต่ำ
- อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยทัง้สิน้ ดี พอใช ตกต่ำ

4. ดานความสามารถทำกำไร (Profitability)
- กำไรตอยอดขาย ดี พอใช ตกต่ำ
- อตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัยทัง้สิน้ ดี พอใช ตกต่ำ
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ดี พอใช ตกต่ำ
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จากตารางที ่5.1 เราสามารถอธบิายการวเิคราะหอตัราสวนได ดงันี้
ดานสภาพคลอง

(1) ถาผลลัพธอัตราสวนเดินสะพัดมีคาสูงกวาอัตราสวนมาตรฐานแสดงใหเห็นวากิจการมีสินทรัพย
หมุนเวียนสูงกวาหนี้สินหมุนเวียนมาก สภาพคลองของกิจการดี แตในทางตรงขามถามีคาต่ำกวาอัตราสวน
มาตรฐาน กแ็สดงใหเหน็วาสภาพคลองของกจิการไมดี

(2) ถาผลลัพธอัตราสวนฉับพลันมีคาสูงกวาอัตราสวนมาตรฐานแสดงใหเห็นวากิจการมีสินทรัพย
หมนุเวยีนเรว็ (คอืสนิทรพัยหมนุเวยีนทัง้หมด ยกเวนสนิทรพัยหมนุเวยีนชา) สงูกวาหนีส้นิหมนุเวยีน ผลการ
วเิคราะหคอืกจิการมสีภาพคลองด ีแตถาผลลพัธออกมามคีาต่ำกวามาตรฐาน กแ็สดงวาสภาพคลองของกจิการ
ไมดี

ดานสดัสวนเงนิทนุ
(1) ถาผลลพัธอตัราสวนหนีส้นิสงูกวาอตัราสวนมาตรฐาน แสดงวากจิการมรีะดบัหนีส้นิสงูกวาทีค่วรจะเปน

จงึไมควรกอหนีเ้พิม่อกีและควรแกไขการกอหนีใ้หอยใูนสดัสวนทีด่แีละเหมาะสม
(2) ถาผลลพัธอตัราสวนจำนวนเทาของผลตอบแทนตอดอกเบีย้สงูกวาอตัราสวนมาตรฐานแสดงวากจิการ

มกีำไรเพยีงพอทีจ่ะจายดอกเบีย้ในระดบัทีด่ ีแตถาต่ำกวาแสดงวาความสามารถในการทำกำไรใหเพยีงพอตอ
การจายดอกเบีย้อยใูนระดบัต่ำ ตองมกีารปรบัปรงุ

(3) ถาผลลพัธอตัราสวนรายไดคมุคาใชจายประจำสงูกวาอตัราสวนมาตรฐานแสดงวากจิการมเีงนิสดรบั
เพยีงพอตอการจายคาใชจายประจำอยใูนระดบัทีด่ ีแตถาผลลพัธทีไ่ดมคีาต่ำกวาแสดงวาความสามารถในการ
ทำกำไรใหเพยีงพอจายคาใชจายประจำอยใูนระดบัต่ำ ตองมกีารปรบัปรงุ

(4) ถาผลลพัธอตัราสวนเงนิสดรบัคมุรายจายประจำสงูกวาอตัราสวนมาตรฐานแสดงวากจิการมเีงนิสด
รบัเพยีงพอทีจ่ะจายรายจายประจำไดในระดบัด ีแตถาต่ำกวาแสดงวาไมด ีตองปรบัปรงุ

ดานกจิกรรม
(1) ถาผลลัพธอัตราสวนการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือสูงกวาอัตราสวนมาตรฐาน แสดงวากิจการ

สามารถหมนุเวยีนสนิคาใหเกดิยอดขายไดในระดบัด ีแตถาผลลพัธออกมามคีาต่ำกวา แสดงวาการหมนุเวยีน
สนิคาใหเกดิยอดขายอยใูนระดบัต่ำ ตองมกีารปรบัปรงุ

(2) ถาผลลัพธระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้สูงกวาอัตราสวนมาตรฐาน แสดงวากิจการไมมี
ประสทิธภิาพในการเรยีกเกบ็หนี ้คอืเกบ็หนีไ้ดชา ตองมกีารปรบัปรงุ แตถาผลลพัธออกมาต่ำกวาอตัราสวน
มาตรฐานแสดงวากจิการสามารถเกบ็หนีไ้ดเรว็ มปีระสทิธภิาพในการเรยีกเกบ็หนีท้ีด่ี

(3) ถาผลลพัธอตัราการหมนุเวยีนสนิทรพัยถาวรสงูกวาอตัราสวนมาตรฐาน แสดงวากจิการสามารถใช
สนิทรพัยถาวรใหเกดิยอดขายไดในระดบัด ีแตถาผลลพัธออกมามคีาต่ำกวา แสดงวาการหมนุเวยีนสนิทรพัย
ถาวรใหเกดิยอดขายอยใูนระดบัต่ำ ตองมกีารปรบัปรงุ

(4) ถาผลลพัธอตัราการหมนุเวยีนสนิทรพัยทัง้สิน้สงูกวาอตัราสวนมาตรฐาน แสดงวากจิการสามารถใช
สนิทรพัยทัง้หมดใหเกดิยอดขายไดในระดบัด ีแตถาผลลพัธออกมามคีาต่ำกวา แสดงวาการหมนุเวยีนสนิทรพัย
ทัง้หมดใหเกดิยอดขายอยใูนระดบัต่ำ ตองมกีารปรบัปรงุ
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ดานความสามารถในการทำกำไร
(1) ถาผลลพัธกำไรตอยอดขายสงูกวาอตัราสวนมาตรฐาน แสดงวาความสามารถในการทำกำไรเปรยีบ

เทยีบกบัยอดขายแลวอยใูนเกณฑด ีแตถาผลลพัธออกมาต่ำกวาแสดงวาอยใูนเกณฑต่ำ ตองปรบัปรงุ
(2) ถาผลลพัธอตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัยทัง้สิน้สงูกวาอตัราสวนมาตรฐานแสดงวาความสามารถใน

การทำกำไรเปรียบเทียบสินทรัพยทั้งสิ้นอยูในเกณฑดี แตถาผลลัพธออกมาต่ำกวาแสดงวาอยูในเกณฑต่ำ
ตองปรบัปรงุ

(3) ถาผลลพัธอตัราผลตอบแทนตอสวนของผถูอืหนุสงูกวาอตัราสวนมาตรฐานแสดงวาความสามารถใน
การทำกำไรเปรยีบเทยีบกบัสวนของผถูอืหนุอยใูนเกณฑด ีแตถาผลลพัธออกมาต่ำกวาแสดงวาอยใูนเกณฑต่ำ
ตองปรบัปรงุ

ตวัอยาง จากขอมลูตอไปนี้
1) ใหคำนวณหาอตัราสวนดานตางๆ ของบรษิทั จดัการด ีจำกดั
2) จงวิเคราะหผลการดำเนินงานของบริษัทในปที่ผานมาเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ย

ของอตุสาหกรรม

บรษิทั จดัการด ีจำกดั
งบกำไรขาดทนุ (หนวยพนับาท)

สำหรบังวด 1 ป สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2546

ยอดขาย 497,000
หกั ตนทนุขาย 424,680
กำไรขัน้ตน 72,320
หกั คาใชจายในการดำเนนิงาน 51,412

คาเสือ่มราคา 4,820
คาดอกเบีย้จาย               7,440  63,672

กำไรสทุธกิอนภาษ ี(EBT) 8,648
หกั ภาษ ี50% 4,324
กำไรสทุธ ิ(EAT) 4,324
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บรษิทั จดัการด ีจำกดั
งบดลุ (หนวยพนับาท)
ณ 31 ธนัวาคม 2546

สนิทรพัย หนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ
เงนิสด 5,030 เจาหนี้ 105,015
ลกูหนี้ 88,740 ตัว๋จาย 10% 4,025
สนิคาคงเหลอื 105,700 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ๆ 33,290
รวมสนิทรพัยหมนุเวยีน 199,470 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 142,330
สนิทรพัยถาวรสทุธิ 35,000 เงนิกรูะยะยาว 10% 30,370

สวนของผถูอืหนุ 61,770
รวมสนิทรพัยทัง้หมด 234,470 รวมหนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ 234,470

การวเิคราะห บรษิทั จดัการด ีจำกดั

อัตราสวน ผลการวิเคราะห
อัตราสวน อตัราสวนเฉลีย่ ผลการ
บริษัท ของอุตสาหกรรม วิเคราะห

1. ดานสภาพคลอง (Liquidity)
- อตัราสวนเดนิสะพดั = สนิทรพัยหมนุเวยีน  = 1.40 เทา 1.43 เทา พอใช

                                            หนีส้นิหมนุเวยีน

2. ดานสดัสวนเงนิทนุ (Leverage Ratio)
- อตัราสวนหนีส้นิ = หนีส้นิทัง้หมด x 100    =  EBIT 74 % 66 % ตกต่ำ

                                      สนิทรพัยทัง้หมด                I

- อตัราสวนจำนวนเทาของผลตอบแทนตอดอกเบีย้=        = 2.16 เทา 3.5 เทา ตกต่ำ

3. ดานกจิกรรม (Activity)
- อตัราการหมนุเวยีนของสนิคาคงเหลอื = ยอดขายสทุธิ   = 4.7 รอบ 6.6 รอบ ตกต่ำ

                                                                   สนิคาคงเหลอื

- ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ = ลกูหนี ้x 360  = 64 วนั 63 วนั พอใช
                                              ยอดขายสทุธิ

- อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยทัง้สิน้ = ยอดขายสทุธ ิ   = 2.12 เทา 2.95 เทา พอใช
                                                                 สนิทรพัยทัง้หมด
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ผลการวิเคราะห
อัตราสวน อัตราสวน อตัราสวนเฉลีย่ ผลการ

บริษัท ของอุตสาหกรรม วิเคราะห
4. ดานความสามารถทำกำไร (Profitability)

- กำไรตอยอดขาย = กำไรสทุธ ิx 100   = .87 % 1.02 % ตกต่ำ
                                        ยอดขายสทุธิ

- อตัราผลตอบแทนตอสนิทรพัย = กำไรสทุธ ิx 100   = 1.84 % 3.01 % ตกต่ำ
                                                        สนิทรพัยทัง้หมด

- ผลตอบแทนตอสวนของผถูอืหนุ = กำไรสทุธ ิx 100   = 7 % 9.09 % ตกต่ำ
                                                            สวนผถูอืหนุ

จากตวัอยางสามารถสรปุไดวา
ฐานะของทางบรษิทั จดัการด ีจำกดั อยใูนเกณฑทีน่าเปนหวง
สภาพคลองของบรษิทัอยใูนระดบัพอใช  แตยงัไมนาไววางใจ
สำหรบัดานการกอหนีส้นิของบรษิทัจะตองทำการแกไขเพราะมหีนีส้นิสงูถงึ 74% และความสามารถ
ในการชำระดอกเบีย้กย็งัไมดพีอ
สวนดานกจิกรรม โดยภาพรวมแลวประสทิธภิาพในการจดัการสนิทรพัยพอใช แตในเรือ่งของ
การจดัการสนิคาคงเหลอืเพือ่ใหเกดิยอดขายยงัไมดพีอ
ในดานความสามารถในการทำกำไร พบวาความสามารถในการทำกำไรของบรษิทัไมมปีระสทิธภิาพ
เพราะผลลพัธทีไ่ดออกมามคีาต่ำ

สรปุคอื บรษิทัมจีดุออนทีเ่หน็ไดชดัเจนในดานสดัสวนเงนิทนุและดานความสามารถในการทำกำไร เพราะ
ถงึแมบรษิทัสามารถขายสนิคาได แตกม็ตีนทนุสงู และความสามารถในการขายสนิคากม็นีอย อกีทัง้บรษิทัยงั
มสีนิคาคงเหลอือยเูปนจำนวนมาก ทำใหมตีนทนุจมกบัสนิคานัน้ และทำใหตองมกีารกเูงนิระยะสัน้เขามาเพือ่
รกัษาสภาพคลองของบรษิทัไว และมกีารซือ้สนิคาเปนเงนิเชือ่ ทำใหไมสามารถทำกำไรได ซึง่บรษิทัจะตองมี
การปรบัปรงุในเรือ่งของการตลาด การลดตนทนุในการขายสนิคา และเพิม่อำนาจในการตอรองในการซือ้สนิคา
รวมไปถงึอาจมกีารระดมเงนิทนุจากผถูอืหนุแทนการซือ้สนิคาเปนเงนิเชือ่
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3. การจดัทำงบประมาณ (Budgeting)

3.1 งบประมาณเงนิสด (Cash Budgeting)
งบประมาณเงินสดเปนเครื่องมือในการบริหารสภาพคลองที่สำคัญที่สุดที่ใชในการวางแผนและ

ควบคมุสภาพคลองของกจิการ อกีทัง้ยงัเปนแผนงานทางการเงนิทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารการเงนิของกจิการ
ในระยะสัน้ทีม่ปีระโยชนมาก รวมทัง้สามารถนำไปใชในการบรหิารการเงนิระยะยาวดวย โดยทำการพยากรณ
เปนรายปสำหรบัชวงเวลา 5-10 ป

งบประมาณเงนิสดจะแสดงถงึ จำนวนเงนิและเวลาทีเ่คลือ่นไหวเขาออกในชวงระยะเวลาหนึง่ ซึง่เกดิขึน้
จากผลการดำเนนิงาน การจดัทำงบประมาณเงนิสด อาจทำเปนรายเดอืน รายไตรมาส หรอืรายปกไ็ด ซึง่ขึน้
อยกูบัความตองการและความเหมาะสมของธรุกจิ

งบประมาณเงินสดเปนเครื่องมือที่ใชในการวางแผนและควบคุมทางการเงินที่มีประโยชนและสำคัญ
ตอธรุกจิดงันี้

เครือ่งมอืชวยฝายบรหิารในการบรหิารองคการใหเกดิประโยชนสงูสดุ
ชวยใหเกดิความรวมมอืและประสานแผนในการปฏบิตังิาน
ชวยเพิม่ความมัน่ใจในการดำเนนิงาน
ชวยระดมความคดิเหน็ในการวเิคราะหและคาดหวงัเกีย่วกบัปญหาในอนาคต
ชวยควบคมุการปฏบิตังิานหรอืการดำเนนิงาน

3.1.1 การจดัทำงบประมาณเงนิสด
งบประมาณเงนิสดจะแสดงรายการทางการเงนิแบงเปน 2 สวน คอื
สวนที่ 1 รายการดำเนินงาน ซึ่งแสดงรายการตางๆ ของเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดจากผลการ

ดำเนนิงานของธรุกจิ
สวนที ่ 2 รายการทางการเงนิ เปนรายการทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจทางการเงนิของผบูรหิารเกีย่วกบั

การวางแผนการใชเงนิสด การจดัหาเงนิสดในชวงระยะเวลาตางๆ ของงบประมาณ

3.1.2 รายการสำคญัในงบประมาณเงนิสด มรีายละเอยีดดงันี้
1) เงินสดรับ (Receipts) คือเงินสดรับที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอันเกิดจากการขายสินคาเปน

เงนิสดและรบัชำระหนีจ้ากลกูหนีก้ารคาทีเ่กดิจากการขายเชือ่ นอกจากนัน้ยงัมเีงนิสดรบัจากแหลงอืน่ๆ เชน
ดอกเบีย้รบั ขายสนิทรพัยถาวร รายไดจากเงนิปนผล เปนตน ซึง่เงนิสดรบัจะขึน้อยกูบัยอดขายเปนสำคญั

ตวัอยางที ่1
บรษิทั โชคอำนวย จำกดั เปนบรษิทัขายสนิคาทัง้เงนิสดและเงนิเชือ่ บรษิทัมนีโยบายขายเงนิสด 25%

ขายเชือ่ 75% ยอดขายเชือ่ไดรบัชำระถดัเดอืนทีข่าย 60% สวนทีเ่หลอืชำระใน 2 เดอืน ถดัจากเดอืนทีข่าย
ยอดขายจรงิในป 2534 และยอดขายประมาณการ 4 เดอืน ป 2535 มดีงันี้
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ยอดขายจรงิ ป 2534
พฤศจกิายน 200,000 บาท
ธนัวาคม 400,000 บาท

ยอดขายประมาณการป 2535
มกราคม 280,000 บาท
กมุภาพนัธ 250,000 บาท
มนีาคม 300,000 บาท
เมษายน 350,000 บาท

ใหทำ กระดาษทำการเงนิสดรบัจากการขายสนิคาสำหรบัระยะเวลา 4 เดอืน ตัง้แตมกราคม - เมษายน 2535

ตารางที ่5.2 กระดาษทำการเงนิสดรบัจาการขายสนิคา
หนวย : พนับาท

                                                     2534        2535
พ.ย.    ธ.ค.      ม.ค.    ก.พ.    ม.ีค.    เม.ย.

ยอดขาย 200 400 280 250 300 350
ขายเชือ่ 75% ของยอดขาย 150 300 210 187.5 225 262.5
รบัชำระหนีจ้ากลกูหนี ้:
1 เดอืนถดัไป 60% 90 180 126 112.5 135
2 เดอืนถดัไป 40%   60 120   84   75
รวมรบัชำระหนีจ้ากลกูหนี้  240 246 196.5  210
จากการขายเงนิสด 25%   70  62.5   75   87.5

     รวมเงนิสดรบัจากการขาย  310 308.5  271.5  297.5

ยอดขายเดอืนมกราคม 2535 ประมาณไว 280,000 บาท เปนการขายเงนิสด 25% เทากบั 70,000 บาท
ขายเชือ่ 17% เทากบั 210,000 บาท

เงนิสดรบัจากการขายเดอืนมกราคม 2535 คำนวณไดดงันี้
จากขายเชือ่เดอืนธนัวาคม 2534 (60% x 300,000) = 180,000 บาท
จากขายเชือ่เดอืนพฤศจกิายน 2534 (40% x 150,000) = 60,000 บาท
จากขายเงนิสดเดอืนมกราคม 2535 (25% x 280,000) = 70,000 บาท
     รวมเงนิสดรบัจากการขาย = 310,000 บาท
ณ วนัที ่31 มกราคม 2535 ยอดลกูหนีค้างชำระมดีงันี้
จากการขายเชือ่เดอืนมกราคม (100% x 210,000) = 210,000 บาท
จากการขายเชือ่เดอืนธนัวาคม (40% x 300,000) = 120,000 บาท
     รวมยอดลกูหนี ้ณ 31 มกราคม 2535 = 330,000 บาท
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2) เงนิสดจาย (Disbursements) คอื เงนิสดจายทีเ่กดิขึน้จากการดำเนนิงาน เชน จายคาซือ้วตัถดุบิ
จายเงนิเดอืนและคาแรง จายคาน้ำคาไฟฟา จายดอกเบีย้ จายภาษ ีเปนตน

ตวัอยางที ่2
บรษิทั โชคอำนวย จำกดั มตีนทนุสนิคาขายเทากบั 70% ของยอดขาย การซือ้สนิคาจะซือ้ ตอนตน

เดอืนในจำนวนเพยีงพอทีจ่ะขายในเดอืนนัน้และจายชำระเงนิในเดอืนถดัไป บรษิทัมรีายละเอยีดเพิม่เตมิดงันี้
เงนิเดอืนและคาแรงเปน 10% ของยอดขายในเดอืนนัน้ๆ
คาเชาเดอืนละ 5,000 บาท
คาใชจายอืน่ๆ เดอืนละ 1,500 บาท
คาเสือ่มราคาเดอืนละ 1,840 บาท และตัง้แตเดอืนกมุภาพนัธเปนตนไปเพิม่ขึน้เดอืนละ 2,000 บาท
เดอืนกมุภาพนัธและเดอืนมนีาคมมเีงนิสดรบัจากรายไดอืน่ๆ จำนวน 8,000 บาทและ 9,500 บาท
ตามลำดบั
จายชำระภาษกีารคาในเดอืนเมษายน 6,000 บาท
ซือ้อุปกรณเพิม่เตมิในเดอืนกมุภาพนัธ 150,000 บาท
เงนิสดคงเหลอืปรากฏในงบดลุ ณ 31 ธนัวาคม 2534 จำนวน 10,000 บาท
การกยูมืกระทำตอนตนเดอืน และชำระตอนปลายเดอืน พรอมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรา 15% ตอป
เงนิสดขัน้ต่ำทีต่องรกัษาไวตอเดอืน 10,000 บาท

ใหทำ
กระดาษทำการเงนิสดจายสำหรบัการซือ้สนิคาตัง้แตมกราคม - เมษายน 2535
งบประมาณเงนิสด ตัง้แตมกราคม - เมษายน 2535

ตารางที ่5.3 กระดาษทำการเงนิสดจายจากการซือ้สนิคา
หนวย : พนับาท

2534              2535
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ยอดซือ้ 70% ของยอดขาย 140 280 196 175 210 245
จายชำระหนี ้:

1 เดอืนถดัไป 280 196 175 210
รวมเงนิสดจายจากการซือ้ 280 196 175 210

เดือนมกราคม 2535 ยอดซื้อ 70% x 280,000 บาท เทากับ 196,000 บาท จายชำระ 1 เดือนถัดไป คือ
เดอืนกมุภาพนัธ 2535 จำนวน 196,000 บาท
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ตารางที ่5.4 งบประมาณเงนิสด
งบประมาณเงนิสด

สำหรบังวด 4 เดอืน สิน้สดุ 30 เมษายน 2535
หนวย : พนับาท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
รายการดำเนนิงาน :

เงนิสดรบัจากการขาย 310 308.5 271.5 297.5
     รายไดอืน่ๆ   -          8    9.5        -
     รวมเงนิสดรบั 310 316.5 281 297.5
     เงนิสดจายจากการซือ้ 280 196 175 210
     เงนิเดอืนและคาแรง  28   25   30   35
     คาเชา    5    5    5    5
     คาใชจายอืน่ๆ    1.5    1.5    1.5    1.5
     คาภาษกีารคา -          -              -        6
     ซือ้อปุกรณ -       150    -        -
     รวมเงนิสดจาย 314.5 377.5 211.5 257.5
     เงนิสดเกดิ (ขาด) (4.5)        (61.0)  69.5      40.0
รายการทางการเงนิ :
     เงนิสดตนงวด 10 10 10 12.31

5.5 (51) 79.5 52.31
     เงนิสดขัน้ต่ำ 10 10 10 10
     ยอดกยูมื (ชำระหนี)้ 4.5 61 (67.19)* -
     เงนิสดปลายงวด 10 10 12.31 52.31
     ยอดกยูมืสะสม 4.5 65.5 - -

   *ดอกเบีย้ = 4,500 x 3 x 15% = 169 บาท
         12

= 61,000 x 2 x 15% = 1,525 บาท
            12
เงนิตน =         65,500 บาท

=         67,194 บาท
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จากตวัอยาง บรษิทั โชคอำนวย จำกดั สามารถคำนวณรายการทางการเงนิในแตละเดอืนดงันี้
เดอืนมกราคม  2535
     เงนิสดตนงวดยกมา 1 มกราคม 10,000 บาท
     บวก  เงนิสดจากการดำเนนิงาน (4,500) บาท
     เงนิสดคงเหลอื 5,500 บาท
     หกั  เงนิสดขัน้ต่ำ 10,000 บาท
      ยอดเงนิสดกยูมื 4,500 บาท

เดอืนกมุภาพนัธ 2535
     เงนิสดตนงวดยกมา 1 กมุภาพนัธ 10,000 บาท
     บวก  เงนิสดขาดจากการดำเนนิงาน (61,000) บาท
     เงนิสดคงเหลอื (51,000) บาท
     หกั  เงนิสดขัน้ต่ำ 10,000 บาท
      ยอดเงนิสดกยูมื 61,000 บาท

เดอืนมนีาคม 2535
     เงนิสดตนงวดยกมา 1 มนีาคม 10,000 บาท
     บวก  เงนิสดเกนิจากการดำเนนิงาน 69,500 บาท
     เงนิสดคงเหลอื 79,500 บาท
     หกั  ชำระหนีเ้งนิและดอกเบีย้ 67,190 บาท
           เงนิสดปลายงวด 12,310 บาท
     ยอดกยูมื - บาท

เดอืนเมษายน 2535
     เงนิสดตนงวดยกมา 1 เมษายน 12,310 บาท
     บวก   เงนิสดเกนิจากการดำเนนิงาน 40,000 บาท
     เงนิสดคงเหลอื 52,310 บาท
     หกั     เงนิสดขัน้ต่ำ 10,000 บาท
              เงนิสดเกนิขัน้ต่ำ 42,310 บาท
              เงนิสดเกนิปลายงวด 52,310 บาท
     ยอดกยูมื - บาท
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ตวัอยางที ่3
บริษัท ดาวเรืองเฟอรนิเจอร จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรขายทั้งเงินสดและเงินเชื่อโดยขาย

เปนเงินสด 60% และขายเชื่อ 40% ยอดขายเชื่อแตละเดือนจะเก็บไดในเดือนถัดไป บริษัทไมมีปญหาใน
เรือ่งหนีส้ญู ยอดขายเดอืนธนัวาคมป 2534 เทากบั 400,000 บาท ยอดขายแตละเดอืน ในป 2535 ทีฝ่ายขาย
ประมาณการไวมดีงันี้

มกราคม 500,000 บาท
กมุภาพนัธ 800,000 บาท
มนีาคม 600,000 บาท
เมษายน 500,000 บาท
พฤษภาคม 400,000 บาท

ในแตละเดอืนบรษิทัมสีนิคาคงเหลอืปลายงวดเทากบั 200,000 บาท บวก 80% ของตนทนุขายสนิคา
ในเดอืนถดัไป ตนทนุสนิคาขายเทากบั 70% ของยอดขายเดอืนนัน้ การชำระหนีค้าสนิคาบรษิทัตองจายในเดอืน
ทีซ่ือ้ 50% ทีเ่หลอืจายชำระในเดอืนถดัไป

เงนิเดอืนทีบ่รษิทัตองจายเดอืนละ 25,000 บาท จะจายทกุวนัที ่2 และวนัที ่17 เปน 2 งวด สำหรบัพนกั
งานขายจะไดรบัคานายหนา 15% ของยอดขาย พรอมเงนิเดอืนแบงเปน 2 งวดเชนกนั

นอกจากนัน้ยงัมคีาใชจายอืน่ๆ อกี ไดแก คาใชจายเบด็เตลด็แตละเดอืนเปน 5% ของยอดขายคาเชา
เดอืนละ 20,000 บาท คาเบีย้ประกนัเดอืนละ 2,000 บาท สำหรบัคาเบีย้ประกนับรษิทัจายเบีย้ประกนัลวงหนา
ไวตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2534 เปนเงนิ 24,000 บาท สำหรบัระยะเวลา 1 ป ซึง่มยีอดคงเหลอือย ู18,000 บาท
และในเดอืนมกราคม 2535 จะซือ้รถบรรทกุใชแลวเปนเงนิสดราคา 30,000 บาท อายกุารใชงาน 6 เดอืน

จากการประชมุผบูรหิารของบรษิทัทีผ่านมา ใหดำรงเงนิสดขัน้ต่ำแตละเดอืนไวเชนเดมิเดอืนละ 100,000
บาทและถาเดอืนไหนบรษิทัมเีงนิสดไมพอใหกยูมืระยะสัน้ไมเกนิ 6 เดอืน จากธนาคารกรงุเกา ซึง่บรษิทัเปน
ลกูคาประจำและมวีงเงนิสนิเชือ่อยแูลว การกยูมืและจายชำระหนีเ้ปนจำนวน 10,000 บาท โดยการกแูตละครัง้
ธนาคารคดิดอกเบีย้ 10% ตอป ฝายบรหิารตองการกยูมืเทาทีจ่ำเปนและชำระคนื เรว็ทีส่ดุ โดยการกจูะกตูอน
ตนเดอืนจายคนืตอนตนเดอืนถดัไปทกุเดอืน
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บรษิทั ดาวเรอืงเฟอรนเิจอร จำกดั
งบดลุ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2534
สนิทรพัย

เงนิสด 100,000
ลกูหนี้ 160,000
สนิคาคงเหลอื 480,000
คาเบีย้ประกนัจายลวงหนา 18,000 758,000
เครือ่งใชสำนกังานและสนิทรพัยถาวรอืน่ๆ 370,000
หกั คาเสือ่มราคาสะสม 128,000 242,000

รวมสนิทรพัย 1,000,000

หนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ

เจาหนี้ 168,000
เงนิเดอืนและคานายหนาคางจาย 42,500 210,500
สวนของผถูอืหนุ 789,500

รวมหนีส้นิและสวนของผถูอืหนุ 1,000,000

บรษิทัไดจดัทำงบประมาณทำการยอยๆ ดงันี้
งบยอย 1 ประมาณการรายรบัจากการขายสนิคา

หนวย : พนับาท
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. รวม

ยอดขาย 400 500 800 600 500 2,400
ขายเชือ่ 40% 160 200 320 240 200
รบัชำระหนี ้:

เกบ็ไดในเดอืนถดัไป 160 200 320 240
ขายเงนิสด 60% 300 480 360 300

รวมเงนิสดรบัจากการขาย 460 680 680 540
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งบยอย 2 สนิคาคงเหลอืปลายงวด
หนวย : พนับาท
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ตนทนุขาย 70% ของยอดขาย 280 350 650 420 350 280
สนิคาคงเหลอืปลายงวด = 200,000 +  (80% ของตนทนุขายเดอืนถดัไป)

มกราคม = 200,000 + (80% x 560,000) = 648,000 บาท
กมุภาพนัธ = 200,000 + (80% x 420,000) = 536,000 บาท
มนีาคม = 200,000 + (80% x 350,000) = 480,000 บาท
เมษายน = 200,000 + (80% x 280,000) = 424,000 บาท

งบยอย 3 ประมาณการรายจายจากการซือ้สนิคา
หนวย : พนับาท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ตนทนุขาย 350 560 420  350
บวก สนิคาปลายงวด 648 536 480  *424
รวม 998 1096 900 774
หกั สนิคาตนงวด **480 648 536 480
ยอดซือ้ 518 448 364 294
การจายชำระหนีจ้ากการซือ้สนิคา

จายในเดอืนทีซ่ือ้ 50% 259 224 182 147
ชำระเดอืนถดัไป 50% ***168 259 224 182 ****147
รวมจายชำระหนี้ 427 483 406 329

หมายเหตุ
* สนิคาคงเหลอืปลายงวด แสดงสนิคาในงบดลุลวงหนา
** สนิคาคงเหลอืตนงวด ม.ค. มาจากสนิคาคงเหลอืปลายงวด ธ.ค.
*** จากงบดลุ 31 ธ.ค. 2534
****ยอดคางชำระเดือน เม.ย.50% ซึ่งจำนำไปจายชำระเดือน พ.ค.นำไปจัดทำยอดเจาหนี้ในการทำ

งบดลุลวงหนา
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งบยอย 4 ประมาณการจายเงนิเดอืน
หนวย : พนับาท

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. รวม
เงนิเดอืน 25 25 25 25 25 25 *100
การจายเงนิเดอืน

จายชำระวนัที ่2 ของยอดเดอืนกอน 50% 12.5 12.5 12.5 12.5 **12.5
จายชำระวนัที ่17 ของยอดเดอืนนี ้50% 12.5 12.5 12.5 12.5

รวม 25 25 25 25
หมายเหตุ

* ยอดเงนิรวม 4 เดอืน ม.ค. - เม.ย.ปรากฏในงบกำไรขาดทนุลวงหนา
** ยอดเงนิเดอืนของเดอืน เม.ย.ทีค่างอยไูปจายวนัที ่2 พ.ค.ปรากฏเปนหนีส้นิในงบดลุลวงหนา

งบยอย 5 ประมาณการจายคานายหนา

หนวย : พนับาท
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. รวม

คานายหนา 15% ของยอดขาย 60 75 120 90 75 *360
การจายคานายหนา

จายชำระวนัที ่2 ของยอดเดอืนกอน 50% 30 37.5 60 45 **37.5
จายชำระวนัที ่17 ของยอดเดอืนนี ้50% 37.5 60 45 37.5

รวม 67.5 97.5 105 82.5

หมายเหตุ
* ยอดคานายหนา 4 เดอืน ม.ค. - เม.ย.ปรากฏในงบกำไรขาดทนุลวงหนา
** ยอดคานายหนาเดอืน เม.ย.ทีค่างอยไูปจายวนัที ่2 พ.ค.ปรากฏเปนหนีส้นิในงบดลุลวงหนา

งบยอย 6 รวมการจายเงนิเดอืนและคานายหนา
หนวย : พนับาท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
การจายเงนิเดอืน 25 25 25 25
การจายคานายหนา 67.5 97.5 105 82.5
รวม 92.5 122.2 130 107.5
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งบยอย 7 คาใชจายเบด็เตลด็
หนวย : พนับาท

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม
คาใชจายเบด็เตลด็ 5% ของยอดขาย 25 40 30 25 120

ใหทำ
1. กระดาษทำการรายรบั - รายจายสิน้สดุ เม.ย. 2535
2. งบประมาณเงนิสด สิน้สดุ เม.ย. 2535
3. งบกำไรขาดทนุลวงหนา สิน้สดุ เม.ย. 2535
4. งบดลุลวงหนาสิน้สดุ เม.ย. 2535

บรษิทั ดาวเรอืงเฟอรนเิจอร จำกดั
กระดาษทำการรายรบั - รายจาย

สำหรบังวด 4 เดอืน สิน้สดุ เมษายน 2535
หนวย : พนับาท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
รายรบั

ขายเงนิสด (งบยอย 1) 300 480 360 300
ขายเชือ่เกบ็เงนิได (งบยอย 1) 160 200 320 240

รวม 460 680 680 540
รายจาย
     จายชำระคาซือ้สนิคา (งบยอย 3) 427 483 406 329
     จายเงนิเดอืนและคานายหนา (งบยอย6) 92.5 122.5 130 107.5
     คาใชจายเบด็เตลด็ (งบยอย 7) 25 40 30 25
     คาเชา 20 20 20 20
     ซือ้รถบรรทกุ 30 - - -
รวม 594.5 665.5 586 481.5
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บรษิทั ดาวเรอืงเฟอรนเิจอร จำกดั
งบประมาณเงนิสด

สำหรบังวด 4 เดอืน สิน้สดุ เมษายน 2535
หนวย : บาท

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
รายการดำเนนิงาน :

เงนิสดรบั 460,000 680,000 680,000 540,000
เงนิสดจาย 594,500 665,500 586,000 481,500
เงนิสดเกนิ (ขาด) (134,500) 14,500 94,000 58,500

รายการทางการเงนิ :
     เงนิสดตนงวดยกมา 100,000 105,500 108,833 101,750

(34,500) 120,000 202,833 160,250
     เงนิสดขัน้ต่ำ 100,000 100,000 100,000 100,000
     ยอดกยูมื (ชำระหนี)้ 140,000 (11,167) (101,083) (30,250)
     เงนิสดปลายงวด 105,500 108,833 101,750 130,000
     ยอดกยูมืสะสม 140,000 130,000 30,000 -

1. ดอกเบีย้ = 140,000 x 1 x 10% = 1,167 บาท
     12
เงนิตน =         10,000  บาท
รวม =          11,167  บาท

2. ดอกเบีย้ = 130,000 x 1 x 10% = 1,083 บาท
    12
เงนิตน =         10,000 บาท
รวม =        101,083 บาท

3. ดอกเบีย้ = 30,000 x 1 x 10% = 250 บาท
   12
เงนิตน =         30,000 บาท
รวม =          30,250 บาท
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บรษิทั ดาวเรอืงเฟอรนเิจอร จำกดั
งบกำไรขาดทนุลวงหนา

สำหรบังวด 4 เดอืน สิน้สดุ เมษายน 2535

ยอดขาย (ยอดรวมจากงบยอย 1) 2,400,000
หกั   ตนทนุขาย :
       สนิคาตนงวด 480,000
บวก  ซือ้ (ยอดรวมจากงบยอย 3) 1,624,000
หกั   สนิคาปลายงวด (424,000) 1,680,000
       กำไรขัน้ตน 720,000
หกั   คาใชจายในการดำเนนิงาน :
       เงนิเดอืนและคานายหนา (งบยอย 4,5) 452,500
       คาใชจายเบด็เตลด็ (งบยอย 7) 120,000
       คาเชา (20,000 บาท 4 เดอืน) 80,000
       คาเบีย้ประกนั (2,000 บาท 4 เดอืน) 8,000
       คาเสือ่มราคา (5,000 บาท 4 เดอืน) 20,000 680,000
กำไรจากการดำเนนิงาน 39,500
หกั   ดอกเบีย้จาย (จากงบประมาณเงนิสด) 2,500
       กำไรกอนหกัภาษี 37,000
หกั  ภาษี 7,500
กำไรสทุธิ 29,500
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บรษิทั ดาวเรอืงเฟอรนเิจอร จำกดั
งบดลุลวงหนา

สำหรบังวด 4 เดอืน สิน้สดุ เมษายน 2535

สนิทรพัย
เงนิสด (จากงบประมาณเงนิสด) 130,000
ลกูหนี ้(ยอดขายเชือ่ เม.ย. 40% ของ 500,000 บาท) 200,000
สนิคาคงเหลอื 424,000
คาเบีย้ประกนัจายลวงหนา (18,000 - 8,000) 10,000
เครือ่งใชสำนกังานและทรพัยสนิถาวรอืน่ๆ 400,000
หกั   คาเสือ่มราคาสะสม 148,000 252,000
รวมสนิทรพัย 1,016,000

หนีส้นิและทนุ
เจาหนี ้(ยอดซือ้เดอืน เม.ย. ทีค่างชำระ) 147,000
เงนิเดอืนและคานายหนาคางจาย 50,000
สวนผถูอืหนุ 789,500
บวก   กำไรสทุธิ 29,500 819,000
รวมหนีส้นิและทนุ 1,016,000

4. การวเิคราะหโครงสรางเงนิทนุ

4.1 โครงสรางเงนิทนุ (Capital Structure)
เปนกระบวนการศึกษา ประเมินและตัดสินใจถึงแหลงเงินทุนที่กิจการจะระดมและจัดหามา

เพื่อการลงทุนในทรัพยากรที่จำเปนตอการดำเนินธุรกิจ วาควรมาจากที่ใดบาง?  จำนวนและสัดสวนที่
เหมาะสมควรเปนเทาไร โดยโครงสรางดงักลาวตองมตีนทนุเฉลีย่ทีต่่ำทีส่ดุภายใตระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได

4.1.1 ตนทนุเงนิทนุของหนี ้(เงนิกยูมื)
Kd = (I/B) x (1-T)

โดยที่
Kd = ตนทนุเงนิทนุของหนี้
I = ดอกเบีย้จาย
B = ยอดเงนิกยูมืโดยเฉลีย่
T = อตัราภาษนีติบิคุคล
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ตวัอยาง
กจิการกยูมืเงนิจากธนาคารแหงหนึง่ ยอดคงคาง ณ ตนปเทากบั 10 ลานบาท ตามสญัญาเงนิก ู กจิการ

จะทยอยชำระคนืเปนงวดทกุสามเดอืน งวดละ 5 แสนบาทพรอมดอกเบีย้ ทำใหยอดคงคาง ณ ปลายปเหลอื
เทากบั 8 ลานบาท โดยยอดดอกเบีย้จายทัง้ปเทากบั 925,000 บาท ใหหาตนทนุเงนิทนุของเงนิกยูมื

ยอดเงนิกยูมืโดยเฉลีย่ = {10,000,000 x (3/12)} +
{9,500,000 x (3/12)} +
{9,000,000 x (3/12)} +
{8,500,000 x (3/12)}

= 9,250,000
ตนทนุเงนิกยูมื = 925,000/9,250,000

= 10%
ตนทนุเงนิทนุหลงัภาษี = 10% x (1-0.3) = 7%

4.1.2 ตนทนุเงนิทนุของหนุสามญั
Ks = (D1/P0)+g

โดยที่
Ks = คาของทนุสวนของผถูอืหนุ
D1 = เงนิปนผลหนุสามญัสิน้ปที ่1
P0 = ราคาตลาดปจจบุนัของหนุสามญั
g = อตัราเตบิโตของผลกำไร

ตวัอยาง
หนุสามญัของกจิการมรีาคาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยในปจจบุนัอยทูีห่นุละ 50 บาทและจายเงนิปน

ผลในอัตราหุนละ 5.40 บาท  อัตราการเติบโต ของผลกำไรของกิจการในระยะยาวอยูที่ 5% ตอป
ใหหาอตัราผลตอบแทนของหนุสามญั

Ks = (D1/P0) + g
= ((5.40 x 1.05) / 50) + 5%
= (5.67 / 50) + 5%
= 16.34%

4.1.3 ตนทนุเงนิทนุถวัเฉลีย่ถวงน้ำหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
WACC  = Ks x {E / (B+E)} + Kd-AT x {B / (B+E)}

โดยที่
E  = มลูคาตามราคาตลาดของหนุสามญั
B  = มลูคาตามราคาตลาดของหนี้
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ตวัอยาง
ตนทนุเงนิทนุถวัเฉลีย่ถวงน้ำหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC)

WACC = WdKd-BT (1-T) + WsKs
= (0.25)(10%)(1-0.3) +(0.75)(16.34%)
= 1.75% + 12.26%
= 14.01%

ตวัอยาง

โครงสรางเงนิทนุของ ABC
รายการ โครงสรางเดมิ โครงสรางใหม

สนิทรพัย 10,000,000 10,000,000
หนี้ - 5,000,000
สวนของผถูอืหนุ 10,000,000 5,000,000
อตัราหนีต้อทนุ - 1
อตัราดอกเบีย้ 0% 12%
* กำไรจากการดำเนนิงานของกจิการเทากบั      1,500,000

ผลกระทบของการกอหนีแ้ละผลตอบแทน
รายการ โครงสรางเดมิ โครงสรางใหม

กำไรกอนดอกเบีย้และภาษี 1,500,000 1,500,000
ดอกเบีย้จาย - 600,000
กำไรกอนภาษนีติบิคุคล 1,500,000 900,000
ภาษนีติบิคุคล 450,000 270,000
กำไรสทุธิ 1,050,000 630,000
Return On Equity 10.50% 12.60%

ทำไมการกอหนีจ้งึทำใหผลตอบแทนสงูขึน้?
1) จำนวนเงนิทีน่กัลงทนุไดรบั

โครงสรางเดมิ : กำไรสทุธ ิ= 1,050,000
โครงสรางใหม : กำไรสทุธ+ิดอกเบีย้จาย = 630,000+600,000
ผลตางเทากบั 180,000
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2) ภาษนีติบิคุคล
- โครงสรางเดมิ : 450,000
- โครงสรางใหม : 270,000
- ผลตางเทากบั 180,000

3) กำไรจากการดำเนนิงานถกูจดัสรรใหแกนกัลงทนุมากกวาในกรณโีครงสรางใหม
4) สวนของผถูอืหนุลดลงในสดัสวนทีม่ากกวาการลดลงของกำไรสทุธิ

ผลประกอบการ : กรณโีครงสรางเดมิ (ไมมหีนี)้
รายการ ภาวะถดถอย ภาวะปกติ ภาวะขยายตวั
โอกาสความนาจะเปน 25% 50% 25%
กำไรกอนดอกเบีย้และภาษี 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ดอกเบีย้จาย - - -
กำไรกอนภาษนีติบิคุคล 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ภาษนีติบิคุคล 300,000 450,000 600,000
กำไรสทุธิ 700,000 1,050,000 1,400,000

ผลประกอบการ : กรณโีครงสรางใหม (หนี ้5 ลานบาท)
รายการ ภาวะถดถอย ภาวะปกติ ภาวะขยายตวั
โอกาสความนาจะเปน 25% 50% 25%
กำไรกอนดอกเบีย้และภาษี 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ดอกเบีย้จาย 600,000 600,000 600,000
กำไรกอนภาษนีติบิคุคล 400,000 900,000 1,400,000
ภาษนีติบิคุคล 120,000 270,000 420,000
กำไรสทุธิ 280,000 630,000 980,000

กรณโีครงสรางเดมิ ภาวะถดถอย ภาวะปกติ ภาวะขยายตวั
Basic Earning Power (BEP) 10.00% 15.00% 20.00%
Return On Investment (ROI) 7.00% 10.50% 14.00%
Return On Equity (ROE) 7.00% 10.50% 14.00%
กรณโีครงสรางใหม ภาวะถดถอย ภาวะปกติ ภาวะขยายตวั
Basic Earning Power (BEP) 10.00% 15.00% 20.00%
Return On Investment (ROI) 8.80% 12.30% 15.80%
Return On Equity (ROE) 5.60% 12.60% 19.60%
*ROI = (กำไรสทุธ ิ+ ดอกเบีย้จาย) / สนิทรพัยรวม
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ผลการศกึษา
โครงสรางเดมิ โครงสรางใหม

Expected BEP 15.00% 15.00%
Expected ROI 10.50% 12.30%
Expected ROE 10.50% 12.60%
sROE 2.47% 4.95%
CVROE 0.24 0.39

ขอสรปุ
อตัราสวน BEP จะไมมผีลกระทบใดๆ จากการกอหนีข้องกจิการ
โครงสรางใหมจะให ROI และ ROE สงูกวาเพราะเกดิผลในการประหยดัภาษไีด
โครงสรางใหมมีคา ROE ที่แกวงตัวมากกวาเพราะมีภาระดอกเบี้ยจายคงที่และอัตราผลตอบแทน
ทีส่งูขึน้กส็อดคลองกบัความเสีย่งทีม่ากขึน้ดวย
การกอหนีจ้ะเกดิประโยชนกบักจิการ (เพิม่ ROE) กต็อเมือ่ BEP > Kd

4.2 ความเสีย่งทางธรุกจิและความเสีย่งทางการเงนิ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คอื
1) ความเสีย่งทางธรุกจิ

ความไมแนนอนของกำไรจากการดำเนนิงานในอนาคต
ขึน้อยกูบัปจจยัทางธรุกจิ เชน การแขงขนั โครงสรางตนทนุและอืน่ ๆ

2) ความเสีย่งทางการเงนิ
ความเสีย่งสวนเพิม่ทีม่ตีอผถูอืหนุอนัเนือ่งมาจากการจดัหาเงนิดวยการกอหนี้
ขึน้อยกูบัจำนวนเงนิทีจ่ดัหามาจากการกอหนีแ้ละหนุบรุมิสทิธิ

4.2.1 ระดบัความเสีย่งทางธรุกจิมผีลตอการกำหนดโครงสรางเงนิทนุทีเ่หมาะสมอยางไร?
กจิการทีม่รีะดบัความเสีย่งทางธรุกจิสงู ไมวากจิการจะมหีนีส้นิมากเพยีงใดโอกาสทีจ่ะ             ประสบ

ปญหาทางการเงินก็ยังสูงอยู ซึ่งจะทำให Kd และ Ks เพิ่มขึ้นเร็วกวาระดับกอนหนา โดยสรุปแลว
โครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมของกิจการคือควรมีหนี้ใหนอยที่สุด แตถากิจการมีระดับความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ
ผลกจ็ะอยใูนลกัษณะตรงกนัขาม

ตวัอยาง การปรบัโครงสรางเงนิทนุ
กำไรจากการดำเนนิงานในอนาคตเทากบั 500,000 บาท และคงทีใ่นระดบันีต้ลอดไป
กำไรทัง้หมดจะจายเปนเงนิปนผล (อตัราเตบิโตเทากบัศนูย)
เงนิทนุในปจจบุนัเปนสวนของผถูอืหนุทัง้หมด
ปจจบุนัมหีนุสามญัคงคาง 100,000 หนุ
ราคาตลาดของหนุสามญัเทากบั 20 บาท และอตัราภาษนีติบิคุคลอยทูี ่40%
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4.2.2 ประมาณการตนทนุเงนิทนุ

      จำนวนเงนิก ู(พนับาท)   Kd Ks
                      0                0.0% 15.0%
                  250               10.0% 15.5%
                  500               11.0% 16.5%
                  750               13.0% 18.0%

* ในการปรบัโครงสรางเงนิทนุ เงนิทีไ่ดจากการกยูมืจะนำไปซือ้หนุสามญัคนื
ลำดบัเหตกุารณในการปรบัโครงสรางเงนิทนุ

กจิการประกาศวาจะมกีารปรบัโครงสรางเงนิทนุ
นกัลงทนุจะพจิารณาและประเมนิมลูคาของหนุสามญัใหม
กจิการจะทำการกยูมืแลวนำเงนิไปซือ้หนุสามญัคนื ณ ระดบัราคาของหนุสามญัใหมทีป่ระเมนิไว
จำนวนหนุทีจ่ะซือ้คนืเทากบั เงนิกยูมื/ราคาหนุสามญัใหม
หลงัปรบัโครงสราง กจิการจะมหีนีม้ากขึน้ และจำนวนหนุสามญัลดลง

การปรบัโครงสรางเงนิทนุ (กอหนี ้250,000 บาท)
มลูคาของสวนผถูอืหนุใหม เทากบั

= {(EBIT-KdB)(1-T)}/Ks
= [{(500,000-(10%)(250,000)}(0.6)]/15.5%
= 1,838,710

มลูคาของกจิการใหม
= มลูคาของสวนของผถูอืหนุใหม + มลูคาเงนิกยูมื
= 1,838,710 + 250,000
= 2,088,710

ราคาหนุสามญัใหม
= 2,088,710 / 100,000
= 20.89 บาท

จำนวนหนุสามญัทีซ่ือ้คนื
= 250,000/20.89 = 11,967 หนุ

จำนวนหนุสามญัหลงัปรบัโครงสราง
= 100,000-11,967 = 88,033 หนุ

สอบยนัราคาหนุสามญัใหม
= 1,838,710/88,033
= 20.89 บาท

จำนวนเงนิกยูมืในระดบัอืน่ๆ ใหทำในทำนองเดยีวกนั



5-33การบรหิารการเงนิ

ระดบัการกอหนีท้ีเ่หมาะสมของกจิการ
จำนวนเงนิกยูมื Kd Ks ราคาหนุสามญั

     250,000 10.0% 15.5% 20.89
     500,000 11.0% 16.5% 21.18
     750,000 13.0% 18.0% 20.92

ณ ระดบัเงนิกยูมืที ่500,000 บาท ทำใหราคาหนุสามญัสงูทีส่ดุ จงึเปนระดบัการกอหนีท้ีเ่หมาะสมสำหรบั
กจิการนี้

WACC ของการกอหนีใ้นแตละระดบั
จำนวนเงนิกยูมื Kd Ks WACC

  0 0.0% 15.0% 15.0%
     250,000 10.0% 15.5% 14.4%

      500,000 11.0% 16.5% 14.2%
      750,000 13.0% 18.0% 14.3%

ตวัอยาง การคำนวณ WACC
ณ ระดบัการกยูมื 250,000 บาท

WACC = (250,000/2,088,710)(10%)(0.6) + (1,838,710/2,088,710)(15.5%)
= 14.4%

ณ ระดับการกูยืม 500,000 บาท WACC ต่ำที่สุดและเปนระดับเดียวกันที่ทำใหราคาหุนสูง
ทีส่ดุดวย
เนือ่งจากมลูคาของกจิการกค็อืมลูคาปจจบุนัของกำไรจากการดำเนนิงานในอนาคต
ตวัลดคาต่ำทีส่ดุ (WACC) จะทำใหมลูคากจิการสงูทีส่ดุดวย

4.2.3 ปจจยัอืน่ทีต่องพจิารณาในการกำหนดโครงสรางเงนิทนุเปาหมาย
อตัราสวนแหงหนีข้องกจิการอืน่ในอตุสาหกรรม/ธรุกจิเดยีวกนั
ภาพลกัษณของกจิการในสายตาของเจาหนีแ้ละสถาบนัจดัอนัดบัความนาเชือ่ถอื
การสำรองความสามารถในการกยูมืเงนิ
อำนาจการควบคมุกจิการ
ประเภทสนิทรพัยของกจิการ
ความแมนยำในการคาดการณผลประกอบการของกจิการในอนาคต
ความสามารถในการทำกำไรและสรางกระแสเงนิสด
อตัราภาษนีติบิคุคล
ภาวะของตลาดการเงนิ
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5. การวเิคราะหเงนิทนุหมนุเวยีน

5.1 การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน (Working Capital Management)
ในการดำเนนิธรุกจิผบูรหิารทางการเงนิจะตองเกีย่วของและใหความสำคญัเกีย่วกบัเรือ่งของเงนิทนุ

หมนุเวยีนอยเูสมอๆ เพราะธรุกจิตองใชเงนิทนุหมนุเวยีนอยเูปนประจำ เชน การซือ้วตัถดุบิเพือ่ใชในการผลติ
การจายคาแรงงาน การจายเงนิเดอืน การจายคาน้ำประปา จายคาไฟฟา เปนตน  ดงันัน้ผบูรหิารทางการเงนิ
จะตองบริหารเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพ ไมทำใหธุรกิจขาดสภาพคลองหรือมีเงินทุนหมุนเวียนไม
เพยีงพอในการชำระหนีแ้ละสามารถกำหนดระดบัของ เงนิทนุหมนุเวยีนใหเหมาะสม ไมใหมมีากหรอืนอยจนเกนิ
ไป

5.1.1 ความหมายของเงนิทนุหมนุเวยีน สามารถอธบิายไดเปน 2 ลกัษณะ คอื
1) เงนิทนุหมนุเวยีน (Working Capital) หมายถงึ เงนิลงทนุในสนิทรพัยระยะสัน้หรอืสนิทรพัย

หมนุเวยีนของธรุกจิ ไดแก เงนิสด หลกัทรพัยในความตองการของตลาด สนิคาคงเหลอืลกูหนี ้เปนตน
2) เงนิทนุหมนุเวยีนสทุธ ิ(Net Working Capital) หมายถงึ ผลตางระหวางสนิทรพัยหมนุเวยีน

กบัหนีส้นิหมนุเวยีน

5.1.2 ประเภทของเงนิทนุหมนุเวยีน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คอื
1) เงนิทนุหมนุเวยีนถาวร (Permanent Working Capital) หมายถงึ จำนวนเงนิทนุหมนุเวยีน

ขัน้ต่ำทีธ่รุกจิตองดำรงไวในการดำเนนิงานปกตหิรอืสนิทรพัยหมนุเวยีนขัน้ต่ำสวนทีธ่รุกจิตองมไีวอยตูลอดเวลา
2) เงนิทนุหมนุเวยีนผนัแปร (Variable Working Capital) หมายถงึ จำนวนเงนิทนุหมนุเวยีนที่

ธุรกิจรักษาไวในการดำเนินงานตามฤดูกาลหรือในกรณีพิเศษนอกเหนือจากจำนวนขั้นต่ำที่ธุรกิจมีไวในการ
ดำเนนิงานตามปกตหิรอื หมายถงึ สนิทรพัยหมนุเวยีนสวนทีธ่รุกจิตองถอืไว (ลงทนุ)เปนครัง้คราว

รปูที ่5.1 เงนิทนุหมนุเวยีนถาวรและผนัแปร

เงินทุนหมุนเวียนผันแปร

สนิทรพัยหมนุเวยีน
ที่ตองใชถาวร

เงินทุนหมุนเวียน
ถาวร

สินทรัพยถาวร

ระยะเวลา

สนิทรพัยหมนุเวยีน

จำนวนเงิน
(บาท)
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5.1.3 นโยบายการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน แบงเปน 3 ประเภท คอื
1) นโยบายแบบสอดคลอง (Hedging Policy) วิธีนี้ผูบริหารทางการเงินจะใชนโยบายการ

จดัหาเงนิทนุตามอายขุองสนิทรพัยทีธ่รุกจิตองการใช ใชเงนิทนุระยะสัน้จดัหาสนิทรพัยหมนุเวยีน สวนผนัแปร
และใชเงนิทนุระยะยาวจดัหาสนิทรพัยหมนุเวยีนสวนถาวร

รปูที ่5.2 Hedging Financing Strategy

2) นโยบายแบบปลอดภยัไวกอน (Conservative Policy) วธินีีผ้บูรหิารจะจดัหาเงนิทนุ ดวยการ
กอหนี้ระยะยาวเพื่อนำมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนสวนผันแปรหลังจากหักเจาหนี้การคาและคาใชจาย
คางจาย การจดัหาเงนิทนุในลกัษณะนีจ้ะไมมคีวามเสีย่งในเรือ่งการชำระเงนิกรูะยะสัน้ธรุกจิจะมคีวามคลองตวั
สงูและมเีงนิเหลอืใชในบางชวง ซึง่เงนิจำนวนนีต้องเสยีดอกเบีย้โดยไมจำเปน เพือ่ไมใหเปนการเสยีประโยชน
จากเงนิในสวนทีเ่หลอื ธรุกจิจะนำไปลงทนุในหลกัทรพัยระยะสัน้เพือ่หารายไดมาชดเชย

นโยบายนี้จะลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองและจากความไมแนนอนของอัตรา
ดอกเบี้ย ตลอดจนความไมแนนอนของจำนวนเงินทุนระยะสั้นที่สามารถใชไดแตจะมีความสามารถ ในการ
ทำกำไรต่ำ เนือ่งจาก

(1) คาใชจายในการจดัหาเงนิทนุระยะยาวสงูกวาเงนิทนุระยะสัน้
(2) รายไดจากการลงทนุในหลกัทรพัยในความตองการของตลาด โดยปกตจิะต่ำกวา คาใชจาย

ในการจดัหาเงนิทนุ

เงินทุนระยะสั้น

ระยะเวลา

สินทรัพยถาวร

สนิทรพัยหมนุเวยีน
สวนถาวรสนิทรพัยหมนุเวยีน

เงินทุนระยะยาว

จำนวนเงิน
(บาท) สนิทรพัยหมนุเวยีน

สวนผันแปร
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รปูที ่5.3 Conservative Financing Strategy

3) นโยบายแบบกลาไดกลาเสยี (Aggressive Financing Policy) นโยบายนีใ้ชเงนิทนุ           ระยะ
สัน้จดัหาสนิทรพัยหมนุเวยีนสวนผนัแปรและสนิทรพัยหมนุเวยีนสวนถาวรบางสวน และใชเงนิทนุระยะยาวจดั
หาสนิทรพัยหมนุเวยีนสวนถาวรสวนทีเ่หลอืและสนิทรพัยถาวร

ตามนโยบายนี้ฝายบริหารมีนโยบายจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน
สวนถาวรบางสวนดวยการกอหนี้สินระยะสั้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ธุรกิจจะตองกอหนี้ใหมเพื่อทดแทนหนี้เกาที่
ครบกำหนดชำระและความเสีย่งทีธ่รุกจิจะตองประสบกค็อื

(1) จะมเีงนิจายชำระหนีเ้มือ่ครบกำหนดหรอืไม
(2) กรณกีอหนีใ้หมเพือ่ทดแทนหนีเ้ดมิจะมคีวามเสีย่งในเรือ่งอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจสงูขึน้

ถาธรุกจิใชนโยบายนีจ้ะทำใหมคีวามสามารถในการทำกำไรสงู เนือ่งจากใชเงนิทนุจาก แหลงเงนิทนุระยะสัน้
(ซึ่งปกติจะมีคาใชจายต่ำ) แตจะมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองสูง ซึ่งเกิดจากการที่ธุรกิจตองจัดหา
เงนิทนุระยะสัน้ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ไมแนนอนอยเูสมอ

5.1.4 ปจจยัทีก่ำหนดความตองการในเงนิทนุหมนุเวยีน ประกอบไปดวย
1) ยอดขาย โดยปกตเิงนิทนุหมนุเวยีนของธรุกจิจะมคีวามสมัพนัธเปนสดัสวนกบัยอดขาย ถาธรุกจิ

มยีอดขายสงูกจ็ำเปนจะตองมเีงนิทนุหมนุเวยีนสงูตามไปดวย เชน เงนิสด สนิคาคงเหลอืลกูหนี ้เปนตน และ
ในทางกลบักนัถายอดขายต่ำ กจ็ะมเีงนิทนุหมนุเวยีนนอย

2) ฤดกูาลและวฏัจกัร ในธรุกจิบางประเภทความตองการสนิคาหรอืบรกิารจะขึน้อยกูบัฤดกูาล จะไม
สม่ำเสมอตลอดทัง้ป เชน อตุสาหกรรมน้ำอดัลม ซึง่จะขายไดดใีนชวงฤดรูอน หรอืธรุกจิเกีย่วกบัการทองเทีย่ว
โรงแรม ก็จะมีลูกคามาใชบริการมากในชวงฤดูกาลทองเที่ยว เปนตน จากการที่ยอดขายไมสม่ำเสมอจะมี
ผลกระทบกระเทอืนตอเงนิทนุหมนุเวยีนของธรุกจิ ซึง่จะเปลีย่นแปลงใหสอดคลองกบัยอดขาย ถาเศรษฐกจิอยู
ในภาวะรงุเรอืง ยอดขายของธรุกจิกจ็ะสงูขึน้ ความตองการในเงนิทนุหมนุเวยีนกจ็ะสงู แตถาหากเศรษฐกจิอยู
ในภาวะซบเซา ยอดขายของธรุกจิกจ็ะต่ำความตองการในเงนิทนุหมนุเวยีนกจ็ะนอย

3) การเปลีย่นแปลงทางเทคนคิ ถาธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงเทคนคิและกระบวนการผลติ เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติใหเรว็ขึน้ ทำใหมคีวามตองการวตัถดุบิมากขึน้ ธรุกจิจำเปนตองใช เงนิทนุหมนุเวยีน
มากขึน้

เงินทุนระยะสั้น

ระยะเวลา

สินทรัพยถาวร

สนิทรพัยหมนุเวยีน
สวนถาวรสนิทรพัยหมนุเวยีน

เงินทุนระยะยาว

จำนวนเงิน
(บาท)

หลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด
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4) นโยบายของธรุกจิ ถาธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายในการขาย นโยบายในการใหเครดติ จะมี
ผลกระทบตอยอดขาย ซึง่ทำใหเงนิทนุหมนุเวยีนตองเปลีย่นแปลงไป

6. การวเิคราะหสนิเชือ่
ในการวเิคราะหสนิเชือ่จะพจิารณาในหวัขอตอไปนี ้คอื

6.1 ประเภทของลกูคาทีข่อสนิเชือ่
6.1.1 ลกูคาทีม่วีงเงนิสนิเชือ่กบัธนาคารอยแูลวและขอสนิเชือ่เพิม่
6.1.2 เปนโครงการใหมทีเ่ริม่ขอสนิเชือ่กบัธนาคาร
6.1.3 เปนสนิเชือ่ทีธ่นาคาร Refinance มาจากสถาบนัการเงนิอืน่

6.2 ขัน้ตอนการตดิตอกบัธนาคารเพือ่ขอสนิเชือ่
6.2.1 การเจรจาเบือ้งตน
6.2.2 เปดบญัชกีบัธนาคาร
6.2.3 ยืน่โครงการพรอมหนงัสอืแจงความประสงคขอสนิเชือ่ตอธนาคาร
6.2.4 ธนาคารสงเจาหนาทีไ่ปประเมนิราคาหลกัทรพัยประกนั
6.2.5 พนกังานสนิเชือ่วเิคราะหโครงการหรอืกจิการ
6.2.6 เสนอผลการวเิคราะหสนิเชือ่ตามขัน้ตอนเพือ่เสนอผมูอีำนาจตดัสนิใจ
6.2.7 สนิเชือ่ทีข่ออนมุตัหิรอืระงบั
6.2.8 กรณสีนิเชือ่อนมุตักิจ็ะดำเนนิการดานเอกสารสญัญาตางๆ
6.2.9 ลกูคาใชวงเงนิสนิเชือ่ตามทีไ่ดรบัอนมุตัิ

6.3 ประเภทสนิเชือ่ทีธ่นาคารจะใหกู
6.3.1 สนิเชือ่ทีเ่ปนตวัเงนิ (Cash Facility)

1) กเูบกิเงนิเกนิบญัช ี(O/D)
2) กปูระจำ (Fixed Loan)
3) ตัว๋ P/N (L.B.P, L.B.D, I.B.P.)
4) กเูปนเงนิตราตางประเทศ
5) Call Loan
6) อืน่ ๆ

6.3.2 สนิเชือ่ทีเ่ปนภาระ (Non-cash Facility)
1) หนงัสอืค้ำประกนั (Letter of Guarantee: L/G)
2) Aval Acceptant
3) L/C (Letter of Credit)
4) D L/C (Domestic Letter of Credit)
5) Stand by L/C
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6.4 การพจิารณาสนิเชือ่ธนาคารดอูะไรบาง
ธนาคารจะพจิารณา 3 ตวัหลกั คอื
6.4.1 ตวัผบูรหิารและทมี เชน อาย ุการศกึษา ประสบการณ บคุลกิภาพ โหงวเฮง เปนตน
6.4.2 ความเปนไปไดของโครงการหรอืกจิการ จะพจิารณาเกีย่วกบั

1) วงเงนิทีข่อกแูละวตัถปุระสงค
(1) ประเภทของวงเงนิทีข่อ
(2) จำนวนเงนิทีข่อแตละวงเงนิ
(3) ลกัษณะของการนำเงนิกไูปใช

2) อตัราสวนของวงเงนิทีข่อกตูอเงนิทีล่กูคาลงทนุเอง
(1) โครงสรางทางการเงนิ
(2) โครงสรางของเงนิทนุ

3) ประวตักิารตดิตอ (กรณลีกูคาดำเนนิการมาบางแลว)
(1) กบัธนาคาร
(2) กบัธนาคารอืน่

4) ความเปนไปไดทางการผลติ
(1) ทีต่ัง้โรงงาน
(2) วตัถดุบิ แหลงวตัถดุบิ
(3) Know-how & Technology
(4) กำลงัการผลติ
(5) กระบวนการผลติ (โดยสงัเขป)
(6) คณุภาพสนิคาทีผ่ลติ
(7) การควบคมุตนทนุการผลติ
(8) กำลงัคนทีใ่ชในการผลติ

5) ความเปนไปไดทางการตลาด
(1) ภาวะตลาดโดยทัว่ไปของธรุกจิทีท่ำ
(2) ตลาดสนิคาของผขูอกู
(3) แหลงจำหนาย
(4) สวนแบงตลาด
(5) คแูขงขนั
(6) การสงเสรมิการขาย
(7) แนวโนมของตลาด
(8) เปาหมายทีก่ำหนด

6) ความเปนไปไดทางการเงนิ
(1) ผลการดำเนนิงานทีผ่านมา
(2) โครงการหรอืเปาหมายในอนาคต
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7) หลกัประกนั เชน
(1) หลกัทรพัยจำนอง
(2) จำนำเงนิฝาก
(3) จำนำสนิคา
(4) จำนำใบหนุ บตัรภาษี
(5) บคุคลค้ำประกนั
(6) อืน่ ๆ

6.5 หวัขอทีค่วรมใีนการเสนอแผนธรุกจิเพือ่ขอสนิเชือ่
6.5.1 ตวัผบูรหิาร และทมีงาน
6.5.2 วงเงนิทีข่อกแูละวตัถปุระสงค
6.5.3 สถานะของกจิการ
6.5.4 ความเปนไปไดทางการผลติ
6.5.5 ความเปนไปไดทางการตลาด
6.5.6 ความเปนไปไดทางการเงนิ

1) ผลการดำเนนิงานทีผ่านมา
(1) งบกำไรขาดทนุ งบดลุ ยอนหลงั 3 - 5 ป
(2) งบกระแสเงนิสด 3 - 5 ป ยอนหลงั

2) ประมาณการทางการเงนิ
(1) แหลงทีม่าและใชเปนของเงนิทนุ
(2) ประมาณการกำไรขาดทนุ
(3) ประมาณการเงนิทนุหมนุเวยีน
(4) ประมาณการเงนิสดรบั - จาย
(5) ประมาณการงบดลุ

6.5.7 เอกสารแนบตาง ๆ
1) ภาพถายโฉนดทีด่นิ
2) หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน
3) อืน่ ๆ ตามหวัขอ 6 ทีบ่รรยายตอไป

6.6 เอกสารทีต่องเตรยีมใหธนาคารในการขอสนิเชือ่
6.6.1 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนจากกระทรวงพาณชิย
6.6.2 หนงัสอืบรคิณหสนธแิละขอบงัคบั
6.6.3 ทะเบยีนผถูอืหนุซึง่จะตองระบจุำนวนหนุทีแ่ตละคนถอื
6.6.4 รายงานการประชมุผถูอืหนุ
6.6.5 รายงานการประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร ป
6.6.6 งบการเงนิ พรอมทัง้รายละเอยีดประกอบงบการเงนินัน้ ๆ 3 - 5 ป ยอนหลงั
6.6.7 ใบอนญุาตตัง้โรงงาน (ร.ง.2) และใบอนญุาตประกอบกจิการ โรงงาน (ร.ง.4)
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6.6.8 บตัรสงเสรมิการลงทนุ (ถาม)ี
6.6.9 หนงัสอืสญัญาซือ้ทรพัยสนิ หรอืจางกอสราง ในกรณจีะขยายกจิการ
6.6.10 หนงัสอืสญัญาการซือ้,การขาย ผกูพนักจิการระยะยาวกบัผอูืน่
6.6.11 สญัญาวาจางฝายจดัการ (ถาม)ี
6.6.12 ถาหากเปนกิจการรับเหมากอสรางหรือวาจางผูอื่นกอสราง ใหขอสัญญาการกอสรางและ

งวดการชำระเงนิดวย
6.6.13 ศกึษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)
6.6.14 สำเนา Bank Statement การด F/L (ถามเีงนิก ูF/L) กบัทกุธนาคารยอนหลงั 6 เดอืน
6.6.15 อืน่ๆ ถามี

6.7 ตวัอยางนโยบายการใหสนิเชือ่ของธนาคารกรงุไทย
6.7.1 นโยบายสนิเชือ่ของธนาคาร

1) มงุปลอยสนิเชือ่ขนาดกลางและรายยอย (SMEs)
2) ปลอยสนิเชือ่ยางมคีณุภาพ
3) รกัษาลกูคาทีด่ใีหคงอยกูบัธนาคาร
4) ปรบัปรงุและแกไขหนีท้ีม่ปีญหา
5) พฒันาทรพัยากรบคุคลของธนาคาร
6) ใชระบบ IT มาใชในการบรหิารงานสนิเชือ่
7) ใหความสะดวกรวดเรว็ และเปนกนัเองกบัลกูคา

6.7.2 ประเภทการใหสนิเชือ่ของธนาคาร
1) ใหการสนบัสนนุสนิเชือ่ขนาดใหญ (Corporate Credit)

(1) ฝายสนิเชือ่ธรุกจิการเกษตร
(2) ฝายสนิเชือ่อตุสาหกรรม
(3) ฝายสนิเชือ่ธรุกจิบรกิาร
(4) ฝายสนิเชือ่พาณชิย
(5) ฝายสนิเชือ่กอสรางและพฒันาทีด่นิ

2) ใหการสนบัสนนุสนิเชือ่ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(1) สนิเชือ่ขนาดกลาง
(2) สนิเชือ่ Consumer Loan

3) ใหสนิเชือ่เพือ่ซือ้หนีท้ีเ่ปน NPL
(1) กจิการยงัมศีกัยภาพในการดำเนนิงาน
(2) ผบูรหิารตองเปนบคุคลทีด่ ี เชือ่ถอืได
(3) ธรุกจิยงัมแีนวโนมทีด่ ีและไปได
(4) ตองไดรบัการลดหนีจ้ากสถาบนัการเงนิเจาหนี้
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7. การวางแผนภาษสีำหรบัผปูระกอบการ

7.1 เทคนคิการวางแผนภาษสีำหรบัผปูระกอบการ
ภาษแีฝงอยกูบัสิง่ตางๆ รอบตวัเราแบบหนไีมพน มเีงนิไดกต็องเสยีภาษเีงนิได ซือ้ขายสนิคากม็ทีัง้

ภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม เสื้อผาที่สวมใส อาหารการกิน ก็ลวนแตมีภาษีแฝงอยูทั้งสิ้นเมื่อหนีไมพน
กจ็ำเปนตองศกึษาใหรจูรงิเพือ่ใหการเสยีภาษเีปนไปอยางถกูตองและประหยดั

ภาษหีลกัๆ ทีผ่บูรหิารควรทราบ มดีงันี้
1) ภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา (ในรปูการหกัภาษ ีณ ทีจ่ายและการเสยีภาษปีระจำป)
2) เงนิไดนติบิคุคล (ทัง้ในรปูการหกัภาษ ีณ ทีจ่ายและการเสยีภาษปีระจำป)
3) ภาษมีลูคาเพิม่
4) ภาษสีรรพสามติ
5) อากรศลุกากร
6) ภาษธีรุกจิเฉพาะ

ทีส่ำคญัเปนพเิศษกค็อืภาษเีงนิได ภาษมีลูคาเพิม่และภาษธีรุกจิเฉพาะ สำหรบัรายละเอยีดของภาษี
ตางๆ สามารถอธบิายรายละเอยีดดงันี้

7.1.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีที่เก็บจากเงินได ทรัพยสินหรือประโยชนอันพึงไดรับ
และตคีาเปนเงนิไดหากผเูสยีภาษเีปนบคุคลธรรมดากเ็สยีภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา หากเปนนติบิคุคลกเ็สยีภาษี
เงนิไดนติบิคุคล

1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ครอบคลุมถึง บุคคล คณะบุคคล (บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป
ทำธรุกจิรวมกนัแตไมไดจดทะเบยีนเปนนติบิคุคล) หางหนุสวนทีไ่มใชนติบิคุคลตามกฎหมาย ผถูงึแกความตาย
ในระหวางปภาษ ีกองมรดกทีย่งัไมไดแบง การเสยีภาษจีะนำเงนิไดมาหกัคาใชจายกอนแลวจงึหกัคาลดหยอน
(เงนิบรรเทาภาระภาษ ี:Tax Allowance) เหลอืเทาไรกค็ำนวณภาษใีนอตัรากาวหนา

2) การหักคาใชจาย จะหักไดมากนอยเพียงใดขึ้นกับประเภทของเงินได ซึ่งกฎหมาย
มาตรา 40 แหงประมวลรษัฎากร แบงเงนิไดออกเปน 8 ประเภทและแตละประเภทกก็ำหนดใหหกัคาใชจาย
ไดไมเทากนั เงนิไดตามมาตรา 40 (1)-(7) จะกำหนดใหหกัคาใชจายเปนการเหมาเปนสวนใหญบางรายการ
ไมใหหกัรายจายเพราะไมมคีาใชจายทีก่อใหเกดิเงนิได สวนมาตรา 40 (8) กฎหมายยอมใหหกัคาใชจายได
ทัง้เหมาและตามจรงิ ซึง่เงนิได 8 กลมุนัน้ ไดแก

(1) การจางแรงงาน เชน เงนิไดจากเงนิเดอืนคาจาง
(2) คานายหนา การรบัทำงานให
(3) คาสทิธ ิคาแหงความมชีือ่เสยีง
(4) ดอกเบีย้ เงนิปนผล กำไรจากการขายหลกัทรพัย
(5) คาเชา
(6) วชิาชพีอสิระ 6 อาชพี ไดแก การประกอบโรคศลิป สถาปตยกรรม วศิวกรรมประณตี

ศลิปกรรม การบญัชี กฎหมาย
(7) การรบัเหมาโดยหาสมัภาระในสวนสำคญันอกจากเครือ่งมอืมาดวย
(8) อืน่ๆ นอกเหนอืจากขอ (1) ถงึ ขอ (7)
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3) การหักคาลดหยอน กฎหมายยอมใหหักคาลดหยอนเพื่อการบรรเทาภาระภาษีเงินได
ดงัตวัอยางตอไปนี้

(1) คาลดหยอนผมูเีงนิได 30,000 บาท
(2) สามหีรอืภรยิา ของผมูเีงนิได 30,000 บาท
(3) บตุรชอบดวยกฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผมูเีงนิได รวมทัง้บตุรชอบดวยกฎหมายของ

สามหีรอืภรยิาของผมูเีงนิไดดวย (ถาบตุรเกดิหลงั พ.ศ.2522 ไมเกนิ 3 คน) คนละ 15,000 บาท
(4) เบี้ยประกันที่มีกรมธรรมชีวิตตั้งแต 10 ปขึ้นไป และเอาประกันไวกับผูรับประกันภัย

ทีป่ระกอบกจิการประกนัชวีติในราชอาณาจกัร ตามจำนวนทีจ่ายจรงิแตไมเกนิ 10,000 บาท
(5) คาลดหยอนการศกึษาบตุร คนละ 2,000 บาท
(6) เงนิสะสมทีจ่ายเขากองทนุสำรองเลีย้งชพีตามจำนวนทีจ่ายจรงิแตไมเกนิ 10,000 บาท
(7) ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ผูมีเงินไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น เชน บริษัท

ประกนัชวีติ สหกรณหรอืนายจางสำหรบัการกยูมืเงนิเพือ่ซือ้เชาซือ้หรอืสรางอาคาร อยอูาศยัโดยจำนองอาคาร
ทีซ่ือ้หรอืสรางเปนประกนัการกยูมืนัน้ตามจำนวนทีจ่ายจรงิแตไมเกนิ 10,000 บาท

(8) เงนิสมทบทีผ่ปูระกนัตนจายเขากองทนุประกนัสงัคมตามจำนวนทีจ่ายจรงิ

4) อัตราภาษีเงินได เปนอัตรากาวหนา เงินไดสุทธิ (เงินไดหลังจากที่หักคาใชจายและ
คาลดหยอนแลว) คำนวณตามอตัรา ดงันี้

50,000 บาทแรก ยกเวน
50,000 บาทตอมา เสยีภาษใีนอตัรา รอยละ 5

500,000  บาทตอมา เสยีภาษใีนอตัรา รอยละ 20
300,000 บาทตอมา เสยีภาษใีนอตัรา รอยละ 30

ทีเ่หลอืขึน้ไป รอยละ 37
ในกรณสีาม ีภรยิา ถาความเปนสาม ีภรยิา มอียตูลอดป ภาษกีฎหมายกำหนดใหเงนิไดของภรยิา

ถอืเปนเงนิไดของสาม ีตองนำไปรวมกบัสามเีพือ่คำนวณภาษ ีจะใหแยกคำนวณเสยีภาษไีดเฉพาะเงนิไดตาม
มาตรา 40 (1) แหงประมวลรษัฎากร คอืเงนิไดประเภทเงนิเดอืน คาจางเทานัน้

5) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนเงินไดอีกประเภทหนึ่งที่กฎหมายยอมใหแยก
คำนวณภาษีแตกตางจากเงินไดประเภทอื่น เนื่องจากมีลักษณะที่แตกตางจากเงินไดทั่วๆ ไปมาก ถาเปน
อสงัหารมิทรพัยทีไ่ดมาโดยทางมรดกหรอืโดยเสนหา ไมไดมงุคาหากำไร เมือ่ถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่ายแลวกม็สีทิธิ
เลอืกไมนำเงนิไดนีไ้ปรวมคำนวณกบัเงนิไดอืน่ๆ ปลายปได
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7.1.2 ภาษเีงนิไดนติบิคุคล หากผปูระกอบการเลอืกประกอบธรุกจิในรปูของนติบิคุคล การเสยีภาษี
ก็จะเสียภาษีจากกำไรสุทธิในอัตรารอยละ 30 ในกรณีที่ขาดทุนก็ไมตองเสียภาษี ที่สำคัญคือ กฎหมายยอม
ใหนำสวนทีข่าดทนุยกมาไดถงึ 5 รอบบญัช ีมาหกัออกจากกำไรในปตอไปได รอบบญัชนีีเ้ปนรอบ 12 เดอืน
แตไมจำเปนตองเปนปปฎทินิ การยืน่แบบแสดงรายการเสยีภาษ ีผปูระกอบการตองยืน่ปละ 2 ครัง้  เปนภาษี
ครึ่งปและภาษีปลายป ภาษีครึ่งป ถาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสถาบัน
การเงิน ใหคำนวณจากยอดรายรับครึ่งปจริง แตถาไมใชสถาบันการเงินหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กใ็หคำนวณโดยใชประมาณการภาษคีรึง่ป ซึง่ตองคาดการณวา ในปนัน้จะมกีำไรเทาไรแลว
เสยีภาษจีากครึง่หนึง่ของทีป่ระมาณการไดแตถาหากผดิพลาดเกนิ 25% กจ็ะตองเสยีเงนิเพิม่อกี 20% จากสวน
ทีป่ระมาณการผดิพลาด ยกเวนวาจะมเีหตผุลอนัสมควร เชน ถงึแมผดิพลาดแตกย็งัมากกวาภาษขีองปทีผ่าน
มาทัง้ปหารดวย 2 เปนตน

เมือ่ถงึปลายป (สิน้รอบบญัช)ี กใ็หคำนวณวาจรงิๆ แลวบรษิทัตองเสยีภาษเีทาไร แลวกใ็หเสยีภาษี
โดยเอาภาษคีรึง่ปทีเ่คยนำสงไปแลวมาหกัออกได โดยยืน่แบบฯ ภ.ง.ด.50

ปญหาของการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ บางครั้งการซื้อสินคา วัตถุดิบหรือเครื่องจักรมา
ไมคอยมหีลกัฐานเพือ่มาหกัรายจาย ทำใหไมสามารถหกัรายจายตามกฎหมายได จงึกลายเปนมกีำไรมากมาย
ทัง้ๆ ทีค่วามจรงิไมมกีำไรมากขนาดนัน้ แลวกเ็สยีภาษไีมไหว สดุทายผปูระกอบการบางรายแกปญหาดวยการ
ออกจากระบบธรุกจิไปหรอืไมกต็องหนภีาษี

ดงันัน้ผปูระกอบการนติบิคุคลควรจะตองวางระบบการจดัซือ้ใหด ีพยายามซือ้ใหมหีลกัฐานมากขึน้
ซึ่งเชื่อวาสวนใหญทำไดและมักจะไดราคาที่ถูกลง อีกทั้งยังสามารถหักรายจายไดดวย กำไรก็จะนอยลง
เสยีภาษนีอยลงและอยใูนธรุกจิไดตอไปอยางถกูตองตามกฎหมาย

นอกจากปญหาเรื่องการหาหลักฐานหักรายจายแลว ผูประกอบการควรจะระมัดระวังในเรื่องการ
จายเงนิ ในบางกรณทีีก่ฎหมายกำหนดใหมกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่ายดวย ถากฎหมายกำหนดใหหกั ณ ทีจ่าย กต็อง
หกั ถาไมมทีางหกั เจาหนาทีจ่ะลงโทษทีผ่มูหีนาทีต่องหกัภาษ ีณ ทีจ่ายแตไมมกีารหกัไวกอน กลาวคอืใหนำเงนิ
ที่ควรจะตองหักภาษี ณ ที่จายไวแตไมมีการหัก ณ ที่จาย สงใหรัฐพรอมทั้งดอกเบี้ย (เงินเพิ่ม) อีกรอยละ
1.5 ของเงนิทีต่องนำสง โดยคดิดอกเบีย้ตอเดอืน

กรณกีารกยูมืระหวางนติบิคุคลกบัผถูอืหนุกค็วรระวงัใหกระทำกนัอยางสมเหตสุมผลและชีแ้จงได เชน
การกยูมืเงนิจากผถูอืหนุและจายดอกเบีย้ใหผถูอืหนุ เจาหนาทีจ่ะตรวจดคูวามเหมาะสมวามเีหตจุำเปนตองกู
หรือไม นิติบุคคลนั้นขาดเงินสดหมุนเวียนหรือไม ถามีเงินสดจำนวนมากอยูแลว จะกูมาทำไมหรือตองการ
จำหนายเงนิออกจากนติบิคุคลแทนทีจ่ะจายเงนิปนผลใหผถูอืหนุ โดยหกัรายจายไมไดหรอืแมแตกรณผีถูอืหนุ
กยูมืเงนิจากนติบิคุคล โดยไมมกีารจายดอกเบีย้ เจาหนาทีก่จ็ะตัง้คำถามวาทำไมไมมแีละควรจะตองมเีพราะ
นติบิคุคลตัง้ขึน้มาเพือ่หากำไร ไมใชเพือ่การกศุล การใหกรรมการกยูมืเงนิกต็องคดิดอกเบีย้ การใหผถูอืหนุกู
ยมืเงนิกต็องคดิดอกเบีย้ทัง้สิน้

กรณีเปนธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมก็ควรระวัง กรณีสินคาที่ขาดจากบัญชีหรือเกินบัญชีดวย โดย
เฉพาะกรณสีนิคาขาดบญัช ีอาจถกูพจิารณาวามกีารแอบขายสนิคาแลวไมไดลงบญัชี จงึอาจจะโดน คาปรบัได
ซึง่บางครัง้เปนเรือ่งสดุวสิยัจรงิๆ เพราะการขาดจากบญัชเีกดิจากการสญูเสยีในขบวนการการผลติ ดงันัน้ควร
มสีถติคิวบคมุใหชดัเจนเพือ่การชีแ้จงกรณเีจาหนาทีส่รรพากรสงสยัตอไป
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7.1.3 ภาษมีลูคาเพิม่ นอกจากภาษเีงนิไดซึง่ทางทฤษฎถีอืวาเปนภาษทีางตรงแลว กม็ภีาษทีางออม
ที่นาสนใจเปนพิเศษอีกกรณีหนึ่งคือ ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเก็บจากการขายสินคาและการใหบริการ ในอัตรา
รอยละ 7 แตถาเปนการสงออกกเ็สยีภาษใีนอตัรารอยละ 0 (คอืนอกจากไมตองเสยีภาษใีนการขายแลวกย็งัได
ภาษซีือ้คนืดวย)

ผูประกอบบการควรระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่องของการออกและการรับเอกสาร หลักพื้นฐาน
ในระบบภาษมีลูคาเพิม่ โดยเฉพาะอยางยิง่ใบกำกบัภาษ ีเพราะมโีทษเบีย้ปรบัเงนิเพิม่ไดงายๆ ถามกีารผดิพลาด
เกดิขึน้ เชน รบัใบกำกบัภาษปีลอมมาโดยเจตนากห็กัภาษซีือ้ไมได แถมมเีบีย้เงนิเพิม่และโทษทางอาญาตาม
มาดวยหรอืออกใบกำกบัภาษไีมถกูตอง ตรงกำหนดเวลากอ็าจมเีบีย้ปรบัตามมา เชนเดยีวกนั ดงันัน้ผปูระกอบ
การควรใหความรเูกีย่วกบัใบกำกบัภาษแีละเอกสารหลกัฐานทางการคากบัพนกังานขายและพนกังานจดัซือ้ให
มากขึน้เพือ่ขจดัปญหาดงักลาว นอกจากนีผ้จูดัการฝายบญัช ีควรมคีวามรเูกีย่วกบัประเดน็ความผดิทีม่กัพบจาก
การตรวจสอบดวย เพือ่ตรวจสอบตนเองไมใหผดิพลาด ซึง่รายละเอยีดของกฎหมายภาษมีลูคาเพิม่ดงักลาว ตอง
มกีารศกึษาอยางละเอยีดและตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมายอยางสม่ำเสมอเพราะกฎหมายมกัจะตองปรบั
เปลีย่นไปใหเหมาะสมและสอดคลองกบัสภาพธรุกจิดวย โดยหลกัการและวธิปีฏบิตัเิหลานี ้สามารถศกึษาได
จากประมวลรษัฎากร

7.1.4 ภาษเีงนิไดหกั ณ ทีจ่าย เพือ่ประโยชนในการจดัเกบ็ภาษแีละเพือ่ผเูสยีภาษไีดเสยีภาษใีนขณะที่
มีเงินได กรมสรรพากรจึงไดกำหนดใหมีการหักภาษี ณ ที่จายไวหลายกรณี ตัวอยางเชน เงินเดือน
คาจาง ประโยชนเพิ่มอื่น ที่ไดรับจากนายจางนอกจากเงินเดือนหรือคาจาง คารับจางทำของ คาโฆษณา
คาเชา เปนตน ซึ่งกฎหมายไดกำหนดวิธีการหักไวแตกตางกันและในกฎหมายก็เขียนไวในสวนตางๆ กัน
เชน มาตรา 50 ทป.4/2528 และ ม.69 ทว ิม.69ตร ีม.70 ม.70 ทว ิแหงประมวลรษัฎากร

การหกัภาษ ีณ ทีจ่ายบางกรณ ีเชน เงนิทีจ่ายตามมาตรา 50 ทัว่ไปทีไ่มใชเงนิไดประเภท 40 (1)
(2) (4) (ก) (ช) กฎหมายกำหนดใหหกั ณ ทีจ่ายแลวนำสงภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีจ่ายเงนิสวนเงนิไดอืน่ๆ
คอืประเภท 40 (1)  (2) (4) (ก) (ช) เมือ่หกัแลวกฎหมายผอนปรนใหนำสงภายใน 7 วนั นบัจากวนัสดุทาย
ของเดือนที่มีการจายเงินไดนั้น ซึ่งจะเห็นไดวาแมแตการนำสงเงินหักภาษี ณ ที่จาย ก็ยังมีความแตกตาง
กนัไป ดงันัน้หากนำสงไมถกูตองตรงกำหนดเวลากจ็ะมปีญหาตามมาได ผบูรหิารจงึควรย้ำใหพนกังานของตน
ดแูลเรือ่งนีใ้หดดีวย

การหกัภาษ ีณ ทีจ่ายนัน้ มเีทคนคิพเิศษทีถ่าหกัเปนกจ็ะประหยดัภาษไีดมากอยางถกูตองครบถวน
ตามกฎหมาย เชน กรณกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่ายการรบัจางทำของ รอยละ 3 ถาผจูายเงนิได เปนนติบิคุคลและ
ผรูบัเงนิเปนบคุคลธรรมดาหรอืเปนนติบิคุคลทีม่สีำนกังานตัง้อยเูปนการถาวรในราชอาณาจกัร ถาขอเทจ็จรงิ
ปรากฏวาบรกิารทีท่ำกนันัน้เปนบรกิารอืน่ๆ ทีไ่มใชการรบัจางทำของและเปนบรกิารทีก่ฎหมายไมไดกำหนด
ไวใหหกัภาษ ีณ ทีจ่าย กไ็มควรทีจ่ะหกัภาษ ีณ ทีจ่ายเพราะกฎหมายใหหกักรณรีบัจางทำของไมใชบรกิาร
ทกุอยางตองมกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่ายกนั ผบูรหิารควรใหเจาหนาทีข่องตนศกึษาใหชดัเจนวากรณขีองตนเองตอง
หกั ณ ทีจ่ายหรอืไม
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ในกรณีที่มีการขายสินคา พรอมการรับจางติดตั้งดวย แตการรับจางติดตั้งเปนเพียงการสงเสริม
การขาย จุดหลักคือการขายสินคา เชน การขายกระเบื้องมุงหลังคาและรับจางติดตั้งดวย เปนตน ถาหาก
ทำสัญญาซื้อขายกันโดยแยกคากระเบื้องมุงหลังคาออกมาจากคารับจางติดตั้ง การหักภาษี ณ ที่จาย
รอยละ 3 ก็จะหักเฉพาะคารับจางติดตั้งเทานั้น แตถาคิดราคาเหมาเบ็ดเสร็จ คากระเบื้องพรอมการติดตั้ง
ไมไดแยกการรับจางติดตั้งออกมา การหักภาษี ณ ที่จายก็ไมตองหักเพราะถือเปนการขายสินคาโดยมีการ
รบัจางตดิตัง้เปนสิง่ควบเทานัน้

7.1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนภาษีทางออมประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงคมุงเก็บจากผูบริโภค ผาน
ผปูระกอบการ ภาษธีรุกจิเฉพาะเกบ็จากการขายสนิคาและการใหบรกิารบางประเภทเทานัน้  ทีส่ำคญัไดแก
การขายอสงัหารมิทรพัยในทางมงุคากำไร การประกอบกจิการเยีย่งธนาคารพาณชิย การประกอบกจิการสถาบนั
การเงนิ การรบัจำนำ การรบัเอาประกนั เปนตน อตัราภาษ ีโดยสวนใหญ จะเกบ็ในอตัรารอยละ 3.3 (ซึง่เปน
อตัราภาษธีรุกจิเฉพาะ 3% + อตัราภาษทีองถิน่ 0.3%)

ทีม่กัจะผดิพลาดกนักค็อืกรณใีหกยูมืเงนิกนั ซึง่ถอืเปนการประกอบกจิการเยีย่งธนาคารพาณชิยตอง
มีภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ยกเวนกรณีของ Holding Company ที่ใหบริษัทในเครือเดียวกันที่เราถือหุนอยู
เกนิ 25% ของหนุ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงและหนุทีเ่ราถอืไว 3 เดอืน กอนและหลงัวนัทีม่กีารกยูมืกนัไมตองมภีาษี
ธรุกจิเฉพาะ

กรณกีารขายอสงัหารมิทรพัยกเ็ชนเดยีวกนั ถานติบิคุคลขายอสงัหารมิทรพัยทีม่ไีวใชในการประกอบ
กิจการออกไปก็ตองมีภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ดวยเสมอ การขายที่ดินของบุคคลธรรมดาที่ซื้อมาและขายไป
ภายในเวลา 5 ป นบัจากวนัทีไ่ดมาโดยไมมชีือ่อยใูนทะเบยีนบานนัน้ไมนอยกวา 1 ป กต็องมภีาษธีรุกจิเฉพาะ
3.3% ดวย

7.2 เทคนคิการวางแผนทีผ่บูรหิารงานควรทราบ
7.2.1 เมือ่เริม่ทำธรุกจิควรจะพจิารณาวาจะดำเนนิการในรปูแบบใด เมือ่เริม่ทำธรุกจิควรจะพจิารณา

กอนวาจะดำเนนิการในรปูแบบของบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล การพจิารณาเรือ่งนีต้องดทูัง้ดานทีเ่กีย่วกบัภาษี
และที่ไมเกี่ยวกับภาษี ในสวนของภาษีมีจุดที่จะตองพิจารณาหลายดานดวยกัน เชน ถามีหลักฐานการ
หักรายจายนอย การเปนบุคคลธรรมดาจะเหมาะกวาเพราะหักคาใชจายเปนการเหมาโดยไมตองมีหลักฐาน
มาแสดงรายจายจรงิกไ็ด การดำเนนิธรุกจิในรปูของนติบิคุคลกม็จีดุทีจ่ะตองเสยีภาษเีพราะมภีาษเีงนิไดบคุคล
ธรรมดา ขัน้ต่ำรอยละ 0.5 แตถาเปนนติบิคุคลและมผีลขาดทนุจากการประกอบกจิการกส็ามารถยกยอดผล
ขาดทนุสะสม 5 ปไปใชหกัเปนรายจายในการคำนวณกำไรสทุธปิระจำปได ในสวนทีไ่มใชภาษ ีกต็องพจิารณา
อกีหลายๆ จดุ เชน ความนาเชือ่ถอื เงนิทนุทีใ่ชผรูวมลงทนุ แนวโนมการได BOI แนวโนมการขอเขาตลาด
หลกัทรพัยฯ เปนตน
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7.2.2 การพจิารณาเกีย่วกบัเงนิทนุ ในการหาเงนิทนุมาใชตองพจิารณาวาจะกมูาหรอืใชเงนิจากการ
มาลงขนักนัชวยกนัลงทนุด ีการกเูงนิจะกจูากในประเทศหรอืตางประเทศ กใูนประเทศกจูาก BIBF หรอืสถาบนั
การเงนิทัว่ไป ภาระภาษแีตกตางกนัอยางไร

ปกตแิลวถากยูมืเงนิมาลงทนุได การจายดอกเบีย้เงนิกนูัน้ บรษิทักจ็ะสามารถหกัรายจายไดโดยไม
ทำใหขาดเงนิสดหมนุเวยีนและไมทำใหสดัสวนการเปนผถูอืหนุเจอืจางลง การกเูงนิจากตางประเทศมกัจะได
ดอกเบีย้ต่ำกวากใูนประเทศเพราะตนทนุการไดมาต่ำกวา แตยงัคงมปีญหาทางดานภาษ ีแตถากผูานธรุกรรม
วิเทศธนกิจ ก็จะลดภาระภาษีไปไดระดับหนึ่งเพราะกฎหมายภาษีอากรของไทยมีการลดและยกเวนภาษีให
ธรุกรรมวเิทศธนกจิบางกรณดีวย

7.2.3 การซื้อเครื่องจักรเครื่องมือ วัตถุดิบ สินคาเพื่อขาย การสรางตึก ถามีการลงทุนกอนการ
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มก็จะไมมีสิทธิหักภาษีซื้อทำใหเสียโอกาส ควรลงทุนหลังจากการจดทะเบียนภาษี
มลูคาเพิม่เรยีบรอยแลวแตควรระวงัเปนพเิศษ กรณกีารสรางอาคาร ซึง่โดยปกตแิลวมกัจะสรางเพือ่การขยาย
กจิการแตเมือ่สรางเสรจ็ชวงแรกมกัจะใชเองบางสวนใหเชาบางสวนเพราะความเสยีดายพืน้ทีป่ลอยวางไวนัน่เอง
จงึอาจกลายเปนใชในระบบ VAT และ NON-VAT ตองเฉลีย่ภาษซีือ้ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบั
ภาษมีลูคาเพิม่ (ฉบบัที ่29) โดยใชสดัสวนของพืน้ทีอ่าคารเปนหลกัไมใชหกัภาษซีือ้ทัง้หมด ถาหกัภาษซีือ้มาก
เกนิไปโดยไมไดเฉลีย่ภาษซีือ้ กจ็ะทำใหมภีาษซีือ้แจงหกัไวเกนิและโดนเบีย้ปรบัเงนิเพิม่ได

7.2.4 การซือ้สนิคาและวตัถดุบิ ควรพจิารณาวาซือ้จากในประเทศตางประเทศ ภาระภาษรีปูแบบใด
ถกูกวากนัและตองซือ้เมือ่ไรถงึจะดทีีส่ดุ ซึง่ถาขายตนเดอืนซือ้ปลายเดอืนจะดทีีส่ดุเพราะวาถาขายตนเดอืนจะได
เงนิภาษขีายหมนุเวยีนใชกอน กวาจะนำสงภาษจีรงิกภ็ายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป ในขณะทีก่ารซือ้ปลาย
เดอืนจายภาษมีลูคาเพิม่แลวกม็าหกัคนืในทนัที

7.2.5 การวางแผนการซื้อ ควรซื้อใหเปนระบบและมีหลักฐานการซื้อตลอดเพื่อไวหักรายจายและ
ขอคนืภาษซีือ้ ซึง่เปนสิง่จำเปนมาก และควรใหผขูายเปนผขูนสงใหเพือ่ประหยดัคาขนสง 5-15% การสัง่ซือ้
ครัง้ละมากๆ แตใหผขูายทยอยสงสนิคาให ซึง่นอกจากจะไดสวนลดแลว ยงัชวยประหยดัคาเชาโกดงั คาประกนั
สนิคาดวย
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7.2.6 การวางแผนการขาย ควรพิจารณาการตั้งราคาขาย ควรใชราคารวมภาษีหรือแยกใหเห็น
อยางไรดกีวากนั ในแงของปญหาจติวทิยาปญหาการปดเศษสตางคเพราะการใชราคาแยกภาษมีลูคาเพิม่ใหเหน็
(Exclusive Price) จะทำใหราคาสนิคาดแูลวถกูลงแตมกัมปีญหาเศษสตางค แตถาใชราคารวมภาษเีสรจ็กอ็าจ
จะดแูพงแตสะดวกไมมปีญหาเศษสตางค แตสามารถตดัปญหาคคูาเกีย่งไมยอมจายภาษมีลูคาเพิม่ จะจายเฉพาะ
ราคาสนิคาอยางเดยีว

7.2.7 การวางแผนการตลาด การสงเสริมการขายมักจะมีภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีเงินได ภาษี
มูลคาเพิ่มมาเกี่ยวของ โดยเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งผูประกอบการมักจะมองขามและเกิดปญหาเสียภาษีไม
ครบถวนเพราะคำวา "ขาย" ในระบบภาษีมูลคาเพิ่มมีความหมายกวางมาก โดยครอบคลุมการจำหนาย
จาย โอน ทั้งหมดถึงแมจะไมมีผลประโยชนตอบแทนก็ตาม ดังนั้นการวางแผนทำกิจกรรมสงเสริมการขาย
เชน การลดราคา การแจกสนิคา การแถมสนิคาหรอืใหเงนิสนบัสนนุหรอืการชงิโชคแจกทอง แจกรถยนตตางๆ
เหลานี ้มภีาษทีีเ่กีย่วของไมเหมอืนกนั ซึง่ในสวนของผบูรหิารเองทีเ่ปนผอูนมุตัเิหน็ชอบใหจดักจิกรรมสงเสรมิ
การขายวธิตีางๆ นัน้จะตองศกึษาและระมดัระวงัในเรือ่งดงักลาวดวยเพราะถาปฏบิตัไิมถกูตองแลวอาจจะตอง
มปีญหาทัง้ในสวนของลกูคาทีไ่ดรบัของแจก ของแถมเหลานัน้และยงัจะมปีญหาการเสยีภาษขีายขาดอกีดวย.


