


ค ำน ำ 
 

 ต ำรำกำรเงนิธุรกจิเล่มนี้  เรยีบเรยีงขึน้ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ ำหรบักำรเรยีนกำรสอน
วชิำกำรเงนิธุรกจิ (Business Finance)  ซึง่เป็นวชิำแกนของหลกัสูตรบรหิำรธุรกจิบณัฑติ  โดย
มจีุดมุ่งหมำยให้นักศกึษำเขำ้ใจถงึเป้ำหมำยในกำรบรหิำรกำรเงนิ  กำรท ำหน้ำที่ของผู้บรหิำร 
ด้ำนกำรจดัหำเงนิทุน  กำรจดัสรรเงนิทุน  กำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงนิในกำรวำงแผนและ
ควบคุม ตลอดจนวดัประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน และนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล ต ำรำเล่มนี้จงึ
เหมำะกบันักศกึษำและผู้สนใจทัว่ไปที่ไม่มพีื้นฐำนควำมรูท้ำงกำรเงนิ เพื่อปรบัพื้นฐำนส ำหรบั
เรยีนรูท้ำงดำ้นกำรบรหิำรกำรเงนิในระดบัทีส่งูขึน้ไป 

 ผู้เรยีบเรยีงขอขอบพระคุณครูอำจำรยท์ี่ประสำทวชิำนี้ให้แก่ศษิย ์ขอขอบคุณเจ้ำของ
หนงัสอื ต ำรำ ทีผู่้เรยีบเรยีงไดน้ ำมำคน้ควำ้ อำ้งองิในบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม หวงัเป็นอยำ่งยิง่ว่ำ
ต ำรำเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศกึษำและผู้สนใจทัว่ไป หำกมขีอ้บกพร่องอยู่บ้ำงในส่วนใด   
ผู้เรยีบเรยีงยนิดีที่จะรบัฟงัขอ้เสนอแนะจำกท่ำนเพื่อน ำไปปรบัปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ใน
โอกำสต่อไป 

 

 

 

 

 

โชคชยั  เดชรอด 

       สำขำวชิำบรหิำรธุรกจิ  (กำรเงนิ) 
              คณะวทิยำกำรจดักำร 

          ธนัวำคม  2557 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบญั 

 

หน้ำ 
 

บทที ่ 1  เป้ำหมำยและหน้ำทีท่ำงกำรเงนิ                 1 

  เป้ำหมำยในกำรประกอบธุรกจิ        2 

  หน้ำทีข่องผูบ้รหิำรกำรเงนิ        3 

  ควำมรบัผดิชอบขององคก์รธุรกจิ        7 

  งำนกำรเงนิในโครงสรำ้งองคก์รธุรกจิ       7 

 

บทที ่ 2  กำรวเิครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงนิ              10 

  เครื่องมอืวเิครำะหง์บกำรเงนิ      10 

  ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรวเิครำะหก์ำรเงนิ     10 

  ขอ้จ ำกดัของกำรวเิครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงนิ    27 

   

บทที ่ 3  งบแสดงกำรเคลื่อนไหวของเงนิทุน              40 

  กำรยอ่ส่วนงบกำรเงนิ       40 

  งบแสดงแหล่งทีม่ำและใชไ้ปของเงนิทนุ     44 

 

บทที ่ 4  กำรวำงแผนและพยำกรณ์ทำงกำรเงนิ             62 

  กำรวำงแผนทำงกำรเงนิ       62 

  กำรพยำกรณ์ทำงกำรเงนิ      63 

  งบประมำณ        64 

  ประโยชน์ของงบประมำณ      65 

  งบประมำณเงนิสด       66 

  ควำมคลำดเคลื่อนของกระแสเงนิสด     74 

  ขัน้ตอนกำรจดัท ำงบก ำไรขำดทุนล่วงหน้ำและงบดุลล่วงหน้ำ  74 

  งบก ำไรขำดทุนล่วงหน้ำ       75 

  งบดุลล่วงหน้ำ        76 

 



หน้ำ 
บทที ่ 5    กำรวเิครำะหก์ำรใชส้นิทรพัยแ์ละเงนิทุนในกำรด ำเนนิงำน     82 

  ภำระผกูพนั                  82 

  Operating Leverage         83 

  Financial leverage         91 

 

บทที ่ 6  กำรบรหิำรเงนิสดและหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด  100 

  วตัถุประสงคใ์นกำรถอืเงนิสด      100 

  กำรบรหิำรเงนิสด                102 

  กำรก ำหนดเงนิสดขัน้ต ่ำ              103 

  กำรบรหิำรหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด             105 

  หลกัทรพัยท์ีถ่อืเป็นเงนิลงทนุระยะสัน้              106 

 

บทที ่ 7  กำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีน       110 

  ระดบัเงนิทนุหมนุเวยีนทีเ่หมำะสม     110 

  ควำมหมำยของเงนิทุนหมุนเวยีน      112 

  นโยบำยกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีน     113 

  ปจัจยัทีก่ ำหนดปรมิำณเงนิทนุหมุนเวยีน     116 

   

บทที ่ 8  กำรบรหิำรลกูหนี้               120 

  เกณฑก์ำรพจิำรณำสนิเชื่อโดยหลกั  5’C     120 

  ชนิดของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม      122 

  แหล่งทีม่ำของขอ้มลู       122 

  ปจัจยัทีม่ผีลต่อกำรก ำหนดขนำดลกูหนี้     123 

  รำยละเอยีดบรหิำรจดักำรลกูหนี้      125 
 

บทที ่ 9  กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั       135 

  ปจัจยัทีก่ ำหนดขนำดสนิคำ้คงคลงั     135 

  ประโยชน์และตน้ทุนทีเ่กดิจำกขนำดสนิคำ้คงคลงั    136 

  กำรควบคุมสนิคำ้คงคลงั        136 
 

 

 

 



หน้ำ 
บทที ่ 10 งบประมำณกำรลงทุน       152 

ประเภทของโครงกำรลงทุน      152 

  ขัน้ตอนในกำรท ำงบประมำณกำรลงทุน     152 

 

บทที ่ 11 ระบบกำรเงนิและตลำดกำรเงนิ            175 

  ระบบกำรเงนิ        176 

  สถำบนักำรเงนิ        177 

  สถำบนักำรเงนิในประเทศไทย      177 

  ตลำดกำรเงนิ        184 

  ประเภทของตลำดกำรเงนิ      184 

 

บทที ่ 12 กำรจดัหำเงนิทนุ         187 

  กำรจดัหำเงนิทนุระยะสัน้      187 

  กำรจดัหำเงนิทนุระยะปำนกลำง      192 

  กำรจดัหำเงนิทนุระยะยำว      196 

 

บทที ่ 13 ตน้ทุนของเงนิทุน               201 

  โครงสรำ้งทำงกำรเงนิ       201 

  ตน้ทุนของเงนิทุน       203 

 

บทที ่ 14 นโยบำยเงนิปนัผล       223 

  ทฤษฎเีกีย่วกบัเงนิปนัผล      223 

  กำรก ำหนดนโยบำยเงนิปนัผลในทำงปฏบิตั ิ    225 

  ขัน้ตอนกำรจ่ำยเงนิปนัผล      226 

  แบบของกำรจ่ำยเงนิปนัผล      226 

  ทำงเลอืกในกำรก ำหนดนโยบำยเงนิปนัผล      228 

  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรจ่ำยเงนิปนัผล     229 

บรรณำนุกรม          232 

ภำคผนวก          236 

ตำรำงปจัจยัดอกเบีย้            237-244 

 

 



บทท่ี  1 

เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน 

(The Goals and Function of Finance) 

 

บทน า 

 

 การเงนิ (Finance) หมายถึง การบรหิารงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการหมุนเวยีนของเงนิผ่าน
องค์การต่างๆ ไม่ว่าเป็นภาครฐั หรอืภาคเอกชนกต็าม การบรหิารการเงนิในรายละเอยีดอาจ
แตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทขององค์การต่างๆ แต่ที่ยดึเป็นหลกัใหญ่ จะมลีกัษณะส าคญั 
คอื การจดัหาเงนิทุนเพื่อน ามาจดัสรรใช้ไปในโครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ การบรหิาร
การเงนิจงึมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิภาคเอกชน 
หน่วยงานของรฐับาล หรอืองคก์ารอื่นทีด่ าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรกต็าม ดงันัน้ ตอ้งรูว้า่จะ
บรหิารการเงนิดว้ยวตัถุประสงคใ์ด เพราะองคก์ารแต่ละแห่งต่างมจีุดมุ่งหมายหรอืจุดประสงคใ์น
การด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนั และต่างกม็พีืน้ฐานของปัญหาไม่เหมอืนกนั 

 ส าหรบัการเงนิในองคก์ารธุรกจิต่างๆ หรอืการเงนิธุรกจิ(Business finance) นัน้ มาจาก
ค าเดิมคือ การเงินองค์การ (Corporate finance) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร ์
การศกึษาแต่เดิมมุ่งเน้นที่การจดัหาเงนิทุนระยะยาว และวงจรชวีติธุรกจิ หลงัจากนัน้จงึได้มี
พฒันาการต่อมาเป็นระยะจวบจนถึงปัจจุบนั การเงนิธุรกิจเป็นงานที่ต้องอาศยัความช านาญ
พเิศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานทางธุรกจิ (Business administrations) นับวนัจะมี
ขอบเขตทีก่วา้งขวางและซบัซอ้นยิง่ขึน้ ฝ่ายการเงนิจงึต้องเขา้มามบีทบาทมากขึน้ โดยเขา้มามี
ส่วนร่วมตดัสินใจกบัฝ่ายต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการว่าจะให้ผลตอบแทนมากน้อย
เพยีงใด สมควรลงทุนหรอืไม่ และควรจดัหาเงนิทุนจากแหล่งใด นอกจากนัน้ยงัใหค้วามส าคญั
กบัการตดัสนิใจลงทุนในสนิทรพัยแ์ต่ละประเภทให้สอดคล้องกบัความต้องการซึ่งธุรกจิแต่ละ
ประเภทย่อมมีโครงสร้างของสนิทรพัยท์ี่แตกต่างกนัไป และยงัได้มีการพฒันาเครื่องมือเพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนและตดิตามประเมนิผล ทัง้นี้เพื่อให้ธุรกจิได้รบัประโยชน์สูงสุด ดงันัน้ 
การบรหิารการเงนิจงึนบัว่าเป็นเรื่องส าคญัและมขีอบเขตกวา้งขวางซึ่งตอ้งท าการศกึษา เรยีนรู ้
เพื่อน าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.  เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

  

เป็นที่ยอมรบักนัในปัจจุบันว่าเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ คือ การท าให้ผู้เป็น
เจ้าของธุรกจิมคีวามมัง่คัง่สูงสุด (To maximize the wealth of its present owners) หรอืท าให้
มูลค่าของธุรกิจสูงสุด (Maximize the value of the firm) ถ้าธุรกิจดงักล่าวเป็นบริษัทจ ากัด
(มหาชน) พจิารณาได้จากราคาตลาดของหุ้นสามญั ถ้าราคาตลาดหุน้สามญัเพิม่ขึน้เท่ากบัวา่ผู้
ถอืหุ้นมคีวามมัง่คัง่สูงขึน้ ในกรณีที่หุ้นนัน้ไม่ได้ออกจ าหน่ายใหแ้ก่สาธารณชน ย่อมไม่มรีาคา
ตลาด เราอาจใช้ราคาที่เป็นไปได้ (Opportunity price) โดยการวิเคราะห์หุ้นของบริษัทที่
คล้ายคลงึกนัที่มกีารจ าหน่ายให้แก่สาธารณชน แล้วน ามาเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นได ้
(อรุณี นรนิทรกุล ณ อยธุยา & กุสุมา เวชชบลู, 2550) การที่ราคาตลาดหุ้นสามญัจะสงูหรอืต ่า
ขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้บรหิารทุกฝ่ายทัง้ด้านการตลาด การผลติ บุคลากร การบญัชแีละ
การเงนิ ถ้าบรษิทัมผีลการด าเนินงานที่ด ีราคาตลาดหุ้นสามญัจะสูงขึน้ ในทางตรงขา้มถ้าผล
การด าเนินงานไม่เป็นทีน่่าพอใจ ราคาตลาดหุน้สามญัจะลดลงเนื่องจากโดยทัว่ไปผูถ้อืหุน้สามญั
ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนจากการถือหุน้ 2 ประการ คอื  1) เงนิปันผล (Yield)  2) ก าไรจากการ
ขายหุน้ (Capital gain) 

อย่างไรกต็าม การบรหิารงานที่ดีมปีระสทิธภิาพอนัท าให้ราคาตลาดหุ้นสามญัสูงขึ้น 
โดยปกต ิหมายถงึ การบรหิารที่ท าให้บรษิทัมกี าไรสงู มคีวามเสีย่งต ่า ซึง่ก าไรในที่นี้ไม่ใช่ก าไร
รวมทัง้หมดของบรษิทั แต่เป็นก าไรต่อหุน้ (Earning per share) ซึง่หาไดจ้ากการน าก าไรสุทธสิ่วน
ของผู้ถือหุ้นสามญัหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สนิ ทัง้นี้ เนื่องจากการมกี าไรโดยรวมเพิม่ขึ้น 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน อาจเป็นการท าใหก้ารด าเนินงานไม่มปีระสทิธภิาพ ก าไรรวมทัง้
สิน้จะสงูขึน้ แต่หุน้สามญัทีม่จี านวนเพิม่ขึน้เช่นกนัยอ่มส่งผลใหก้ าไรต่อหุน้ลดลง ท าใหม้ลูค่าหุน้
แต่ละหุ้นลดต ่าลงผลสุดท้ายราคาตลาดหุ้นสามญัจะลดต ่าลงเช่นเดยีวกนั ฉะนัน้ผู้บรหิารจะให้
ความส าคญักบัก าไรต่อหุ้นมากกว่าก าไรรวมทัง้สิ้นของบรษิทั นอกจากนัน้สิง่ส าคญัประการที่
สองที่จะมผีลต่อราคาตลาดหุ้นสามญั คอื ความเสี่ยง (risk) ของผลตอบแทน (ก าไร) ที่จะได้รบั
ในอนาคต ซึง่อาจเป็นความเสีย่งทางธุรกจิ (Business risk) อนัเป็นความเสีย่งในอนาคตของธุรกจิ
แต่ละประเภทที่แตกต่างกนัไปหรอือาจเป็นความเสี่ยงทางการเงนิ (Financial risk) อนัเกิดจาก
โครงสร้างของธุรกิจที่มีส ัดส่วนของหนี้สินเป็นจ านวนมาก อาจท าให้รายจ่ายประจ าในรูป
ดอกเบี้ยจ่ายเป็นจ านวนมาก ซึ่งธุรกจิอาจประสบปัญหาในการช าระดอกเบี้ยและเงนิตน้คนืเมื่อ
ครบก าหนดเวลา จะเหน็ได้ว่า เมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางธุรกจิตาม
ลกัษณะของการประกอบการธุรกิจแต่ละประเภท หรือความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจาก
โครงสร้างเงนิทุนของธุรกจิกต็าม ยอ่มส่งผลต่อราคาตลาดของหุน้สามญั ประการที่สามทีส่่งผล
กระทบต่อราคาตลาดหุน้สามญัคอื ระยะเวลาของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บั หมายถงึ ระยะเริม่ตน้ที่
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ไดร้บัผลตอบแทน ตลอดจนความยาวนานของระยะเวลาทีไ่ดร้บัผลตอบแทนทัง้สิน้ โดยปกตกิาร
ได้รบัผลตอบแทนเรว็ และ ระยะเวลาของผลตอบแทนที่จะได้รบัเป็นเวลานานย่อมเป็นสิง่ที่ดี
เป็นที่น่าสนใจและน ามาพิจารณาของนักลงทุนโดยทัว่ไป  ฉะนั ้น ระยะเวลาเริ่มต้นของ
ผลตอบแทนที่ได้รบัจงึเป็นปัจจยัที่มผีลต่อราคาตลาดหุ้นสามญัด้วย เนื่องจากผลตอบแทนที่
ได้รบัในช่วงเวลาต่างกันย่อมมีค่าต่างกัน  เนื่ องจากเงินจะมีค่าตามเวลา (Time value of 

money) อีกทัง้ระยะเวลาของการได้รบัผลตอบแทนต่อเนื่องเป็นเวลานานย่อมเป็นที่ต้องการ
มากกวา่การไดร้บัผลตอบแทนในช่วงสัน้ ประการสุดทา้ย ไดแ้ก่ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล การ
ที่ธุรกิจด าเนินงานเพื่อให้มกี าไรต่อหุ้นสูงสุดเป็นประการหลกันัน้ อาจเป็นไปได้ที่ธุรกิจจะน า
ก าไรทีไ่ดร้บัไปลงทุนต่อโดยไม่จ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้ือหุ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
สามญั เนื่องจากผู้ถอืหุ้นที่ไม่ชอบความเสี่ยงย่อมพอใจที่จะได้รบัเงนิปันผลในปัจจุบนัมากกว่า 
เนื่องจากเหตุการณ์ในอนาคตนัน้อยูภ่ายใตส้ภาวะความไม่แน่นอน 

กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของการบรหิารการเงนิได้แก่ การท าให้ผู้เป็นเจ้าของธุรกจิมี
ความมัง่คัง่สงูสุด ซึง่วดัไดจ้ากราคาตลาดหุน้สามญัของธุรกจิมรีาคาสงูสุด ซึง่มปัีจจยัส าคญัทีท่ า
ใหร้าคาตลาดหุน้สามญัสงูสุดไดแ้ก่ การบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพส่งผลใหม้ีก าไรต่อหุ้นสงูสุด 
ภายใต้การพิจารณาถึงความเสี่ยงต ่าสุด ระยะเวลาของการได้รบัผลตอบแทนรวดเรว็ และ
ผลตอบแทนที่ได้รบัเป็นระยะเวลานานทัง้นี้ต้องมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลที่เหมาะสมที่สุด
ดว้ย 

 

2.  หน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน 

 

หน้าที่ของผูบ้รหิารการเงนิในปัจจุบนันัน้มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบกวา้งขวางมากกวา่ใน
อดีตที่ท าหน้าที่เฉพาะเพียงดูแลรกัษาเงนิสด จดบนัทึกการรบัจ่ายเงนิสด รวมทัง้การจดัหา
เงนิทุน ผู้บรหิารการเงนิในปัจจุบนัจะท าหน้าที่ต่างๆ ซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ซึง่อาจจะแตกต่างกนั
ไปบา้งตามลกัษณะและขนาดธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั พอสรุปหน้าทีไ่ดอ้อกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 

2.1  การจดัหาเงนิทุน (Financing decision) ในการประกอบการธุรกจินัน้จ าเป็นต้องมี
เงนิทุนทีใ่ช้ในการประกอบการ การจดัหาเงนิทุนนัน้ อาจจดัหาเงนิทุนจากภายในธุรกจิเอง เช่น 
การออกหุ้นสามญัจ าหน่าย เป็นต้น หรอือาจจะจดัหาจากแหล่งภายนอกธุรกจิ อาจจะโดยการ
กู้ยมื ซึ่งแน่นอนว่าการจดัหาเงินทุนนัน้จะมตี้นทุน (Cost) เกดิขึน้  เช่น ต้นทุนจากการกู้ยมื 
ไดแ้ก่ ดอกเบีย้จ่าย ตน้ทุนจากการออกหุน้สามญั ไดแ้ก่ เงนิปันผลจ่าย  เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ถ้าพิจารณาการจดัหาเงนิทุนโดยดูระยะเวลาการช าระคนืเป็นเกณฑ์ก็จะ
แบ่งเป็น การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ การจดัหาเงนิทุนระยะปานกลาง  และการจดัหาเงนิทุนระยะ
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ยาว เช่น  การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ จากการกูย้มืระยะสัน้  การจดัหาเงนิทุนระยะยาว โดยการ
กูย้มืระยะยาวจากเจา้หนี้ การออกหุน้สามญั เป็นตน้ 

โดยปกตกิารจดัหาเงนิทุนระยะสัน้จะมตีน้ทุนต ่ากว่า การจดัหาเงนิทุนระยะยาว แต่การ
จดัหาเงนิทุนระยะสัน้จะมคีวามเสีย่งภยัในการช าระหนี้คนืสูงกวา่ หน้าทีใ่นการจดัหาเงนิทุนจึง
เป็นการพจิารณาตดัสนิใจวา่ธุรกจิควรตดัสนิใจจดัหาเงนิทุนจากแหล่งใดบา้ง ในสดัส่วนเท่าไรจงึ
ท าใหม้ตีน้ทุนและมคีวามเสีย่งภยัทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก่การศกึษารายละเอยีดในเรื่องเหล่านี้ 

1) ตลาดการเงนิ 

2) แหล่งเงนิทุนระยะสัน้ ระยะปานกลาง ระยะยาว 

3) โครงสรา้งเงนิทนุและตน้ทนุของเงนิทุน 

4) การตดัสนิใจในนโยบายเงนิปันผล 

 

2.2  การวางแผนและควบคุมทางการเงนิ (Financial planning and controlling)  

        ผู้บรหิารการเงนิต้องท างานพร้อมกนักบัแผนกต่างๆ ภายในองค์การธุรกจิ เพื่อ
ร่วมกนัวางแผนธุรกิจและน ามาปฏบิตัพิร้อมทัง้การตดิตามควบคุมให้การด าเนินธุรกจิเป็นไป
ตามแผนที่วางไว ้ผู้บรหิารการเงนิจะท าหน้าที่ในการวางแผนและควบคุมทางการเงนิจะต้องมี
ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องเหล่านี้ ไดแ้ก่  

1) การวเิคราะหท์างการเงนิ 

2) การวางแผนก าไร 

3) การพยากรณ์ทางการเงนิ 

2.3  การตัดสินใจจดัสรรเงินทุน (Financial allocation) เมื่อจัดหาเงินทุนแล้วธุรกิจ
จะต้องน าเงินทุนนัน้ไปลงทุนในสินทรพัย์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการผลิต การจ าหน่าย โดย
ผู้บริหารการเงินต้องตดัสินใจถึงสดัส่วนของการลงทุนในสินทรพัย์ต่างๆ อย่างเหมาะส ม 
เนื่องจากโดยปกตกิารลงทุนใน สินทรพัย์ถาวรจะก่อให้เกิดก าไรในระยะยาว เช่น การลงทุน
สรา้งโรงงาน ซือ้เครื่องจกัร มาท าการผลติสนิคา้ ซึง่เป็นทีม่าของรายไดแ้ละก าไรในทีสุ่ด แต่การ
ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรนัน้จะท าใหก้จิการมสีภาพคล่องต ่า ตรงกนัขา้มกบัการลงทุนในสนิทรพัย์
หมุนเวยีน ซึง่มสีภาพคล่องสงูกวา่ แต่สนิทรพัยห์มุนเวยีนจะมปีระสทิธภิาพสรา้งก าไรไดต้ ่า เช่น 
การถือเงนิสดไว้ในมือเป็นจ านวนมาก ธุรกิจจะมีสภาพคล่องสูง แต่การถือเงินสดไว้จะไม่
ก่อให้เกดิรายได้แต่อย่างใด ผู้บรหิารการเงนิจงึต้องตดัสินใจจดัสรรเงนิทุนในสนิทรพัย์แต่ละ
รายการอย่างเหมาะสมเพื่อรกัษาดุลยภาพระหว่างความสามารถท าก าไรและสภาพคล่อง อนั
ประกอบไปดว้ยการท าหน้าทีด่งันี้ 

1) การบรหิารเงนิสดและหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 

2) การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 

3) การบรหิารลกูหนี้ 
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4) การบรหิารสนิคา้คงเหลอื 

5) การพจิารณาการลงทนุในโครงการต่างๆ 

 จะเหน็วา่หน้าทีห่ลกัส าคญั 2 ประการของผูบ้รหิารการเงนิ ไดแ้ก่ การจดัหาเงนิทุน และ 
ตดัสนิใจจดัสรรเงนิลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ซึง่จะถูกบนัทกึบญัชไีว ้และปรากฏออกมาในรปูของ
รายงานทางการเงนิทีส่ าคญั ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ซึง่สามารถแสดง
ใหเ้หน็การจดัหาเงนิทุน การจดัสรรเงนิทุน รวมถงึตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ ดงันี้ 
 

 

บรษิทั............................... 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ.................................... 
(การจดัสรรเงนิทุน)          (การจดัหาเงนิทุน) 
สินทรพัย ์  หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  

สินทรพัยห์มนุเวียน  หน้ีสินหมนุเวียน  

     เงนิสด                            XX                  เจา้หนี้การคา้                        XX  

     เงนิลงทุนระยะสัน้              XX      ตัว๋เงนิการคา้                        XX  

     ลกูหนี้                            XX      ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย                   XX  

     สนิคา้คงเหลอื                  XX  รวมหน้ีสินหมนุเวียน XX 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน    XX หน้ีสินระยะยาวและส่วนของเจ้าของ  

สินทรพัยถ์าวร      เงนิกูร้ะยะยาว                      XX  

     รถยนต ์                         XX      หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ                      XX  

     เครื่องจกัร                       XX      ทุนหุน้สามญั                        XX  

     อาคาร                           XX      ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั           XX  

     ทีด่นิ                             XX      ก าไรสะสม                           XX  

รวมสินทรพัยถ์าวร  XX   รวมหน้ีสินระยะยาวและส่วนของ
เจ้าของ 

XX 

รวมสนิทรพัยท์ ัง้สิน้ XXX  รวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ XXX 
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บรษิทั........................ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา......................สิน้สุด....................... 
 

ขาย      XX    
     ตน้ทุนขาย     XX  ค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการจดัสรร 

ก าไรข ัน้ตน้     XX  เงนิทุนลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ 

     ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   XX 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี   XX 

     ดอกเบีย้จ่าย    XX  

ก าไรก่อนหกัภาษ ี    XX 

     ภาษจี่าย     XX     ค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการจดัหา 

ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี    XX     เงนิทุน 

     เงนิปันผลหุน้บุรมิสทิธิ ์   XX 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั  XX 
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3.  ความรบัผิดชอบขององคก์ารธุรกิจ 

 

การบรหิารการเงนิในองค์การธุรกจิให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้ธุรกิจมมีูลค่าสูงขึ้น อนั
หมายถงึผู้เป็นเจา้ของได้รบัความมัง่คัง่สูงสุด ซึง่พจิารณาการบรรลุเป้าหมายได้จากราคาตลาด
หุน้สามญัของธุรกจินัน้ 

การที่ธุรกจิจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้นอกจากการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สูงสุดดังได้กล่าวมาแล้วยงัจะต้องมีความรบัผิดชอบต่อบุคคลฝ่ายต่างๆ ด้วย ที่ส าคญัคือ
รบัผดิชอบต่อพนักงานที่ท างานในองค์การธุรกจินัน้ ในการใหค้วามเป็นธรรมของผลตอบแทน 
ใหโ้อกาสในการเขา้รบัการอบรมหรอืการศกึษาเพื่อความกา้วหน้าในชวีติของพนกังานอย่างเท่า
เทยีมกนั นอกจากนัน้ยงัต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยส่วนรวม เนื่องจากองค์การธุรกจิเป็นส่วน
หนึ่งของระบบสงัคม ฉะนัน้ ถ้าสงัคมและสิง่แวดล้อมมปัีญหา ธุรกจิกอ็ยู่ไม่ไดเ้ช่นเดยีวกนั การ
เสนอผลติภณัฑข์องหน่วยธุรกจิจงึตอ้งไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภคจนเกนิไป รวมทัง้การด าเนินธุรกจิ
จะต้องไม่ก่อให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม อกีทัง้ควรให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนกลบัคนืแก่สงัคมส่วนรวมในบางโอกาส 

ซึง่ถ้าหากองค์การธุรกจิด าเนินงานโดยมกีารบรหิารจดัการที่ด ีการบรหิารบุคคลที่เป็น
ธรรม น าเสนอสนิค้าและบรกิารที่มคีุณภาพไม่เอาเปรยีบผู้บรโิภค พร้อมทัง้มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม   ทัง้ผู้บรโิภค พนักงานและสงัคมไดร้บัแต่สิง่ดีๆ  ยอ่มท าใหมู้ลค่าของธุรกจินัน้สูงขึน้ 
ตรงกนัข้ามถ้าธุรกิจใดขาดความรบัผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ดงักล่าวมาย่อมไม่สามารถประสบ
ความส าเรจ็ในระยะยาวได ้

 

4.  งานการเงินในโครงสร้างองคก์ารธุรกิจ 

 

การจดัสายงานในองคก์ารธุรกจิแต่ละแห่งนัน้อาจแตกต่างกนัไปตามขนาดและประเภท
ของธุรกจิ แต่จะมกีารปฏิบตัหิน้าที่ส าคญัที่เป็นพื้นฐานของการท าธุรกจิเช่นกนั ส าหรบังาน
การเงนิในองคก์ารธุรกจินัน้ ถ้าเป็นธุรกจิขนาดใหญ่ๆ อาจมรีองประธาน กรรมการดา้นการเงนิ 
เป็นต าแหน่งสูงสุดของงานด้านการเงิน ซึ่งจะมีหน้าที่รบัผดิชอบและตดัสินใจรวมทัง้ก าหนด
นโยบายร่วมกบัผูบ้รหิารสงูสุดของฝ่ายต่างๆ เช่น รองประธานกรรมการด้านการตลาด เป็นต้น 
นอกจากนัน้ รองประธานกรรมดา้นการเงนิยงัมกีารก าหนดสายบงัคบับญัชา ก าหนดหน้าทีแ่ละ
ความรบัผิดชอบของบุคลากรสายการเงนิด้วย ซึ่งโดยปกตสิายการบงัคบับญัชาจะมี 2 ส่วน 
ได้แก่ หนึ่ง เหรญัญิก (Treasurer) มหีน้าที่ในการจดัหาเงนิทุน การจดัสรรเงนิทุน การจดัการ
เงนิสดของกิจการ และรกัษาความสมัพันธ์ที่ดีกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ และมีหน้าที่ในการ
ด าเนินงานอื่นๆ อกี เช่น การเกบ็รกัษาเงนิทุน การประกันภยั ความรบัผดิชอบต่อการบรหิาร
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สนิเชื่อ เป็นตน้ สอง สมุหบ์ญัช ี(Controller) มหีน้าที่ในการบนัทกึและจดัท าขอ้มูลทางการเงนิ
ต่างๆ การควบคุมสนิทรพัยต่์างๆ เช่น การควบคุมต้นทุน การควบคุมสนิค้าคงเหลอื เป็นต้น 
นอกจากนัน้ยงัมหีน้าที่ในการวางแผนก าไร ดูแลบญัชขีองบรษิัท ตลอดจนการจ่ายเงินเดอืน
พนกังาน และภาษ ีการรวบรวมขอ้มลูเพื่อการควบคุมและตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1-1  การจดัโครงสรา้งขององคก์ารธรุกจิ (เน้นงานดา้นการเงนิ) 
 

5.  สรปุ 

  

 การบรหิารการเงนิขององคก์ารธุรกจิในปัจจุบนัได้มกีารพฒันาและมขีอบเขตกวา้งขวาง
ขึน้ เพื่อท าใหเ้จา้ของธุรกจิมคีวามมัง่คัง่สงูสดุซึง่ถา้เป็นธุรกจิในรปูแบบบรษิทัจ ากดัหมายถงึการ
ท าให้ราคาตลาดหุ้นสามัญสูงสุด ผู้บริหารงานทางด้านการเงินจึงต้องบริหารงานให้มี
ประสทิธภิาพโดยท าหน้าทีใ่นดา้นการวางแผน การจดัหาแหล่งเงนิทุน การจดัสรรเงนิทุนลงทุน
ในสนิทรพัยต์ลอดจนโครงการต่างๆ โดยผูบ้รหิารจะตอ้งระลกึเสมอวา่ ราคาตลาดหุ้นสามญัของ
บรษิทัจะสงูขึน้ไดน้ัน้เมื่อบรษิทัมผีลการด าเนินงานทีด่ ีมคีวามมัน่คงในระยะยาว ซึง่จ าเป็นอยา่ง
ยิง่ทีบ่รษิทัจะตอ้งรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย 

รองประธานกรรมการ 

ดา้นการผลติ 

เหรญัญกิ สมุหบ์ญัช ี

รองประธานกรรมการ 

ดา้นการเงนิ 

รองประธานกรรมการ 

ดา้นการตลาด 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร 
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ค าถามท้ายบทท่ี  1 

 

1. ใหอ้ธบิายความหมายค าวา่การเงนิ (Finance) 

2. เป้าหมายของการประกอบธุรกจิ  คอือะไร  และมอีะไรเป็นตวัชีว้ดัถงึการบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าว 

3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาตลาดหุน้สามญั มอีะไรบา้ง 

4. หน้าทีข่องผูบ้รหิารการเงนิมอีะไรบา้ง  ใหอ้ธบิายโดยสงัเขป 

5. ผูบ้รหิารธรุกจิตอ้งรบัผดิชอบต่อบุคคลหลายฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งไรบา้ง  ใหอ้ธบิาย
โดยสงัเขป 

6. เพราะเหตุใดผูบ้รหิารทางการเงนิจะตอ้งบรหิารเพื่อใหเ้กดิดุลยภาพระหวา่งสภาพคล่อง
กบัผลตอบแทน 

7. ใหเ้ขยีนโครงสรา้งการบรหิารในองคก์ารธุรกจิ โดยเน้นใหเ้หน็งานทางดา้นการเงนิ 

8. ใหอ้ธบิายถงึความแตกต่างระหวา่งเหรญัญกิกบัสมุหบ์ญัช ี

9. บรษิทั A และบรษิทั B มผีลการด าเนินงานในปี 2550 ดงันี้ 
 

 บรษิทั A บรษิทั B 

ก าไรสุทธ ิ 1,000,000 1,500,000 

 

บรษิทั A มทีุน 2,000,000 บาท แบ่งทุนเป็นหุน้มลูค่าหุน้ละ 20 บาท บรษิทั B มทีุนจด
ทะเบยีน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้มลูค่าหุน้ละ 20 บาท ท่านคดิวา่บรษิทัใดมี
ประสทิธภิาพในด าเนินงานมากกวา่ เพราะอะไร 

 



บทท่ี  2 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

(Financial Ratio Analysis) 

  

บทน า 

 

จากบทที่ 1 ได้อธิบายถึงเป้าหมายของการประกอบการธุรกิจ คือ การท าให้ผู้เป็น
เจ้าของมีความมัง่คัง่สูงสุด ซึ่งถ้าหากการด าเนินงานของธุรกิจอยู่ในรูปของบริษัทก็คือ การ
พยายามท าให้ราคาตลาดหุ้นสามญัสูงสุด ไม่ใช่ก าไรทางบญัชสีูงสุด แต่อย่างไรกต็าม ตวัเลข
ทางบญัชกีจ็ะมอีทิธพิลต่อราคาหุน้สามญัเช่นกนั และถ้าต้องการทราบผลการด าเนินงานในอดตี
และปัจจุบัน ข้อมูลจากงบการเงินจะสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ทางการเงนิได้เป็นอย่างด ี
ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูดงักล่าวมาปรบัปรุง วางแผนการด าเนินงานตลอดจนก าหนดกลยุทธ์
ของบริษัทในอนาคตต่อไป นอกจากนั ้นข้อมูลจากงบการเงินย ังช่วยเจ้าหนี้  ประเมิน
ความสามารถช าระคนืของลกูหนี้ ผู้ถอืหุ้นใช้พยากรณ์ก าไร เงนิปันผล ราคาหุ้นสามญั การน า
ข้อมูลจากงบการเงินมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะต้องน าข้อมูลมาวเิคราะห์ ซึ่งเรียกว่า การ
วเิคราะหง์บการเงนิ (Analysis of financial statement) 

 

1.  เครื่องมอืวิเคราะห์งบการเงิน 

  

     ในการวเิคราะหง์บการเงนินัน้มเีครื่องมอืทีส่ามารถน ามาใชว้เิคราะหง์บการเงนิ ดงันี้ 
 1.1  การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial ratio analysis) 

 1.2  การยอ่ส่วนงบการเงนิ (Common size statement) 

 1.3  การวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหวของเงนิทุน (Sources and uses of fund statement) 

     ในบทนี้จะอธบิายเฉพาะการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิเท่านัน้ 

 

2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์งบการเงิน 

  

     เนื่องจากการวเิคราะหง์บการเงนิถอืเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงนิของธุรกจิ จงึมผีู้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกธุรกจิ ซึ่งมเีป้าหมาย
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

 2.1  เจา้หนี้ จะสนใจวเิคราะหง์บการเงนิของลกูหนี้เพื่อพจิารณาความสามารถช าระหนี้
ของลกูหนี้ ประสทิธภิาพในการท าก าไร และลกัษณะการไดม้าและใชไ้ปของเงนิทุนของลกูหนี้ 
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 2.2  ผู้ลงทุนทัว่ไป หมายถึง ผู้ที่มีเงินออมและพร้อมจะลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ จะ
ประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยวเิคราะห์ความสามารถท าก าไรในอดตี ปัจจุบนั และ   
คาดการณ์ถงึแนวโน้มในอนาคต รวมทัง้ประเมนิความเสี่ยง และอตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจาก
การลงทุน 

 2.3  ผูบ้รหิาร เป็นผูท้ ีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของธุรกจิจงึ
ต้องวเิคราะห์อย่างละเอยีดทุกด้าน เพื่อหาแนวทางในการวางแผน ควบคุมการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

 2.4  หน่วยงานรัฐบาล มีเป้าหมายในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลมา
พิจารณา เชิงนโยบายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยร่วม เช่น 
กรมสรรพากรจะไดป้รบัปรุงก าไรสุทธขิองธุรกจิใหเ้ป็นไปตามประมวลรษัฎากร เป็นตน้ 

 2.5  ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ซึง่อาจมเีป้าหมายในการวเิคราะหท์ีแ่ตกต่างกนัไป 

 

1.1  การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) 

 อตัราส่วนทางการเงนิ หมายถงึ การน าขอ้มลูจากงบการเงนิตัง้แต่ 2 รายการขึน้ไป
มาสรา้งความสมัพนัธก์นั เพื่อเขา้ใจถงึสภาพการณ์ทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิ โดยน าตวัเลขอตัราส่วน
ทางการเงนิมาเปรยีบเทยีบกนัเพื่อสามารถมองเหน็ปัญหาทางการเงนิและปัญหาอื่นๆ ที่ธุรกจิ
ก าลงัเผชญิอยู่การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิท าใหท้ราบว่าอะไรคอืสาเหตุของปัญหา และ
อะไรคอืเครื่องแสดงอาการของปัญหาเหล่านัน้ เพื่อจะไดห้าทางแกไ้ขปัญหาใหต้รงประเดน็ 

 ในการน าอตัราส่วนทางการเงนิมาเปรยีบเทยีบกนันัน้ จะมกีารเปรยีบเทียบใน 2 
ลกัษณะคอื 

 1)  เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
(ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม) เรยีกว่า Cross section analysis อนึ่ง ตวัอย่างในบทที่ 2 นี้จะสมมติ
ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมเพื่ออธบิายถงึการแปลผลการวเิคราะห์ 
 2)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทในปัจจุบันกับอดีตเพื่อพยากรณ์
แนวโน้มในอนาคต เรยีกวา่ Time series analysis  

 

1.2  ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน 

 ในการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนินัน้ สามารถแบ่งประเภทของอัตราส่วนทาง
การเงนิเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
 1.2.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratios) เป็นอตัราส่วนทีใ่ช้วดัความสามารถ
ในการช าระหนี้ระยะสัน้ของบรษิัทเพื่อตอบค าถามว่าบรษิัทสามารถช าระหนี้ที่จะครบก าหนด
ภายในเวลา 1 ปีได้หรอืไม่ การวดัสภาพคล่องของบรษิัทจะท าได้โดยการแสดงความสมัพนัธ์
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ระหวา่งสนิทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดง้า่ย กบัภาระผกูพนัระยะสัน้ ซึง่อตัราส่วนสภาพ
คล่องทีน่ิยมใชม้ดีงันี้ 
 

 1)  อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน    =   
นเวยีนหนี้สนิหมุ
มุนเวยีนสนิทรพัยห์

 

    (Current ratio)  

           

 เช่น บรษิทั A ม ีCurrent ratio   =    
1,000,000

3,000,000
 =     3  เท่า 

 ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม     =     4  เท่า 

 

 แสดงวา่สภาพคล่องของบรษิทั A น้อยกวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากบรษิทั 
A มีอตัราสภาพคล่องเท่ากบั 3 หมายความว่า บรษิัท A มีสนิทรพัย์ที่สามารถเปลี่ยนมือง่าย
จ านวน 3 เท่าของหนี้สนิระยะสัน้ ซึ่งบรษิทัสามารถเปลี่ยนสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นเงนิสดเพียง
รอ้ยละ 33.30 กเ็พยีงพอทีจ่ะช าระหนี้ไดห้มด ซึง่แสดงวา่สภาพคล่องของบรษิทัยงัอยูใ่นเกณฑท์ี่
ด ีแต่ถ้าพจิารณาวา่ท าไมอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัจงึต ่ากวา่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ควรจะพจิารณาในรายละเอยีดลกึลงไปวา่เกดิอะไรขึน้ 

 

2)  อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเรว็ =   
นเวยีนหนี้สนิหมุ

ลอืสนิคา้คงเหมุนเวยีนสนิทรพัยห์ 
  

    ( Quick or acid test ratio ) 

      

 สนิค้าคงเหลอืเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีม่สีภาพคล่องต ่าสุด กล่าวคอื ถ้าการขายสนิค้า
เป็นเงนิเชื่อ จะต้องมกีารเปลี่ยนสภาพสนิทรพัยจ์ากสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิทรพัยป์ระเภทลกูหนี้
การคา้ และเมื่อเรยีกเกบ็หนี้ไดแ้ลว้จงึกลายเป็น เงนิสด และขอ้ส าคญัอกีประการคอื สนิคา้บาง
ประเภทอาจเสี่ยงต่อการเน่าเสยี ความล้าสมยั จงึท าให้สูญเสยีมูลค่าได้ ฉะนัน้การพจิารณาถึง
สภาพคล่องของธุรกจิอย่างแท้จรงิจงึไม่ควรน าสนิค้าคงเหลอืมาพจิารณา      อตัราส่วนเงนิทุน
หมุนเรว็ จงึเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างสนิทรพัยห์มุนเวยีนรายการอื่นๆ ยกเวน้สนิค้าคงเหลอื
เทยีบกบัหนี้สนิหมุนเวยีน 

 เช่น อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเรว็ของบรษิทั A = 
1,000,000

1,000,0003,000,000 
 

  (Quick raito) 

       =  2  เท่า 
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  ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม  =   3.2  เท่า 

 

 แสดงวา่บรษิทัมอีตัราส่วนเงนิทุนหมุนเรว็น้อยกวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม แต่อยา่งไร
กต็าม บรษิทั A มสีนิทรพัยห์มนุเวยีนทีม่สีภาพคลอ่งสงูกวา่สนิคา้คงเหลอืมากกวา่หนี้สนิหมุนเวยีน
ถงึ 2 เท่า ฉะนัน้ ถ้าบรษิทัสามารถเปลีย่นสนิทรพัยด์งักล่าวเป็นเงนิสดโดยเฉพาะการเรยีกเกบ็เงนิ
จากลูกหนี้การค้าได้ บรษิัท A ก็ยงัคงสามารถช าระหนี้ระยะสัน้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอการ
เปลี่ยนเป็นเงนิสดจากสนิค้าคงเหลอื ฉะนัน้ การพจิารณาถงึอตัราส่วนความสามารถในการบรหิาร
สนิทรพัย ์โดยเฉพาะการประเมนิลกูหนี้การค้า และประเมนิสนิค้าคงเหลอืกจ็ะบอกถึงสภาพคล่อง
ของบรษิทั A ไดม้ากขึน้ 

 

 1.2.2  อตัราส่วนวดัประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย ์(Activity ratio) 

          อตัราส่วนกลุ่มที่สองนี้จะใช้วดัว่าบรษิทัมปีระสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย์
เพยีงใด กล่าวคอื บรษิทัไดบ้รหิารจดัการสนิทรพัยเ์พื่อก่อใหเ้กดิผลตอบแทนและมสีภาพคล่องที่
เหมาะสมหรอืไม่ อตัราส่วนทีน่ิยมใชเ้พื่อวดัประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย์ไดแ้ก่ 

  

      1)  อตัราส่วนทีใ่ชป้ระเมนิสนิคา้คงเหลอื 

   ก.  อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้ =           
   (Inventory turnover)        

   บรษิทั A   =     18 รอบ 

   ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =     10 รอบ 

  ข.  ระยะเวลาในการขายสนิคา้โดยเฉลีย่ =     
 
 

           =        
     

       = 
1,800,000

100,000  x360
   

    

   บรษิทั A   =    20 วนั 

   ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =    36 วนั 

 

 อตัราการหมุนเวยีนของสนิค้าจะบอกให้ทราบว่าในแต่ละรอบบญัชีมีการหมุนเวยีน 
(Turnover) ของสนิค้าคงเหลอืกี่คร ัง้ เพื่อท าก าไร ค าว่า หมุนเวยีนคอืการน าสนิค้าออกไปขาย 
ซึ่งถ้าสมมตวิ่าการขายแต่ละครัง้มจี านวนเท่ากบัสนิค้าคงคลงัถวัเฉลี่ย บรษิทั A จะมกีารขาย
สนิคา้ไปทัง้หมด 18 ครัง้ ซึง่สงูกวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม แสดงวา่ บรษิทั A มกีารหมุนเวยีนของ

ขาย         
สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่ 

จ านวนวนัใน 1 รอบบญัช ี       
อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้ 

360 x สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่ 

ยอดขาย 
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สนิค้ามากครัง้กวา่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อตัราส่วนนี้ย ิง่มคี่ามากเท่าไรยิง่ด ีเพราะแสดงให้
เหน็ถงึบรษิทัสามารถขายสนิคา้ไดม้าก สนิคา้คงเหลอืโดยเฉลี่ยมอียูน้่อย เนื่องจากสนิคา้เป็นที่
นิยมของผูบ้รโิภค ฉะนัน้โอกาสท าก าไรจงึมสีงู 

 ส าหรบัระยะเวลาในการขายสนิค้าถวัเฉลีย่ หมายถงึ ระยะเวลาที่สนิคา้ทีซ่ ือ้มาหรอืผลติ
ขึน้มาต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจงึจะขายออกไปได้ โดยปกติระยะเวลาการขายสินค้ายิง่ส ัน้ยิง่ด ี
เพราะแสดงว่าสนิค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้าจงึขายได้อย่างรวดเรว็ และการขายได้เรว็จะช่วย
ประหยดัค่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาดว้ย 

 จากตวัอย่าง บรษิทั A สามารถขายสนิค้าโดยเฉลี่ยใชเ้วลา 20 วนั ซึง่น้อยกวา่ค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม นับวา่เป็นจุดแขง็ของบรษิทั A ทีม่กีารบรหิารสนิค้าคงเหลอืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
อนึ่ง ในการหาอตัราหมุนเวยีนของสนิคา้อาจมกีารหาโดยน าต้นทุนขายหารดว้ยสนิค้าคงเหลอื
โดยเฉลีย่ ถ้าการบนัทกึบญัชโีดยมกีารตรีาคาสนิคา้คงเหลอืในราคาทุน 

 

 2)  อตัราส่วนทีใ่ชป้ระเมนิลกูหนี้ 
      ก.  อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้  =        ขายเชื่อ    

  (Account receivable turnover)                 ลกูหนี้ถวัเฉลีย่ 

   บรษิทั A   =  10 รอบ 

  ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม   =  16 รอบ 

 

      ข.  ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยเฉลีย่  =           จ านวนวนัใน 1 ปี 

  (Average collection period)            อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้ 
       =   360 x ลกูหนี้ถวัเฉลีย่ 

                             ขายเชื่อ 

   บรษิทั A   =  36 วนั 

  ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม   =  22.5 วนั 

 

 อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้จะมคีวามหมายในลกัษณะเดยีวกนักบัอตัราหมุนเวยีน
ของสนิค้า กล่าวคอื หมายถึง จ านวนครัง้ที่ลูกหนี้หมุนเวยีนมาช าระหนี้ให้กบับรษิทัใน 1 รอบ
บญัช ีเช่น บรษิทั A มอีตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้ 10 รอบ หมายความวา่ บรษิทั A สามารถ
เรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้แต่ละรายได้ 10 ครัง้ ใน 1 รอบบญัช ีอตัราส่วนนี้มคี่ามากยิง่ด ีเพราะ
แสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนครัง้ทีล่กูหนี้น าเงนิมาช าระใหก้บับรษิทั 

 ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยเฉลี่ยเป็นอตัราส่วนที่บอกใหท้ราบวา่บรษิทัมปีระสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการเปลีย่นสภาพจากสนิทรพัยป์ระเภทลกูหนี้มาเป็นสนิทรพัยป์ระเภทเงนิสดใช้
เวลากี่วนั การใช้เวลาในการเรยีกเกบ็หนี้ไดเ้รว็ แสดงถึงประสทิธภิาพของฝ่ายจดัการเกีย่วกบั
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นโยบายในการก าหนดเงื่อนไขเครดติ และนโยบายการเรยีกเกบ็หนี้ ตามตวัอย่าง บรษิทั A  มี
ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยเฉลี่ย 36 วนั ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่มีเพียง 22.5 วนั 
แสดงถึงประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการในเรื่องลูกหนี้ต ่าและจะส่งผลต่อสภาพคล่องของ
บรษิทัดว้ย ซึง่บรษิทั A จะตอ้งหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิวา่เกดิจากอะไร เพื่อจะไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ข
ในนโยบายการบรหิารจดัการดา้นลกูหนี้ เช่น บรษิทั A อาจจะตอ้งพจิารณาวา่การทีร่ะยะเวลาใน
การเกบ็หนี้ของบรษิทัล่าช้ากว่าระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจาก
การก าหนดเงื่อนไขเครดิตไม่เหมาะสมกจ็ะต้องไปปรบัปรุงนโยบายด้านเงื่อนไขให้เครดติใหม่ 
หรอื บรษิัท A มีระยะเวลาเก็บหนี้ล่าช้า เกิดจากมีลูกหนี้ที่มีมาตรฐานต ่า ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ 
บรษิทัจะตอ้งไปปรบัปรุงในนโยบายดา้นมาตรฐานลกูหนี้ 
 

 3)  อตัราส่วนทีใ่ชป้ระเมนิสนิทรพัยถ์าวร 

        อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร =      าวรสนิทรพัยถ์
ขายสุทธิ

   

  (Fixed Assets turnover ratio)          

    บรษิทั  A  =     
1,000,000

3,000,000
  

 

       =  3 เท่า 

   ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =       2   เท่า 

 อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวรเป็นการเปรยีบเทียบระหว่างยอดขายสุทธ ิ กบั       
สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ  เพื่อวดัประสทิธภิาพของการใช้โรงงาน เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของบรษิทั
ทัง้หมดวา่ก่อใหเ้กดิยอดขายมากน้อยเพยีงใด การทีบ่รษิทัมอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยต์ ่า 
แสดงว่า บรษิทัใช้สนิทรพัยถ์าวรอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ หรอืสนิทรพัยถ์าวรบางรายการเสื่อม
โทรมใช้งานไม่ได้เตม็ที่ จากตวัอย่าง บรษิทั A มยีอดขายเป็น 3 เท่าของสนิทรพัยถ์าวร  ซึ่ง
มากกวา่ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมที่มยีอดขายเพยีง 2 เท่าของสนิทรพัยถ์าวร แสดงว่า บรษิทั A มี
การใชส้นิทรพัยถ์าวรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นจุดแขง็ของบรษิทัในการบรหิารสนิทรพัยถ์าวร
  

 4)  อตัราส่วนทีใ่ชป้ระเมนิสนิทรพัยท์ ัง้หมด  

      ก.  อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม =   
วมสนิทรพัยร์

ขายสุทธิ
 

  (Total Assets turnover ratio) 

 

 เป็นการวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิัทโดยใช้ยอดขายหารด้วย        
สนิทรพัยร์วม อตัราส่วนนี้ย ิง่มคี่ามากยิง่ด ีเพราะแสดงให้เหน็ถึงบรษิทัสามารถท ายอดขายได้
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2)  Capitalization ratio        = 

เป็นจ านวนกี่เท่าของสนิทรพัยร์วม ซึ่งค่าที่ได้จากการค านวณจะไดน้ าไปเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย              
อุตสาหกรรมหรอืเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในอดตีของบรษิทัเอง เพื่อจะได้ทราบถงึประสทิธภิาพใน
การบรหิารสนิทรพัยร์วมพรอ้มแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป เช่น 

 Total assets turnover ratio บรษิทั A =  2.5 เท่า 

   ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม =  3  เท่า 

 แสดงว่าบริษัท A ใช้สินทรพัย์ที่มีอยู่อย่างไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกบัค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม เนื่องจาก โดยเฉลีย่แลว้ บรษิทัโดยทัว่ไปทีอ่ยูก่ลุ่มเดยีวกบับรษิทั A จะน าสนิทรพัย์
ที่มอียู่มาใช้อย่างเตม็ประสทิธภิาพและท าให้บรษิทัมยีอดขายเป็น 3 เท่า ของสนิทรพัยท์ี่มีอยู่
ท ัง้สิน้ 

 1.2.3  อตัราส่วนวดัความสามารถบรหิารหนี้สนิ (Debt ratio) 

          อตัราส่วนประเภทนี้ใชว้ดัสดัส่วนของหนี้สนิในโครงสรา้งของเงนิทุนเพื่อทราบถงึ
ความเสีย่งในการช าระหนี้คนื ซึง่มอีตัราส่วนทีเ่ป็นทีน่ิยมดงันี้ 
 

        1)  Debt to net worth ratio =  
าของส่วนของเจ้

งสิน้หนี้สนิทั ้
 

 

        อตัราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าการจดัหาเงนิทุนของธุรกจิโดยการก่อหนี้ผูกพนัมคี่า
เป็นเท่าใดเมื่อเทยีบกบัการจดัหาทุนจากเจ้าของ อตัราส่วนนี้ย ิง่สงูยิง่แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัหา
เงนิทุนโดยการกู้ยมืมสีดัส่วนที่สูงขึน้เมื่อเทยีบกบัส่วนของเจ้าของ โดยปกตเิจ้าหนี้จะชอบถ้า
อตัราส่วนนี้มีค่าต ่า เพราะถ้าส่วนของเจ้าของมมีากกค็ล้ายเป็นเกราะคุ้มกนัความสูญเสยีของ
เจา้หนี้ ในกรณีที่บรษิทัเลกิกจิการ ในทางตรงกนัขา้มผูถ้ือหุ้นอาจตอ้งการให้บรษิทัหนี้สิ้นสูงๆ 
เพราะจะท าใหก้ าไรทีไ่ดร้บัสงูขึน้ ตวัอยา่งการวเิคราะห์ 
 

  Debt to net worth ratio บรษิทั A  =  0.80 

   ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =  0.40 

 

 บรษิทั A มกีารจดัหาเงนิทุนโดยไดม้าจากส่วนของเจ้าของ 100 บาท และได้มาจากการ
กูย้มื 80 บาท ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ถ้ามกีารจดัหาเงนิทุนจากเจ้าของ 100 บาท 
จะไดม้าจากการกูย้มื 40 บาท ท าใหบ้รษิทั A มคีวามเสีย่งทางการเงนิสงู กล่าวคอื มโีอกาสทีจ่ะ
ไม่สามารถช าระหนี้คนืสูงกว่าบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั โอกาสจดัหาเงนิทุน
จากเจ้าหนี้ระยะยาวน้อยลง หรอืต้องจดัหาในอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้กวา่เดมิ เจ้าของซึง่เป็นผูร้บั
คนืภายหลงัเจ้าหนี้จะมโีอกาสน้อยลง กรณีนี้ท ัง้เจ้าหนี้และเจ้าของจะต้องรบัภาระเสี่ยงภยั ที่
สงูขึน้ 
 หนี้สนิระยะยาว 

การจดัหาเงนิทนุระยะยาว 
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 อตัราส่วนนี้แสดงใหเ้หน็วา่มหีนี้สนิระยะยาวเป็นสดัส่วนเท่าใดกบัการจดัหาเงนิทุนระยะ
ยาว (ส่วนของเจ้าของ + หนี้สินระยะยาว) ตวัอย่าง บริษัท A มี Capitalization ratio = .38 

หมายถงึ มหีนี้สนิระยะยาว 38 บาท ในขณะที่มกีารจดัหาเงนิทุนระยะยาว 100 บาท แสดงวา่มี
ส่วนของเจา้ของ 62 บาท 

 3)  Time Interest earned (TIE)  =   
(I)  ายดอกเบีย้จ่

)(EBITละภาษีกดอกเบี้ยแก าไรกอ่นหั
 

 เป็นอตัราส่วนที่ใช้เปรยีบเทียบความคุ้มครองการจ่ายดอกเบี้ย หมายถึง เทียบเพื่อ
ทราบว่าบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานเพยีงพอทีจ่ะจ่ายดอกเบี้ยหรอืไม่เท่าใด หรอืกล่าวอกี
นัยหนึ่งคือ ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทสามารถลดลงได้เพียงใดก่อนที่บริษัทจะไม่
สามารถช าระดอกเบีย้จ่ายต่อปีไดเ้ช่น 

  TIE บรษิทั A  =  3  เท่า 

 ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =  10  เท่า 

 หมายความวา่บรษิทั A มกี าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) มากกวา่ดอกเบีย้จ่ายในปีนัน้
เป็น 3 เท่า ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงให้เหน็ถึงสญัญาณที่ค่อนข้างอนัตรายถ้า
บรษิทัมกี าไรลดลงจากเดมิ เนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานถูกน ามาเปรยีบเทยีบกบัดอกเบี้ย
จ่ายต่อปี แต่ไม่ไดพ้จิารณาถงึการจ่ายเงนิตน้ดว้ย 
 

4)  EBITDA Coverage ratio  =    EBIT+ค่าเสื่อมราคาและรายการตดับญัช+ีค่าเช่า 

            ดอกเบีย้จ่าย+ค่าเช่า+รายจ่ายช าระหนี้เงนิกู ้
    

 อตัราส่วนนี้จะน าค่าเสื่อมราคาและรายการตดับญัชบีวกกลบัคนืก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย
และภาษ ีเนื่องจากรายจ่ายทัง้ 2 รายการนี้ไม่ใช่รายจ่ายทีจ่่ายออกไปในรปูของเงนิสด เพื่อจะได้
ก าไรที่เป็นเงนิสด  อีกทัง้บวกค่าเช่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจ าทางการเงนิเข้าไปด้วยเนื่องจาก
ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) เป็นก าไรที่เกดิขึน้หลงัจากหกัค่าเช่าออกไปแลว้ ฉะนัน้ การที่
จะได้ก าไรทีเ่ป็นเงนิสดและคุ้มครองค่าเช่าซึง่เป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายประจ าทางการเงนิด้วย 
จงึต้องน า EBIT+ค่าเสื่อมราคาและรายการตดับญัชี+ค่าเช่า แล้วจงึเปรยีบเทียบกบัค่าใช้จ่าย
ประจ าทางการเงนิ 

 

 1.2.4  อตัราส่วนประสทิธภิาพในการท าก าไร (Profitability ratio) 

          อตัราส่วนกลุ่มนี้จะใชป้ระเมนิความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั ซึง่ที่นิยม
มดีงันี้ 

1) ประสทิธภิาพในการท าก าไรเมื่อเทยีบกบัยอดขาย 

2) ประสทิธภิาพในการท าก าไรเมื่อเทยีบกบัการลงทุน 
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1) ประสทิธภิาพในการท าก าไรเมื่อเทยีบกบัยอดขาย 

 

         ก.  อตัราส่วนก าไรข ัน้ตน้ =  100
ยอดขาย

นก าไรขัน้ต้
  

              (Gross profit margin) 

 อตัราก าไรข ัน้ตน้จะบอกใหท้ราบว่าบรษิทัมกี าไรข ัน้ตน้เท่าไรเมื่อเทยีบกบัยอดขาย ซึ่ง
เมื่อทราบก าไรข ัน้ตน้แลว้ยอ่มทราบตน้ทุนขายดว้ย ตวัอยา่งเช่น  

บรษิทั A มอีตัราก าไรข ัน้ตน้ =  30% 

ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =  40% 

 แสดงวา่บรษิทัมคีวามสามารถท าก าไรข ัน้ตน้ไดร้อ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัยอดขายนัน่คอื 
บริษัท A มีต้นทุนขาย 70% ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนขายเพียง 60% 
ฉะนัน้แนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวบรษิทัจะต้องพยายามลดต้นทุนขายให้ต ่าลง ในกรณีราคา
ขายสนิคา้ของบรษิทั A เท่ากบับรษิทัคู่แข่ง แต่ถ้าหากราคาขายบรษิทั A ต ่ากวา่บรษิทัคู่แขง่ใน
ขณะทีต่น้ทุนขายใกลเ้คยีงกนักอ็าจท าไดโ้ดยการเพิม่ราคาขาย 
 

   ข.  อตัราก าไรสุทธ ิ =  100
ยอดขาย

ลงัหกัภาษีก าไรสทุธหิ
  

     (Next profit margin) 

 

 เป็นอตัราส่วนทีใ่ชว้ดัประสทิธภิาพในการท าก าไรสุทธเิมื่อเทยีบกบัยอดขาย ฉะนัน้ ถ้า
บรษิทัทราบต้นทุนขายจาก gross profit margin ทราบอตัราก าไรสุทธจิาก Net profit margin 

บรษิทัยอ่มเขยีนเป็นโครงสรา้งงบก าไรขาดทุนได้ 
  บรษิทั A Net profit margin =  20% 

  ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม  =  15% 

 

โครงสรา้งงบก าไรขาดทุนของบรษิทั A 

ขาย 100   
หกั  ตน้ทุนขาย   70 

ก าไรข ัน้ตน้   30 

ค่าใชจ้่ายในการขาย,บรหิาร และอื่นๆ   10 

ก าไรสุทธ ิ   20  
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 บรษิัท A มกี าไรข ัน้ต้นต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมแต่เมื่อพจิารณาถึงก าไรสุทธแิล้ว 
บรษิทั A มกี าไรสุทธ ิ20% ของยอดขาย ซึ่งสูงกวา่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เนื่องจากบรษิทั A มี
การควบคุม ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร, การขาย และอื่นๆ (รวมทัง้ดอกเบีย้จ่ายและภาษี) ใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีต่ ่ากวา่จงึท าใหบ้รษิทัมกี าไรสุทธสิงูกวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมซึง่มคี่าเพยีง 15% ของ
ยอดขาย 

 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในการท าก าไรนัน้นอกจากวดัก าไรทีเ่ทยีบกบัยอดขายแลว้ยงั 
วดัถึงประสทิธภิาพของการท าก าไรเมื่อเทยีบกบัการลงทุนในสนิทรพัย ์และความสามารถท า
ก าไรเมื่อเทยีบกบัการลงทุนในส่วนของเจา้ของ 

 

      2)  การวดัประสทิธภิาพการท าก าไรเมื่อเทยีบกบัการลงทุน 

  ก.  อตัราความมกี าไรเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัย ์

      (Return on assets ratio : ROA)       =   ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี   
                            สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน 

 อตัราส่วนนี้จะบอกใหท้ราบถงึสมรรถภาพในสนิทรพัยข์องกจิการวา่ก่อใหเ้กดิก าไรมาก
น้อยเพยีงใด หรอืบรษิทัใชส้นิทรพัยเ์พื่อก่อใหเ้กดิก าไรมากน้อยเพยีงใด อตัราส่วนนี้ย ิง่สงู แสดง
ใหเ้หน็ถงึการใชส้นิทรพัยท์ีม่อียูเ่พื่อก่อใหเ้กดิก าไรอยา่งมปีระสทิธภิาพสูง ถ้าจะมกีารพจิารณา
ใหเ้หน็ถงึการลงทุนในสนิทรพัยว์า่มปีระสทิธภิาพก่อใหเ้กดิยอดขาย และวดัวา่ยอดขายทีเ่กดิขึน้
ไดท้ าก าไรใหบ้รษิทัมากน้อยเพยีงใดอยา่งเชื่อมโยงซึง่กนัและกนั (ใชส้นิทรพัย์ขายก าไร) 
จะแสดงใหเ้หน็ดงันี้ 
  Total assets turnover  =      ยอดขาย 

              สนิทรพัยร์วม 

  Net profit margin  =     ก าไรสุทธ ิ

                                  ยอดขาย 

Total assets turnover  Net profit margin  = 

 

 

  ROA    =  ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี

                        สนิทรพัยร์วม 

  

 

 

  ยอดขาย     ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี
สนิทรพัยร์วม    ยอดขาย  
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  ข.  การวดัประสิทธิภาพในการท าก าไรเมื่อเทียบกบัการลงทุนในส่วนของ
เจา้ของ (Return on common stock equity : ROE) 

  

      =  ก าไรสุทธสิ่วนของผูถ้อืหุน้สามญั 

                               ส่วนของผูถ้อืหุน้สามญั 

 ก าไรสุทธสิ่วนของผู้ถือหุ้นสามญั = ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี - เงนิปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
(กรณีบรษิทัมกีารออกหุน้บุรมิสทิธ)ิ 
 โดยปกตอิตัราส่วนนี้จะมคี่าเท่ากบั Return on assets ratio ถ้าการจดัหาทุนเกดิจาก
ส่วนของเจ้าของทัง้หมด แต่ในความเป็นจรงิบรษิทัส่วนใหญ่จะมกีารลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ 
เพื่อประกอบการธุรกจิ โดยการจดัหาทุนจากส่วนของเจา้ของและการกูย้มืจงึท าใหอ้ตัราส่วนนี้มี
ค่ามากกวา่ Return on assets ratio 

 Return on common stock equity จะบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพการลงทุนในหุ้น
สามญัว่าก่อให้เกดิก าไรมากน้อยเพียงใด อตัราส่วน Return on common stock equity ยิง่สูง 
แสดงว่าผลก าไรจากการใช้เงนิลงทุนของผู้เป็นเจ้าของยิง่สูงตาม ซึ่ง เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและ
เจา้ของกจิการตอ้งการ 

 

 1.2.5  อตัราส่วนทีแ่สดงราคาตลาดหุน้สามญั (Market value ratio) 

  ในการตดัสนิใจลงทุนซือ้หุ้นของบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งนัน้ ผูล้งทุนต้องพจิารณาดู
วา่การลงทุนนัน้คุม้ค่าหรอืไม่ จะดหีรอืเลวกวา่ทีจ่ะน าเงนิกอ้นเดยีวกนัไปลงทุนในทางเลอืกอื่นๆ 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนยอ่มน าความเสีย่งเขา้มาพจิารณาดว้ย ผูท้ ี่ไดล้งทุนไปแลว้หรอืก าลงัตดัสนิใจที่จะ
ลงทุนจะใช้อตัราส่วนต่อไปนี้มาพิจารณาดูว่าบริษัทนัน้น่าสนใจลงทุนมากน้อยเพียงใด มี
อตัราส่วนดงันี้ 
         1)  อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้  

  Price / earning ratio : P/E ratio  =         

        

= 

    

 อตัราส่วนราคาต่อก าไร (Price/earning ratio) หรือ P/E ratio นอกจากวดัความน่า
ลงทุนในบรษิทัต่างๆ แล้ว ยงัเป็นมาตราวดัความสามารถในการท าก าไรของกจิการนัน้ๆ ไปใน
ตวัดว้ย โดยปกตริาคาตลาดหุ้นสามญัทีม่กีารซือ้ขายกนั โดยตวัมนัเองมไิดบ่้งชีอ้ะไรมากนกั แต่
ถ้าน ามาเทยีบกบัรายไดต่้อหุน้ที่ท ามาหาได ้ตวัเลขทีไ่ดจ้ะแสดงใหเ้หน็วา่ราคาตลาดทีหุ่น้ตวันัน้
มกีารซือ้ขายกนัเป็นกีเ่ท่าของก าไรทีหุ่น้ตวันัน้ท าได้ 

ราคาตลาดหุน้สามญั         
ก าไรต่อหุน้ 

Price per share         
Earning per share 
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 อตัราส่วน P/E ratio ซึง่สงูแสดงใหเ้หน็วา่ผูล้งทุนเตม็ใจจะจ่ายเงนิเป็นกีเ่ท่าของก าไรต่อ
หุน้ P/E ratio จะสงูถ้าแนวโน้มการเจรญิเตบิโตของบรษิทัเป็นไปในทศิทางทีด่ ี

 

 เช่น  อตัราส่วนราคาต่อก าไร =  

 

      = 
30

165
 

      = 5.5 

 จากตวัเลขที่ได้ตีความได้ว่า  เงินลงทุนผู้ถือหุ้นสามญั 5.5 บาท จะได้ก าไร 1 บาท 
แสดงวา่ผูล้งทุนเตม็ใจจ่ายเงนิซือ้หุน้ถงึ 5.5 เท่าของก าไรทีไ่ดร้บั 

         2)  อตัราส่วนเงินปันผลต่อหุ้นต่อราคาหุ้น (Dividend per share to price per 

share ratio) 

   อตัราส่วนนี้อาจเรยีก ผลไดเ้งนิปันผล ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งเงนิปัน
ผลที่ไดร้บักบัราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทันัน้ๆ อตัราส่วนนี้จะบอกใหท้ราบวา่ ถ้าลงทุน
ในหุ้นนัน้ๆ ในราคาตลาดทีม่กีารซื้อขายกนัผลตอบแทนทีไ่ดร้บัต่อหุ้นจะเป็นร้อยละเท่าไร เช่น 
บรษิทัจ ากดัได้ประกาศจ่ายเงนิปันผลหุ้นสามญัหุ้นละ 20 บาท ราคาซื้อขายหุ้นของบรษิทัใน
ปัจจุบนั ราคา 165 บาท 

     อตัราส่วนเงนิปันผลต่อหุน้ต่อราคาหุน้ = 

  

      = 
165

20
 

      = 12.12 % 

 จากตวัเลขที่ค านวณได้ แสดงว่า ถ้าลงทุน 100 บาทในหุ้นสามญัของบรษิทันี้จะได้รบั
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล 12.12 บาท ผลตอบแทนที่ได้นี้ อาจน าไปเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการลงทุนในทางเลอืกอื่นๆ อตัราส่วนนี้ซึง่สงูจะยงัเป็นทีน่่าพอใจของนกั
ลงทุนภายใตข้อ้จ ากดัวา่ ผูล้งทุนไม่ประสงคจ์ะใหบ้รษิทัน าก าไรไปลงทุนต่อในรปูของก าไรสะสม 
ทีไ่ม่จ่ายคนืใหผู้ถ้อืหุน้ 

  3)  อตัราส่วนเงนิปันผลต่อก าไร (Dividend to net income/yield ratio) 

       อตัราส่วนเงนิผลต่อก าไรเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างเงนิปันผลที่บรษิัท
จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้นกบัก าไรสุทธทิี่บรษิทัท ามาหาได้ ซึ่งอาจเรยีกวา่ Payout ratio อตัราส่วนนี้มี
ค่าสงู แสดงถงึการน าก าไรมาจ่ายเป็นเงนิปันผลในจ านวนทีม่าก ถ้าผูล้งทุนตอ้งการผลตอบแทน
เฉพาะหน้าคงพอใจอตัราส่วนประเภทนี้ที่มีค่าสูงๆ แต่ถ้าเป็นผู้ลงทุนในระยะเวลายาวนาน 

ราคาตลาดหุน้สามญั        
ก าไรต่อหุน้ 

เงนิปันผลต่อหุน้ 

ราคาตลาดหุน้สามญั 
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Payout ratio ทีสู่ง แสดงให้เหน็วา่บรษิทัไม่พยายามน าก าไรทีท่ ามาหาไดไ้ปลงทุนต่อในกจิการ
นัน้ 

อตัราส่วนเงนิปันผลต่อก าไร  =  

 

แต่เนื่องจากบรษิทัมที ัง้หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธ ิผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธมิสีทิธเิหนือผูถ้อืหุ้น
สามญัในอตัราที่ตายตวัอยูแ่ลว้ ในทางปฏบิตัจิงึค านวณในแง่ผู้ถือหุ้นสามญัว่าก าไรต่อหุน้ที่ท า
มาหาไดไ้ดจ้่ายเป็นเงนิปันผลต่อหุน้เท่าไร ดงันี้ 

อตัราส่วนเงนิปันผลต่อหุน้ต่อก าไรต่อหุน้  = 
นก าไรต่อหุ้

อหุ้นงนิปันผลต่เ
 

เช่น 

 อตัราส่วนเงนิปันผลต่อหุน้ต่อก าไรต่อหุน้  = 
30

14
 

       = 46.66 % 

แสดงว่า ก าไรที่บรษิทัหามาได้ 100 บาทต่อหุน้จ่ายเป็นเงนิปันผลให้ผูถ้ือหุ้นไป 46.66 
บาท หรอือธบิายไดว้า่ บรษิทัไม่ไดน้ าเอาเงนิก าไรไปลงทุนขยายกจิการรอ้ยละ 46.66 ของก าไร
ทีท่ ามาหาไดเ้มื่อเทยีบกบัก าไรต่อหุน้ของหุน้สามญั 

 3)  อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัช ี = 
ชต่ีอหุ้นราคาตามบญั
อหุ้นราคาตลาดต่

     =  เท่ า

        (Market/book ratio : M/B) 

  

  ราคาตามบญัชต่ีอหุน้   = 
ามญัจ านวนหุ้นส

าของสว่นของเจ้    =   จ านวนเงนิ 

 

Market/book ratio จะบอกให้ทราบว่านักลงทุนยนิดจีะจ่ายเงนิซื้อหุ้นสามญัในราคากี่
เท่าของราคาตามบญัชขีองหุ้นสามญั ซึ่งถ้าหากบรษิัทประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิมี
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ูงจะมผีลท าให้ราคาตามตลาดของหุ้นสามญัสูงกวา่ราคาตามบญัชี
มาก อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชจีะมคี่าสงูตามไปดว้ย 

  

 

 

 

 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายรวม 

ก าไรสุทธหิลงัภาษ ี
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ขอ้มลูต่อไปนี้เป็นตวัอย่างงบการเงนิของบรษิทัแหง่หนึ่งเพื่อใชว้เิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

สินทรพัย ์

หน่วย : พนับาท 

เงนิสด  178,000 

ลกูหนี้  678,000 

สนิคา้คงเหลอื  1,329,000 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า  21,000 

ค่าภาษจี่ายล่วงหน้า  35,000 

สนิทรพัยถ์าวร 1,597,000  

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม 857,000 740,000 

เงนิลงทุนระยะยาว  65,000 

ค่าความนิยม  205,000 

รวมสนิทรพัย ์  3,251,000 

 

 

หน้ีสินและทุน 

เงนิกูธ้นาคาร  449,000 

เจา้หนี้  148,000 

ภาษคีา้งจ่าย  36,000 

หนี้สนิคา้งจ่ายอื่นๆ  191,000 

หนี้สนิระยะยาว   631,000 

หุน้สามญั   421,000 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  361,000 

ก าไรสะสม  1,041,000 

รวมหนี้สนิและทนุ  3,251,000 
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งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2557 

ยอดขายสุทธ ิ 3,992,000 

หกั   ตน้ทนุขาย 2,680,000 

ก าไรข ัน้ตน้ 1,312,000 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 801,000 

ค่าเสื่อมราคา 112,000 

ก าไรก่อนภาษแีละดอกเบีย้ 399,000 

หกั  ดอกเบีย้ 85,000 

ก าไรก่อนภาษ ี 314,000 

หกั  ภาษ ี 164,000 

ก าไรสุทธหิลงัภาษ ี 150,000 

หกั  เงนิปันผล 92,000 

ก าไรสะสม 58,000 

 

 

บรษิทัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงนิของอุตสาหกรรมโดยเฉลีย่ดงันี้ 
 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน       2.10 เท่า 

 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเรว็      1.11 เท่า 

 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้      0.80 เท่า 

 ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้     5 เท่า 

 ระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเกบ็หนี้     45 เท่า 

 อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงคลงั     3.30 เท่า 

 อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม     1.66 เท่า 

 อตัราก าไรข ัน้ตน้ต่อยอดขาย          23.80 เท่า 

 อตัราก าไรสุทธต่ิอยอดขาย      2.70 เท่า 

 อตัราผลตอบแทนของส่วนของเจา้ของ            10.60 เท่า 
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 จากงบการเงนิดงักล่าวใหท้่านวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัเปรยีบเทยีบกบั
ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการวเิคราะห ์

 บรษิทั 
คา่เฉลีย่ 

อุตสาหกรรม 

การ
ประเมนิผล 

1.  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง    

อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน  = 
นเวยีนหนีส้นิหมุ
มนุเวยีนสนิทรพัยห์

 

                                   = 
375,000

2,241,000
 

 

 

5.97 เท่า 

 

 

2.10 เท่า 

 

 

ด ี

อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเรว็     

                              =
นเวยีนหนีส้นิหมุ

ลอืสนิคา้คงเห - มนุเวยีนสนิทรพัยห์
 

                              = 
375,000

1,329,000 - 2,241,000
 

 

 

2.43 เท่า 

 

 

1.11 เท่า 

 

 

ด ี

2.  อตัราสว่นทีว่ดัประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย ์    

อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี้    =   
เฉลีย่ลกูหนีถ้วั

อยอดขายเชื่
 

                                        =  
678,000

3,992,000
  

 

 

5.88 เท่า 

 

 

8 รอบ 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

 

ระยะเวลาในการเกบ็หนี้ถวัเฉลีย่    

(Average collection period)  = 
หนี้วยีนของลกูอตัราหมนุเ

360
 

                                      =    
5.88

360
 

 

 

61 วนั 

 

 

45 วนั 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้      =    

                                      

                                     =   
1,329,000

3,992,000
 

 

3 รอบ 

 

3.3 รอบ 

 

ไมน่่าพอใจ 

ระยะเวลาขายสนิคา้ถวัเฉลีย่  = 
คา้วยีนของสนิอตัราหมนุเ

360
 

                                     = 
3

360
 

 

120 วนั 

 

109 วนั 

 

ไมน่่าพอใจ 

(Current ratio) 

(Quick ratio) 

(Account receivable turnover) 

(Inventory turnover)        

(Average days sale)           

ขาย 

สนิคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่ 
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 บรษิทั 
คา่เฉลีย่ 

อุตสาหกรรม 

การ
ประเมนิผล 

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร  

                                          = 
าวรสุทธิสนิทรพัย์ถ

ขายสุทธิ
 

                                          = 
740,000

3,992,000
 

 

 

5.39 รอบ 

 

 

3 รอบ 

 

 

ด ี

อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม =  

 

                                          = 
3,046,000

3,992,000
 

1.31 เท่า 1.66 เท่า ไมน่่าพอใจ 

3.  อตัราสว่นวดัความสามารถในการบรหิารหนี้สนิ    

= 
าของส่วนของเจ้

งสิ้นหนีส้นิทั ้
 

= 
1,832,000

1,455,000
 

 

 

0.79 เท่า 

 

 

0.80 เท่า 

 

 

ด ี

อตัราสว่นหนี้สนิระยะยาวต่อการจดัหาเงนิทุนระยะยาว หรอื    

(Capitalization ratio)            =  

                                     

                                       =    
2,454,000

631,000
 

 

 

0.25 เท่า 

 

 

0.26 เท่า 

 

 

ด ี

อตัราสว่นความคุม้ครองในการจา่ยดอกเบีย้  

                                      = 
I

EBIT
 

                                      = 
85,000

399,000
 

 

 

4.69 เท่า 

 

 

5 เท่า 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

อตัราสว่นความสามารถจา่ยคา่ใชจ้า่ยประจ า 

(EBITDA Coverage ratio) 
      

  =  

  

   

ขอ้มลูไม ่

เพยีงพอ 

 

4. อตัราสว่นประสทิธภิาพในการท าก าไร    

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้           = 100
ขาย

นก าไรขัน้ต้
  

Gross profit margin           = 100
3,992,000

1,312,000
  

 

 

 

32.86% 

 

 

33% 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

อตัราสวนหนี้สนิต่อสว่นของ
เจา้ของ Debt to net worth 

ratio                  

(Time interest earned)        

ขายสทุธ ิ

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน 

หนี้สนิระยะยาว 

การจดัหาเงนิทุนระยะยาว 

EBIT + คา่เสือ่มราคาและรายการตดับญัช ี+ คา่เช่า 

ดอกเบีย้จา่ย+คา่เช่า+รายจา่ยช าระหนี้เงนิกู ้
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 บรษิทั 
คา่เฉลีย่ 

อุตสาหกรรม 

การ
ประเมนิผล 

อตัราก าไรสทุธ ิ           = 100
ขาย

ก าไรสุทธิ
  

                              = 100
3,992,000

150,000
  

 

 

3.75% 

 

 

10% 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

อตัราความมกี าไรเมือ่เทยีบกบัสนิทรพัย ์ 

(Return on assets ratio: ROA) 
                               

                             =                                 x 100 
 

                             = 
205,000-3,251,000

150,000
 

 

 

 

5% 

 

 

 

7.9% 

 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

อตัราสว่นความมกี าไรเมือ่เทยีบกบัการลงทุนในสว่นของ
เจา้ของ Return on common stock equity: ROE                         

                               

                              =   
 

                              =   
1,823,000

150,000
 

 

 

8% 

 

 

10.60% 

 

 

ไมน่่าพอใจ 

 

3.  ข้อจ ากดัของการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

  

การวเิคราะห์งบการเงินจะมีผู้วเิคราะห์และน าไปใช้ประโยชน์หลายกลุ่มดงัได้กล่าว
มาแล้ว อยา่งไรกต็ามแมว้า่การวเิคราะห์งบการเงนิจะมปีระโยชน์แต่ยงัมขีอ้จ ากดับางประการที่
ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้งระลกึถงึเสมอ ดงันี้ 
 1.  บรษิทัใหญ่ๆ ที่มกีารท าธุรกจิหลายประเภท การน าอตัราส่วนต่างๆ ของบรษิทัไป
เปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาจท าให้แปลความหมายผิดไปได้ ดงันัน้ การ
วเิคราะหใ์นลกัษณะดงักล่าวอาจมปีระโยชน์ในกรณีเป็นบรษิทัทีท่ าธุรกจิเพยีงประเภทเดยีว 

 2.  บรษิทัทีม่อีตัราส่วนดกีวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม อาจไม่ไดม้คีวามหมายถงึบรษิทั
มปีระสทิธภิาพดเีสมอไป จงึน่าจะเปรยีบเทยีบแบบ benchmarking ควบคู่ไปดว้ยกนั 

 3.  การวเิคราะห์แนวโน้มในภาวะเงนิเฟ้อ อาจท าใหข้อ้มูลบดิเบอืนไปจากมูลค่าทีเ่ป็น
จรงิ จ าเป็นตอ้งใชว้จิารณญาณในการวเิคราะห์ 
 4.  สนิคา้ตามฤดกูาล จะมผีลต่อการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ กล่าวคอื อาจมกีาร
สะสมสนิคา้ไวข้ายในบางช่วงเวลา จงึท าใหม้สีนิคา้คงเหลอืในช่วงนัน้สงูกวา่ปกต ิ

(Net profit margin)           

ก าไรสทุธหิลงัภาษ ี

สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน 

ก าไรสทุธสิว่นของผูถ้อืหุน้สามญั 

สว่นของเจา้ของ 
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 5.  วธิกีารทางบญัชทีีถู่กตอ้งและเป็นทีย่อมรบัมหีลายวธิ ีเช่น การบนัทกึสนิคา้คงเหลอื 
การคิดค่าเสื่อมราคาทรพัยถ์าวร เป็นต้น ซึ่งถ้าหากใช้วกีารทางบญัชทีี่ต่างกนั จะมผีลท าให้
อตัราส่วนทีไ่ดแ้ตกต่างกนัดว้ย 

  

สรปุ  
  

การวเิคราะห์งบการเงนิมคีวามส าคญัต่อการบรหิารการเงนิ เนื่องจากเป็นตวัสะท้อนให้
เหน็ถงึผลการด าเนินงานของผูบ้รหิาร ผู้วเิคราะหง์บการเงนิจงึตอ้งตคีวามผลการวเิคราะห ์เพื่อ
ทราบจุดแขง็ จุดอ่อนของธุรกิจและหาทางแก้ไข อตัราส่วนทางการเงนิเป็นเพียงเครื่องมือ
ประเภทหนึ่งของการวเิคราะหง์บการเงนิเท่านัน้ 

 อตัราส่วนทางการเงนิ เป็นการน าขอ้มูลจากงบการเงนิ(งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไร
ขาดทุน)ตัง้แต่ 2 รายการขึน้ไปมาสมัพนัธก์นั อตัราส่วนทีไ่ดจ้ะน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของ
อุตสาหกรรม เพื่อทราบจุดอ่อนจุดแข็งของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น หรืออาจน ามา
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูในอดตีจากบรษิทัเดยีวกนั เพื่อดูทศิทางหรอืแนวโน้มของอตัราส่วนนัน้ๆ 
วา่ดขีึน้หรอืตกต ่าลง เพื่อก าหนดกลยุทธและวางแผนทางการเงนิต่อไป อตัราส่วนทางการเงนิ
แบ่งได้เป็น 5 ประเภทคอื 1) อตัราส่วนสภาพคล่อง เป็นอตัราที่ใช้วดัความสามารถจ่ายช าระ
ภาระผูกพันระยะสัน้ 2) อัตราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่ อให้เกิด
ผลตอบแทนและมีสภาพคล่องทางการเงนิ 3) อตัราส่วนวดัความสามารถบริหารหนี้สินเป็น
อตัราส่วนที่วดัสดัส่วนของหนี้สินในโครงสร้างเงินทุน เพื่อทราบความสามารถในกาจ่าย
ค่าใชจ้่ายประจ า และความเสีย่งในการช าระหนี้สนิ 4) อตัราส่วนประสทิธภิาพในการท าก าไรเป็น
อตัราส่วนทีใ่ชว้ดัความสามารถในการสรา้งก าไรใหก้บับรษิทั 5) อตัราส่วนทีแ่สดงราคาตลาดหุน้
สามญั เป็นอตัราส่วนทีใ่ชว้ดัราคาตลาดหุน้สามญัของบรษิทั 
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ค าถามท้ายบทท่ี  2 

 

ข้อ 1. ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการวเิคราะหง์บการเงนิมใีครบา้ง และมเีป้าหมายในการวเิคราะห ์           
อยา่งไร 

ข้อ 2. อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial ratio) มกีีป่ระเภท แต่ละประเภทมปีระโยชน์อยา่งไร 

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนของ บรษิทั พรสวรรค ์จ ากดั 

บรษิทั พรสวรรค ์จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ 31 ธนัวาคม 2555 

สนิทรพัย ์          หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 

เงนิสด      220,000  เจา้หนี้การคา้   140,000 

ลกูหนี้      286,000  ตัว๋เงนิจ่าย    24,000 

สนิคา้      224,000  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   56,000 

เครื่องจกัร(สุทธ)ิ    546,000  หุน้กู ้   300,000 

 รวมสนิทรพัย ์   1,276,000  ทุนหุน้สามญั  300,000 

ก าไรสะสม  456,000 

รวมหนี้สนิและ 
ส่วนของเจา้ของ         1,276,000 

 

บรษิทั พรสวรรค ์จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี สิน้สุด 31 ธนัวาคม 2555 

ขายเชื่อ               1,400,000 

ตน้ทุนขาย       900,000 

ก าไรข ัน้ตน้       500,000 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน     176,000 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี     324,000 

ดอกเบีย้จ่าย       100,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี      264,000 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (30%)       79,200 

ก าไรสุทธ ิ       184,800 
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ค าสัง่ 

1. ค านวณหา อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีน (Current ratio) 

2. ค านวณหาอตัราส่วนเงนิทนุหมุนเรว็ (Quick ratio) 

3. อตัราหมุนเวยีนของลกูนี้ 
4. อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้ 
5. ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ 

6. ระยะเวลาในการขายสนิคา้โดยเฉลีย่ 

7. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร 

8. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม 

9. Debt to net worth ratio 

10. Capitalization ratio 

11. Time interest earned 

12. อตัราก าไรข ัน้ตน้ 

13. อตัราก าไรสุทธ ิ

14. ROA 

15. ROE 

 

ข้อ 4. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั นฤมล จ ากดั ในปี 2555 

 Gross profit margin  = 40% 

 Net profit margin    = 20% 

 ยอดขาย   700,000 บาท 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีน  375,000 บาท 

 สนิทรพัยถ์าวร   500,000 บาท 

 Debt to assets   0.45 

Short term debt to long term debt = 0.4 

 หนี้สนิระยะยาวคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 ต่อปี 

 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงแสดงงบก าไรขาดทนุในปี 2555 

2. หาจ านวนหนี้สนิระยะสัน้ หนี้สนิระยะยาว 

3. ROA 

4. ROE 

5. Time interest earned 
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ข้อ 5. 
บรษิทั กนัยาวชิญ์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ 31 ธนัวาคม 255X 

สนิทรพัย ์   

เงนิสด 240,000  

ลกูหนี้ 200,000  

สนิคา้ 180,000  

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 620,000  

     สนิทรพัยถ์าวร (สุทธ)ิ 1,780,000  

     สนิทรพัยร์วม 2,400,000  

หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ   

 เจา้หนี้การคา้  220,000 

ตัว๋เงนิจ่าย  160,000 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  40,000 

     รวมหนี้สนิหมุนเวยีน  420,000 

หนี้สนิระยะยาว  1,000,000 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  1,200,000 

     รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้  2,400,000 

 

บรษิทั กนัยาวชิญ์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 255X 

     ขาย (ขายเชื่อทัง้หมด) 2,400,000 

หกั  ตน้ทุนขาย 1,000,000 

     ก าไรข ัน้ตน้ 1,400,000 

หกั  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 820,000 

หกั  ดอกเบีย้จ่าย 100,000 

     ก าไรก่อนหกัภาษ ี 480,000 

หกั  ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (30%) 144,000 

     ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี 336,000 
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อตัราส่วนทางการเงนิ บรษิทั กนัยาวชิญ ์ ค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 

Current ratio  1.2 เท่า 
Acid-test ratio  0.9 เท่า 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่  24 วนั 

อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้  14.5 ครัง้ 
อตัราส่วนหนี้สนิระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ  0.56 

อตัราก าไรข ัน้ตน้  50% 

อตัราก าไรสุทธ ิ  17% 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของ  27% 

ความสามารถจ่ายดอกเบีย้  6 เท่า 

 

ค าสัง่  ใหแ้สดงการค านวณเพื่อหาอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทั กนัยาวชิญ ์และประเมนิผล
การปฏบิตังิานของบรษิทั โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

ข้อ 6. 
บรษิทั โชตมิาภา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ณ 31 ธนัวาคม 2550-2552 

หน่วย : พนับาท 

สนิทรพัย ์           2550           2551           2552 

เงนิสด 150 150 200 

ลกูหนี้ 500 550 700 

สนิคา้ 600 650 800 

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 1,250 1,300 1,700 

     สนิทรพัยถ์าวร (สุทธ)ิ 2,750 2,850 3,300 

     สนิทรพัยร์วม 4,000 4,200 5,000 

หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ    

 เจา้หนี้การคา้ 500 650 700 

ตัว๋เงนิจ่าย 100 100 150 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 20 50 80 

     รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 620 800 930 

เงนิกูร้ะยะยาว 1,280 700 700 

ทุนหุน้สามญั 2,000 2,500 2,700 

ก าไรสะสม 100 200 670 

     รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 4,000 4,200 5,000 

จ านวนหุน้สามญั 200 250 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

บรษิทั โชตมิาภา จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 255x 

(หน่วย : พนับาท) 
             2550            2551           2552 

     ขาย  4,000 4,200 5,200 

หกั  ตน้ทุนขาย 2,400 2,520 2,800 

     ก าไรข ัน้ตน้ 1,600 1,680 2,400 

หกั  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน    

     เงนิเดอืน                152              152              165 

     ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิถาวร                 80                90              100 

     ค่าเช่าอาคาร                 70                70                 70 

     ค่าสาธารณูปโภค                 50                50                65 

     ก าไรจากการด าเนินงาน 1,248 1,318 2,000 

หกั  ดอกเบีย้จ่าย 228 180 108 

     ก าไรก่อนหกัภาษ ี 1,020 1,138 1,892 

     ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (30%) 306 341.40 567.60 

     ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี 714 796.60 1,324.40 

 

ค าสัง่  หาอตัราส่วนทางการเงนิต่อไปนี้ในปี 2550-2552 พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนินงานในลกัษณะ Time series analysis 

1 Current ratio 

2 ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ 

3 ระยะเวลาในการขายสนิคา้โดยเฉลีย่ 

4 Debt to net worth ratio 

5 Gross profit margin 

6 Net profit margin 

7 Return on assets ratio (ROA) 

8 Return on common stock equity ratio (ROE) 

9 Earning per share 

10 ราคาตามบญัชต่ีอหุน้ 
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ข้อ  7. 
บรษิทักายสทิธิ ์จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ 30 ธนัวาคม 255x 

สนิทรพัย ์  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  

     เงนิสด 300,000 

     เงนิฝากธนาคาร 440,000 

     ลกูหนี้ 1,200,000 

     สนิคา้คงคลงั 708,000 

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,648,000 

สนิทรพัยถ์าวร (สุทธ)ิ  

     ทีด่นิและอาคาร 4,000,000 

     เครื่องจกัร 2,000,000 

     รถบรรทุก 600,000 

     รวมสนิทรพัยท์ ัง้สิน้ 9,248,000 

หนี้สนิและทนุ  

หนี้สนิหมุนเวยีน  

    เจา้หนี้การคา้ 780,000 

    ตัว๋เงนิจ่าย 158,000 

    ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 480,000 

     หนี้สนิระยะยาว (อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี) 3,000,000 

     รวมหนี้สนิ 4,418,000 

ส่วนของเจา้ของ  

     หุน้สามญัมลูค่าหุน้ละ 10 บาท จดทะเบยีนและขาย 200,000 หุน้ 2,000,000 

     ส่วนเกนิทุน 430,000 

     ก าไรสะสม 2,400,000 

รวมส่วนของเจา้ของ 4,830,000 

รวมหนี้สนิและทนุ 9,248,000 
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บรษิทั กายสทิธิ ์จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 255x 

     ขาย  6,447,076 

หกั  ตน้ทุนขาย 3,868,246 

     ก าไรข ัน้ตน้ 2,578,830 

หกั  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  

     ค่าใชจ้่ายในการขาย 200,000 

     ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทัว่ไป 390,000 

     ค่าเช่า 120,000 

     ค่าเสื่อมราคา 427,000 

     รวมค่าใชจ้่ายด าเนินงาน …………… 

     ก าไรจาการด าเนินงาน …………… 

หกั  ดอกเบีย้จ่าย …………… 

     ก าไรสุทธกิ่อนหกัภาษ ี …………… 

     ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (25%) …………… 

     ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี …………… 

หกั  เงนิปันผลหุน้สามญั …………… 

     ก าไรสะสม 2,400,000 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ  1.   อตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะยาวรอ้ยละ 10 ต่อปี 

2. ก าไรสะสมตน้งวด เท่ากบั 2,000,000 บาท 

3. ราคาตลาดหุน้สามญัในขณะนี้ 30 บาท 

 

ค าสัง่  1.  ใหเ้ตมิตวัเลขในช่องวา่งตามรายการในงบก าไรขาดทุน 

 2.  หาอตัราส่วนต่อไปนี้ 
 2.1  เงนิปันผลต่อหุน้ 

 2.2  ราคาตลาดหุน้สามญั 

 2.3  ราคาตามบญัชต่ีอหุน้ 

 2.4  Earning per share 

 2.5  Price to earning per share (P/E ratio) 

 2.6  Dividened per share to price per share 

 2.7  Payout ratio 

 2.8  M/B ratio 
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ข้อ 8. จากอตัราส่วนทางการเงนิต่อไปนี้  ใหน้กัศกึษาท างบแสดงฐานะการเงนิใหส้มบรูณ์  
(ก าหนด 1 ปี  =  360 วนั) 

 อตัราส่วนหนี้สนิระยะยาวต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = 1.5  เท่า 

 อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หนี้การคา้  = 6  รอบ 

 ยอดซือ้เชื่อ     = 600,000 บาท 

 อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์  = 2  เท่า 

 อตัราก าไรข ัน้ตน้    = 20% 

 อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  = 5  รอบ 

 อตัราเงนิทุนหมนุเรว็    = 0.5  เท่า 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

    

เงนิสด 20,000 เจา้หนี้การคา้ ................... 
ลกูหนี้ .................. ตัว๋เงนิจ่าย 50,000 

สนิคา้ .................. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 20,000 

สนิทรพัยถ์าวร(สทุธ)ิ .................. หนี้สนิระยะยาว ................... 
 .................. ส่วนของเจา้ของ      100,000 

รวม .................. รวม ................... 
 

ข้อ  9. 
บริษทั  เสาวนีย ์ จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

 

ยอดขาย  8,580,000 

ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย .................. 
ก าไรข ัน้ตน้ 1,420,000 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 472,640 

ค่าเสื่อมราคา 318,000 

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 268,000 

ก าไรก่อนภาษ ี .................. 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล  30%  ของก าไรสุทธ ิ และก าหนดให ้ 1  ปี  =  360  วนั 

จงค านวณหา 

1. Current ratio 

2. Quick ratio 

3. Debt to net worth ratio 

4. อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้ 
5. อตัราหมุนเวยีนของลกูหนี้ 
6. ระยะเวลาในการขายสนิคา้ 
7. ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ 

8. อตัราส่วนก าไรข ัน้ตน้ 

9. อตัราก าไรสุทธ ิ

10. อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร 

 

 

 

 

 

เงนิสด  144,000 

ลกูหนี้ 878,000 

สนิคา้ 1,788,000 

สนิทรพัยถ์าวร 862,000 

รวมสนิทรพัย ์ 3,672,000 

  

เจา้หนี้การคา้ 864,000 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 340,000 

หนี้สนิระยะยาว 808,580 

หุน้สามญั 1,150,000 

ก าไรสะสม 509,420 

                     รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,672,000 
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ข้อ 10. จงเตมิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั  สุพกัตร ์ จ ากดั  ใหส้มบรูณ์ 
โดยก าหนดให ้

 ก าไรสะสม    = 10,000 บาท 

 Current ratio    = 2 เท่า 

 อตัราส่วนหนี้สนิ    = 50 % 

 อตัราก าไรข ัน้ตน้   = 40 % 

 อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ   = 10 % 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = 20 %  

 อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื = 12 รอบ 

 ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่  = 66 วนั 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

    

เงนิสด 8,000 เจา้หนี้ ................... 
ลกูหนี้ .................. ตัว๋เงนิจ่าย 5,000 

สนิคา้ .................. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,000 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน .................. รวมหนี้สนิ ................... 
สนิทรพัยถ์าวร(สทุธ)ิ .................. หุน้สามญั ................... 
  ก าไรสะสม ................... 
  รวมส่วนผูถ้อืหุน้     ................... 

รวม .................. รวม ................... 
 

งบก าไรขาดทุน 

       ขาย  120,000 

หกั  ตน้ทุนขาย .................. 
      ก าไรข ัน้ตน้ .................. 
หกั  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .................. 
      ก าไรสทุธกิ่อนหกัภาษ ี .................. 
หกั  ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล  (30%) .................. 
      ก าไรสทุธหิลงัภาษ ี .................. 

 



 

 

บทท่ี  3 

งบแสดงการเคล่ือนไหวของเงินทุน 

(Fund Flow Statement) 

 

บทน า 

 

ตามที่ได้กล่าวมาแลว้ในบทที่ 2 ถึงเครื่องมอืวเิคราะหง์บการเงนิที่ส าคญั ม ี3 ประเภท 
ดงันี้ 

1.  การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางเงนิ (Financial ratio analysis)  

2.  การยอ่ส่วนงบการเงนิ (Common size statement) 

3.  งบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน (Sources and uses of fund statement)  

 

ในบทนี้จะไดอ้ธบิายถงึการย่อส่วนของงบการเงนิและงบแสดงแหล่งที่มาและใชไ้ปของ
เงนิทุน ดงันี้ 
 

1.  การย่อส่วนงบการเงิน (Common size statement) 

 

การยอ่ส่วนงบการเงนิ  หมายถงึ การปรบัขอ้มลูตวัเลขในงบแสดงฐานะทางการเงนิและ
งบก าไรขาดทุนของแต่ละรายการเป็นอตัรารอ้ยละ เมื่อเทยีบกบัยอดรวม 

1.1 การยอ่ส่วนงบแสดงฐานะการเงนิ (Common size statement of financial position) 
หมายถึง การเปรยีบเทยีบรายการสนิทรพัยแ์ต่ละรายการกบัสนิทรพัยร์วมที่ก าหนดให้เป็นฐาน
ร้อยละ 100.00 (100%) และท าการเปรียบเทียบรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของแต่ละ
รายการกบัยอดรวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของทีก่ าหนดใหเ้ป็นฐานรอ้ยละ 100.00 (100%) หรอื
อาจกล่าวได้วา่เป็นการท ารายการทุกรายการดา้นสนิทรพัยเ์ป็นอตัราร้อยละของยอดสนิทรพัย์
รวม และท ารายการทุกรายการด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นอตัราร้อยละของยอดรวม
หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ การวเิคราะหโ์ดยวธินีี้จะเน้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงในอตัราส่วน
ของรายการต่างๆ ในงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยท์ ัง้หมด หรอืเปรยีบเทยีบกบั
ยอดรวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 

1.2 การย่อส่วนงบก าไรขาดทุน หมายถึง การเปรยีบเทยีบรายการแต่ละรายการในงบ
ก าไรขาดทุนกบัยอดขาย ซึง่ก าหนดใหเ้ป็นรอ้ยละ 100.00 (100%) การวเิคราะหใ์นวธินีี้จะแสดง
ให้เหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงในอตัราส่วนของรายการต่างๆ เมื่อเทยีบกบัยอดขาย เมื่องบแสดง
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ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนถูกยอ่ส่วนให้เป็นค่าร้อยละแล้วน ารายการที่อยู่ในงบดุลและงบ
ก าไรขาดทุนแต่ละรายการมาท าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบยอดรวมทีป่รบัให้เป็นร้อยละ 100.00 
ท าให้สามารถวเิคราะห์และประเมนิการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิได้ง่ายและชดัเจนขึน้   
ดงัตวัอยา่ง 

 

Common size statement 

บรษิทั เฉิดฉาย จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 255x 

 2555 รอ้ยละ 2556 รอ้ยละ 

สนิทรพัย ์     

เงนิสด 400,000 7.27 520,000 8.70 

หลกัทรพัยร์ะยะสัน้ 480,000 8.71 400,000 6.69 

ลกูหนี้การคา้ 420,000 7.63 480,000 8.03 

สนิคา้คงเหลอื 902,000 16.39 1,200,000 20.07 

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,202,000 40.00 2,600,000 43.49 

ทีด่นิ 1,000,000 18.19 1,000,000 16.72 

อาคาร (สุทธ)ิ 1,500,000 27.26 1,480,000 24.74 

อุปกรณ์ (สุทธ)ิ 800,000 14.55 900,000 15.05 

     รวมสนิทรพัย ์ 5,502,000 100.00 5,980,000 100.00 

หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ     

เจา้หนี้การคา้ 650,000 11.81 700,000 11.70 

ตัว๋เงนิจ่าย 520,000 9.45 480,000 8.04 

     รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 1,170,000 21.26 1,180,000 19.73 

หนี้สนิระยะยาวและส่วนของเจา้ของ     

เงนิกูร้ะยะยาว 2,400,000 43.62 2,200,000 33.44 

ทุนหุน้สามญั 980,000 17.82 1,380,000 23.08 

ก าไรสะสม 952,000 17.30 1,220,000 20.40 

รวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 5,502,000 100.00 5,980,000 100.00 

 

 จากตวัอยา่ง งบดุลเปรยีบเทยีบสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 1.  ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.63 ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 8.03 ในปี 2556 การที่
ลกูหนี้เพิม่ขึน้อาจเนื่องมาจากบรษิทัมนีโยบายผ่อนคลายการใหส้นิเชื่อหรอืภาวการณ์แขง่ขนัสูง
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จงึขยายเวลาการให้เครดิตจากการขายเชื่อเพิ่มขึ้น จึงท าให้ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นหรืออาจเป็น
เพราะความสามารถในการเกบ็หนี้ของบรษิทัลดลง ซึง่ตอ้งวเิคราะหห์าสาเหตุแทจ้รงิใหช้ดัเจน 

 2.  สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จากร้อยละ 16.39 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20.07 ในปี 2556 
การทีบ่รษิทัมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้อาจเนื่องมาจากสนิคา้ไมเ่ป็นทีน่ิยม ลา้สมยั หรอืการตัง้ราคา
ขายสงูกวา่คู่แขง่ อาจตอ้งวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิต่อไป 

 3.  มหีนี้สนิระยะสัน้ลดลงเลก็น้อย หนี้สนิระยะยาวลดลงเกอืบรอ้ยละ 7 (43.62-36.79) 
เนื่องจากบรษิทัไม่มนีโยบายจดัหาเงินทุนโดยการก่อหนี้เพิม่ แต่ใช้วธิจีดัหาทุนจากการออกหุ้น
สามญั จงึท าใหทุ้นหุน้สามญัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 17.82 เป็นรอ้ยละ 23.08 

บรษิทั เฉิดฉาย จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบ 

 2555 รอ้ยละ 2556 รอ้ยละ 

ขาย 2,300,000 100.00 2,890,000 100.00 

หกั ตน้ทุนขาย 1,200,000 52.17 1,401,428 48.49 

ก าไรข ัน้ตน้ 1,100,000 47.83 1,488,572 51.51 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ 280,000 12.17 300,000 10.38 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี 820,000 35.66 1,188,572 41.13 

หกั ดอกเบีย้จ่าย 240,000 10.43 220,000 7.61 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี 580,000 25.23 968,572 33.52 

หกั ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (30%) 174,000 7.57 290,572 10.05 

ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี 406,000 17.66 678,000 23.47 

 

 งบก าไรขาดทุนเปรยีบเทยีบเป็นอตัรารอ้ยละของยอดขาย สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 1.  ในปี 2555 บรษิทัมตี้นทุนขายประมาณรอ้ยละ 50 ถือวา่ค่อนขา้งสูง แต่ในปี 2556 
เริม่มตี้นทุนขายทีล่ดลง แสดงถึงประสทิธภิาพของการผลติเริม่สูงขึน้ จงึท าให้ก าไรข ัน้ต้นของ
บรษิทัเริม่สงูขึน้ในปี 2556 

 2.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเริม่ลดลงจากรอ้ยละ 12.17 ในปี 2555 ลดลงเหลอื
รอ้ยละ 10.38 ในปี 2556 แสดงวา่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานเริม่สงูขึน้ 

 3.  ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จากร้อยละ 10.43 เหลือเพียงร้อยละ 
7.61 เนื่องจากการจดัหาเงนิทุนหรอืโครงสร้างเงนิทุนของปี 2556 ส่วนใหญ่ไดม้าจากส่วนของ
เจา้ของ และสุดท้ายบรษิทัมกี าไรสุทธหิลงัภาษสีูงขึน้จากร้อยละ 17.66 เป็นรอ้ยละ 23.47 ซึง่ผู้
วเิคราะห์อาจต้องน าอตัราร้อยละของแต่ละรายการของบรษิทัไปเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  
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 นอกจากการวเิคราะห์โดยย่อส่วนงบดุลงบก าไรขาดทุนแล้ว ยงัสามารถวเิคราะห์โดย
ย่อส่วนเฉพาะบางรายการที่เป็นประเด็นสนใจศึกษา เช่น วเิคราะห์สภาพคล่อง วเิคราะห์
โครงสรา้งเงนิทุน ดงัต่อไปนี้ 
 1.3 Current asset proportion  

  การวเิคราะห์ Current asset proportion หมายถึง การวเิคราะห์สินทรพัย์แต่ละ
รายการที่เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน โดยจดัสนิทรพัยแ์ต่ละรายการเป็นอตัราร้อยละเท่าไรเมื่อ
เทยีบกบัสนิทรพัยห์มุนเวยีนทัง้หมด การวเิคราะห์ลกัษณะนี้จะช่วยให้เหน็การใชไ้ปของเงนิทุน
ของธุรกจิเป็นอย่างไร แสดงให้เหน็ถึงประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิทรพัยห์มุนเวยีนของ
บรษิทัทัง้ประสทิธภิาพในการท าก าไรและสภาพคล่อง ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอย่าง 

บรษิทั เฉิดฉาย จ ากดั 

Current asset proportion 

(หน่วย : รอ้ยละ) 
          2555   2556 

เงนิสดและหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด    39.96      35.38 

ลกูหนี้การคา้        19.07     18.46 

สนิคา้คงเหลอื        40.97     46.16 

    รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  100.00   100.00 
 

 จากตวัเลขขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของบริษัทลดลง เนื่องจากเงนิสดและ
หลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 อีกทัง้ลูกหนี้การค้าในปี 
2556 ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปี 2555 อย่างไรกต็าม รายการสนิค้าคงเหลือกลบัสูงขึน้ ซึ่ง
อาจวเิคราะหอ์ยา่งคร่าวๆ ได้วา่ การจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัล่าช้า การบรหิารสนิคา้คงเหลอืมี
ประสทิธภิาพลดลง 

 1.4 Capital structure proportion 

    การวเิคราะห ์Capital structure proportion เป็นการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของเงนิทุน
ซึ่งจะท าให้ทราบความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) พร้อมกบัคาดการณ์แนวทางของ
ผูบ้รหิารทีจ่ะเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเงนิทุนดงักล่าว 
 

ตวัอย่าง 

บรษิทั เฉิดฉาย จ ากดั 

งบแสดงสดัส่วนโครงสรา้งของเงนิทนุ 

 2555 2556 

เงนิกูร้ะยะยาว 55.40 45.83 
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ทุนหุน้สามญั 22.62 28.75 

ก าไรสะสม 21.98 25.41 

 100.00 100.00 

 จากตวัเลขขา้งบน แสดงให้เหน็ส่วนประกอบของโครงสร้างของเงนิทุน โดยการก่อหนี้
ระยะยาวลดลงและมกีารเพิม่การจดัหาเงนิทุนโดยส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ 

 

2.  งบแสดงแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน (Sources and uses of fund state-

ment) 

  

 เงนิทุนมคีวามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ และเงนิทุนจะมคีวามเคลื่อนไหวอยา่งต่อเนื่อง 
ตราบเท่าทีธุ่รกจิยงัคงด าเนินงาน กล่าวคอื ธุรกจิจะตอ้งมกีารจดัหาเงนิทุนและจดัสรรเงนิทุนไป
ลงทุนในการด าเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกจิ การจดัหาเงนิทุนม ี2 แหล่งด้วยกนั คอื 1) 
จากภายในธุรกจิเอง ได้แก่ จากเจ้าของธุรกิจหรอืก าไรที่ธุรกิจสะสมไว้ 2) เงนิทุนจากแหล่ง
ภายนอก ไดแ้ก่ การก่อหนี้ ท ัง้หนี้ระยะสัน้และหนี้ระยะยาว เงนิทุนทีธุ่รกจิจดัหามาจะถูกน าไป
ลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ทัง้สนิทรพัยห์มุนเวยีนสนิทรพัยถ์าวร เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งสภาพคล่องและ
การสรา้งก าไรใหก้บัธุรกจิหรอืธุรกจิอาจลดการลงทุนในสนิทรพัยล์ง เพื่อธุรกจิจะไดน้ าเงนิไปคนื
แหล่งเงนิทุนต่างๆ ทีจ่ดัหามาใชด้ าเนินธุรกจิ การตดัสนิใจจดัหาเงนิทุน การน าเงนิทุนไปใช ้จงึ
ส่งผลกระทบต่อรายการทางการเงนิอื่นๆ เช่น การซือ้สนิคา้ การช าระหนี้ การซือ้สนิทรพัยถ์าวร 
การจ่ายเงนิปันผล การขายหุ้นเพิม่ทุน เป็นตน้ ซึง่รายการดงักล่าวนี้จะปรากฏในงบการเงนิ อนั
น าไปสู่ขอ้พจิารณาว่า การจดัหาเงนิทุนและการใช้ไปของเงนิทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งนัน้ มี
ความเหมาะสมหรอืไม่เพยีงใด 

 งบแสดงแหล่งที่มาและใชไ้ปของเงนิทุน เป็นงบที่แสดงให้เหน็แหล่งทีม่าและการใช้ไป
ของเงนิทุนในอดตีวา่ธุรกจิมคีวามต้องการเงนิทุน วธิกีารจดัหาเงนิทุนและการใช้ไปของเงนิทุน
เป็นไปอยา่งเหมาะสม มปีระสทิธภิาพหรอืไม่อย่างไร งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน
นัน้ ค าวา่ “เงนิทุน” มคีวามหมายเป็น 3 นยัดงันี้ 

2.1 เงนิทุนในความหมายเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธ ิ

2.2 เงนิทุนในความหมายเงนิสด 

2.3 เงนิทุนในความหมายการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัการเงนิทัง้หมด 
 

 2.1 งบเงนิทุนในความหมายเงนิทุนหมุนเวยีน (Working capital) หมายถึง ทรพัยส์ิน
หมุนเวยีนหกัด้วยหนี้สนิหมุนเวยีน ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงในทรพัยส์นิหมุนเวยีนหรอืหนี้สนิ
หมุนเวยีนยอ่มส่งผลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีน 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุนหมุนเวยีน ไดม้าจาก 

1. ก าไรจากการด าเนินงาน 

2. สนิทรพัยถ์าวรลดลง (จ าหน่ายทรพัยส์นิไม่หมุนเวยีน) 
3. หนี้สนิระยะยาวเพิม่ขึน้ 

4. จ าหน่ายหุน้สามญั 

แหล่งใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. ขาดทุนจากการด าเนินงาน 

2. ซือ้ทรพัยส์นิประเภทไม่หมุนเวยีน 

3. ไถ่ถอนหนี้สนิระยะยาว 

4. ซือ้หุน้สามญัคนื 

5. จ่ายเงนิปันผล 

ขัน้ตอนในการจดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีน 

1. น างบแสดงฐานะการเงิน 2 ปีที่ต้องการวเิคราะห์มาท าการเปรียบเทียบเพื่อหา
ผลต่างในแต่ละรายการ 

2. ค านวณหาเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

3. วเิคราะหร์ายการบญัชทีีไ่ม่หมุนเวยีนวา่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร 

4. ปรบัปรุงก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพื่อให้ได้แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
หมุนเวียนให้ถูกต้อง เช่น การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร และรายการที่
คลา้ยกนั เป็นตน้ 

5. จดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีน 

 

ตวัอย่าง 

บรษิทั เพลงิตะวนั จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

31 ธนัวาคม  
 2556 2555 

เงนิสด 500,000 400,000 

ลกูหนี้ (สุทธ)ิ 35,000 40,000 

สนิคา้คงเหลอื 760,000 700,000 

ทีด่นิ 1,000,000 800,000 

อาคาร (สุทธ)ิ 198,000 - 

รวมสนิทรพัย ์ 2,673,000 2,240,000 
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หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 

เจา้หนี้การคา้ 300,000 380,000 

ตัว๋เงนิจ่าย 240,000 260,000 

หุน้กู ้ 250,000 300,000 

พนัธบตัร 500,000 600,000 

หุน้สามญั 800,000 400,000 

ก าไรสะสม 583,000 300,000 

 2,673,000 2,240,000 

 

บรษิทั เพลงิตะวนั จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุด 31 ธ.ค. 2556 

  ขาย      1,000,000 

  หกั ตน้ทุนขาย       400,000 

  ก าไรข ัน้ตน้        600,000 

  ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน       300,000 

  ก าไรสุทธ ิ        300,000   

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. ขายหุน้กูต้ามมลูค่า 100,000 บาท 

2. ซือ้ทีด่นิ 200,000 บาท 

3. ประกาศจ่ายเงนิปันผล  17,000 บาท 

4. ขายเงนิลงทุนระยะยาวไดเ้งนิสด  120,000 บาท 

5. ไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยออกหุน้สามญัมลูค่า 150,000 บาท 

6. สรา้งอาคารใหม่มลูค่า 200,000 บาท โดยออกพนัธบตัร 

7. ค่าเสื่อมราคาอาคารประจ าปีเท่ากบั 2,000 บาท 

8. ไถ่ถอนพนัธบตัรโดยออกหุน้สามญั 250,000 บาท และจ่ายเงนิสด 50,000 บาท 

วิธีท า 

 1.  น างบแสดงฐานะการเงินของ 2 ปีมาเปรียบเทียบกันและค านวณหาเงินทุน
หมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
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บรษิทั เพลงิตะวนั จ ากดั 

งบยอ่ยแสดงการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 

ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2556 

 

2556 2555 

การเปลีย่นแปลง
เงนิทุนหมุนเวยีน

เพิม่ (ลด) 
เงนิสด 500,000 400,000 100,000 

ลกูหนี้ (สุทธ)ิ 35,000 40,000 (5,000) 
สนิคา้คงเหลอื 760,000 700,000 60,000 

รวม 1,295,000 1,140,000 155,000 

เจา้หนี้การคา้ 300,000 380,000 (80,000) 

ตัว๋เงนิจ่าย 240,000 260,000 (20,000) 

รวม 540,000 640,000 (100,000) 

 เงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 255,000 (155,000 + 100,000) 
 

 2.  เปิดบญัช ีT-Account ส าหรบับญัชเีงนิทุนหมุนเวยีนและรายการบญัชปีระเภทไม่
หมุนเวยีนทุกบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 3.  วเิคราะห์รายการบญัชีที่มียอดเปลี่ยนแปลงผ่านไปยงั T-Account โดยรายการที่
บนัทึกจะต้องมีผลต่างเท่ากับยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ แล้วจึงสรุป T-Account ของบัญชีทุน
หมุนเวยีนหลงัจากนัน้จงึจดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีนดงันี้ 
 

 วเิคราะหร์ายการ 

 1.  บรษิทัมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 300,000 บาท 

  เดบติ  ก าไรสุทธ ิ  300,000 

   เครดติ  ก าไรสะสม  300,000 

 2.  ขายหุน้กูม้ลูค่า 100,000 บาท 

  เดบติ  เงนิสด   100,000 

   เครดติ เงนิกู ้   100,000 

 3.  ซือ้ทีด่นิ 200,000 บาท 

  เดบติ  ทีด่นิ   200,000 

   เครดติ  เงนิสด   200,000 
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 4.  ประกาศจ่ายเงนิสดปันผล 17,000 บาท 

  เดบติ  ก าไรสะสม  17,000 

   เครดติ  เงนิสด   17,000 

 5.  ขายเงนิลงทุนระยะยาวไดเ้งนิสด 120,000 บาท 

  เดบติ  เงนิสด  120,000 

   เครดติ  เงนิลงทุนระยะยาว 120,000  

 6.  ไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยออกหุน้สามญั 150,000 บาท 

  เดบติ  หุน้กู ้   150,000 

   เครดติ  หุน้สามญั  150,000 

 7.  สรา้งอาคารใหม่โดยออกพนัธบตัรจ าหน่าย 200,000 บาท 

  เดบติ  อาคาร  200,000 

   เครดติ  พนัธบตัร  200,000 

 8. ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิถาวร (อาคาร) ปีละ 2,000 

  เดบติ  ค่าเสื่อมราคา  2,000 

   เครดติ อาคาร   2,000 

 9.  ไถ่ถอนพนัธบตัรโดยออกหุน้สามญั 250,000 บาท และจ่ายเงนิสด 50,000 บาท 

  เดบติ  พนัธบตัร  300,000 

   เครดติ  หุน้สามญั  250,000 

    เงนิสด    50,000 

 

ผ่านรายการมายงั T-Account ไดด้งันี้ 
เงนิทุนหมุนเวยีน 

เพิม่ขึน้ 255,000   

เงนิทุนไดม้า (1) ก าไรสุทธ ิ 300,000 (3) ซือ้ทีด่นิ 200,000 

                (2) ออกหุน้กู ้ 100,000 (4) จ่ายเงนิสดปันผล 17,000 

                (5) ขายเงนิลงทุนระยะยาว 120,000 (9) ซือ้คนืพนัธบตัร 50,000 

                (8) ค่าเสื่อมราคา 2,000   

 522,000  267,000 

 

เงนิลงทุนระยะยาว 

  เปลีย่นแปลง 120,000 

  (5) ขายเงนิลงทุนระยะยาว 120,000 
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อาคาร (สุทธ)ิ 
เปลีย่นแปลง 198,000   

(7) ออกพนัธบตัร 200,000 (8) ค่าเสื่อมราคา 2,000 

    

 

ทีด่นิ 

เปลีย่นแปลง 200,000   

(3)  เงนิสด 200,000   

    

หุน้กู ้
เปลีย่นแปลง 50,000   

(6) หุน้สามญั 150,000 (2) ขายหุน้กูเ้ป็นเงนิสด 100,000 

    

 

พนัธบตัร 

เปลีย่นแปลง 100,000   

(9) ไถ่คนืดว้ยเงนิสด 50,000 (7) ออกพนัธบตัร 200,000 

(9) หุน้สามญั 250,000   

 

หุน้สามญั 

  เปลีย่นแปลง 400,000 

  (6) ออกหุน้สามญั 150,000 

  (9) ช าระพนัธบตัร 250,000 

 

ก าไรสะสม 

   283,000 

(4) จ่ายเงนิสดปันผล 17,000 (1) ก าไรสุทธ ิ 300,000 
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บรษิทั เพลงิตะวนั จ ากดั 

งบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทนุหมนุเวยีน 

ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2556 

เงนิทุนไดม้า   

     จากการด าเนินงาน   

          ก าไรสุทธ ิ 300,000  

          บวก ค่าเสื่อมราคาอาคาร   2,000 302,000 

     จากแหล่งอื่น   

          ออกหุน้กู ้ 100,000  

          เงนิลงทุนระยะยาว 120,000 220,000 

     รวมเงนิทุนไดม้า  522,000 

 

เงนิทุนใชไ้ป 

  

     ซือ้ทีด่นิ  200,000 

     จ่ายเงนิปันผล  17,000 

     ซือ้หุน้สามญัคนื  50,000 

     รวมเงนิทุนใชไ้ป  267,000 

     เงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่  255,000 

 

 2.2 งบเงนิทุนในความหมายเงนิสด แสดงให้เหน็ถงึที่มาของเงนิสด เงนิสดทีใ่ชไ้ป การ
บรหิารเงินสดมีความเหมาะสมและมีประสิทธภิาพมากน้อยเพียงใด เงนิทุนในความหมายนี้
สามารถสรุปแหล่งทีม่าและใชไ้ปไดด้งันี้ 
 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

1. ก าไรสุทธขิองการด าเนินงานตามเกณฑเ์งนิสด 

2. สนิทรพัยท์ ัง้สิน้ลดลง (ยกเวน้เงนิสด) 
3. หนี้สนิเพิม่ขึน้ 

4. ออกหุน้ทุนเป็นเงนิสด 

 แหล่งใชไ้ปของเงนิทุน 

1. ขาดทุนจากการด าเนินงานตามเกณฑเ์งนิสด 

2. สนิทรพัยท์ ัง้สิน้เพิม่ขึน้ (ยกเวน้เงนิสด) 
3. หนี้สนิลดลง 

4. ซือ้หุน้ทุนคนื 

5. จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด 
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ส าหรบัข ัน้ตอนในการจดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน (เงนิสด) มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1. น างบแสดงฐานะการเงนิ 2 ปี ที่ตอ้งการวเิคราะห์มาเปรยีบเทยีบกนัเพื่อหาผลต่าง

แต่ละรายการ 

2. ค านวณหาเงนิสดเพิม่ขึน้หรอืลดลง และบญัชต่ีางๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

3. วเิคราะห์รายการในแต่ละบญัชทีีไ่ม่ใช่เงนิสดวา่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร โดยอาศยั
ขอ้มลูเพิม่เตมิต่างๆ  

4. จดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิสด 

1.  น างบแสดงฐานะทางการเงนิ 2 ปี ทีต่อ้งการวเิคราะหม์าเปรยีบเทยีบกนัเพื่อหาผลต่างแต่ละ
รายการ 

บรษิทั  เพลงิตะวนั จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

 2556 2555 การเปลีย่นแปลง
เพิม่ (ลด) 

เงนิสด 500,000 400,000 100,000 

ลกูหนี้สุทธ ิ 35,000 40,000 (5,000) 

สนิคา้คงเหลอื 760,000 700,000 60,000 

เงนิลงทุนระยะยาว 180,000 300,000 (120,000) 

ทีด่นิ 1,000,000 800,000 200,000 

อาคาร (สุทธ)ิ    198,000   - 198,000 

รวมสนิทรพัย ์ 2,673,000 2,240,000 433,000 

 

หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ    

เจา้หนี้การคา้ 300,000 380,000 (80,000) 

ตัว๋เงนิจ่าย 240,000 260,000 (20,000) 

หุน้กู ้ 250,000 300,000 (50,000) 

พนัธบตัร 500,000 600,000 (100,000) 

หุน้สามญั 800,000 400,000 400,000 

ก าไรสะสม 583,000 300,000 283,000 

รวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 2,673,000 2,240,000 433,000 
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2.  ค านวณหาเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง และบญัชต่ีางๆ ทีม่กีารเปลีย่นปลง 

เงนิสด 

เพิม่ขึน้ 100,000   

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน    

(1) ก าไรสุทธ ิ 300,000 (7)  ซือ้ทีด่นิ 200,000 

(2) ลกูหนี้ลดลง 5,000 (10) จ่ายเงนิปันผล 17,000 

(3) สนิคา้คงเหลอืเพิม่ 60,000 (12) ไถ่ถอนพนับตัร 50,000 

(6) ขายเงนิลงทุนระยะยาว 120,000   

(4) เจา้หนี้การคา้ลด (80,000)   

     (5) ตัว๋เงนิจ่ายลด (20,000)   

     (9) ค่าเสื่อมราคา 2,000   

     (11) ขายหุน้กู ้ 100,000   

ลกูหนี้ 
  ลดลง 5,000 

  (2)  ลกูหนี้ลดลง 5,000 

    
 

สนิคา้ 
เพิม่ขึน้ 60,000   

(3)  สนิคา้เพิม่ 60,000   

    
 

เงนิลงทุนระยะยาว 

  ลดลง 120,000 

  (6)  ขายเงนิลงทุนระยะยาว 120,000 
    

 

ทีด่นิ 

เพิม่ขึน้ 200,000   

(7)  ซือ้ทีด่นิ 200,000   
    

อาคาร (สุทธ)ิ 
เพิม่ขึน้ 198,000   

(8) พนัธบตัร 200,000 (9) ค่าเสื่อมราคา 2,000 
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เจา้หนี้การคา้ 
ลดลง 80,000   

     (4) เจา้หนี้ลด 80,000   
    

 

ตัว๋เงนิจ่าย 

ลดลง 20,000   

(5) ตัว๋เงนิจ่ายลด 20,000   
    

 

หุน้กู ้
ลดลง 50,000   

     (11)  หุน้สามญั 150,000      (13)  เงนิสด 100,000 
    

 

พนัธบตัร 

ลดลง 100,000   

     (12)  ไถ่ถอน 300,000      (5)  สรา้งอาคาร 200,000 
    

 

หุน้สามญั 

  เพิม่ขึน้ 400,000 

       (11)  หุน้กู ้ 150,000 

       (12)  ไถ่ถอนพนัธบตัร 250,000 

ก าไรสะสม 

  เพิม่ขึน้ 283,000 

(10) จ่ายเงนิปันผล 17,000      (1)  ก าไรสุทธ ิ 300,000 

    

  

 3.  วเิคราะหร์ายการในแต่ละบญัช ี

  จะต้องท าการปรบัปรุงก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) ให้อยู่ใน
เกณฑเ์งนิสด (Cash basis) เพื่อหาเงนิสดจากการด าเนินงานดงันี้ 
  3.1 รายการเปลี่ยนแปลงทุนหมุนเวยีนที่ท าให้ทุนหมุนเวยีนเพิม่ (สนิทรพัยห์มุนเวยีน
เพิม่หรอืหนี้สนิหมุนเวยีนลด) ใหห้กัออกจากก าไรสุทธ ิ

  3.2 รายการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวยีนที่ท าให้ทุนหมุนเวยีนลด (สินทรพัย์
หมุนเวยีนลดหรอืหนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่) ใหน้ าไปบวกกลบัในก าไรสุทธ ิซึง่สามารถสรุปดงันี้ 
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 ก าไร (เงนิสด) จากการด าเนินการ  =  ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ+ ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ถาวร + 

 

  

       -   

 

 

หรอือาจแสดงรายการวเิคราะหร์ายการในแต่ละบญัชแีละผ่านไปยงับญัชแียกประเภท ดงันี้ 
 1.  ก าไรสุทธปิระจ าปี 300,000  บาท 

  เดบติ  ก าไรสุทธ ิ  300,000 

   เครดติ  ก าไรสะสม  300,000 

 2.  ลกูหนี้ลดลง 5,000 บาท ท าใหเ้งนิทุนหมุนเวยีนลดลง จงึตอ้งบวกกลบัในก าไรสุทธ ิ

  เดบติ  ก าไรสุทธ ิ  5,000 

   เครดติ  ลกูหนี้   5,000 

 3. สนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ 60,000 บาท ท าให้ทุนหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ จงึต้องหกัออกจาก
ก าไรสุทธ ิ  

  เดบติ  สนิคา้คงเหลอื  60,000 

   เครดติ  ก าไรสุทธ ิ  60,000 

 4.  เจา้หนี้การคา้ลดลง 8,000 บาท ท าใหเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ตอ้งหกัออกจาก าไรสุทธ ิ

  เดบติ  เจา้หนี้  80,000 

   เครดติ  ก าไรสุทธ ิ  80,000 

 5.  ตัว๋เงนิจ่ายลดลง 20,000 บาท ท าใหม้ผีลเช่นเดยีวกบัรายการที ่4 

  เดบติ  ตัว๋เงนิจ่าย  20,000 

   เครดติ  ก าไรสุทธ ิ  20,000 

 6.  ขายเงนิลงทุนระยะยาวไดเ้งนิสด 120,000 บาท 

  เดบติ  เงนิสด (ขายเงนิลงทุนระยะยาว) 120,000 

   เครดติ  เงนิทุนระยะยาว  120,000 

 7.  ซือ้ทีด่นิเพิม่  200,000 บาท 

  เดบติ  ทีด่นิ   200,000 

   เครดติ เงนิสด   200,000 

 8.  สรา้งอาคารโดยออกพนัธบตัรมลูค่า 200,000 บาท 

  เดบติ  อาคาร   200,000 

   เครดติ  พนัธบตัร  200,000 

ลกูหนี้ลดลง 
สนิคา้คงเหลอืลดลง 
เจา้หนี้เพิม่ขึน้ 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 

ลกูหนี้เพิม่ขึน้ 

สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 

เจา้หนี้ลดลง 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 



 55 

 9.  ค่าเสื่อมราคาอาคาร 2,000 บาท ไม่ใช่รายจ่ายในรเูงนิสด 

  เดบติ  ค่าเสื่อมราคา  2,000 

   เครดติ  อาคาร   2,000 

 10. จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด 17,000 บาท 

  เดบติ  ก าไรสะสม  17,000 

   เครดติ  เงนิสด   17,000 

 11. ไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยออกหุน้สามญัมลูค่า 150,000 บาท 

  เดบติ  หุน้กู ้   150,000 

   เครดติ  หุน้สามญั  150,000 

 12. ไถ่ถอนพนัธบตัรโดยออกหุน้สามญั 250,000 บาท และจ่ายเงนิสด 50,000 บาท 

  เดบติ  พนัธบตัร  300,000 

   เครดติ  เงนิสด     50,000 

    หุน้สามญั  250,000 

 13. ขายหุน้กู ้100,000 บาท 

  เดบติ  เงนิสด  100,000 

   เครดติ  หุน้กู ้   100,000 

 

บรษิทั เพลงิตะวนั จ ากดั 

งบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิสด 

ส าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2556 
 

เงนิสดไดจ้ากการด าเนินงาน 

 ก าไรสุทธ ิ    300,000 

 บวก  ลกูหนี้ลดลง      5,000 

   ค่าเสื่อมราคาอาคาร     2,000 

   สนิคา้คงเหลอืเพิม่  (60,000) 

   เจา้หนี้การคา้ลด   (80,000) 

   ตัว๋เงนิจ่ายลด   (20,000) 

เงนิสดทีไ่ดจ้ากแหล่งอื่น 

 ขายเงนิทุนระยะยาว   120,000 

 ออกหุน้กู ้    100,000 

 รวมเงนิสดไดม้า    367,000 
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เงนิสดใชไ้ป 

 ซือ้ทีด่นิ     200,000  

 จ่ายปันผล      17,000 

 ไถ่ถอนพนัธบตัร     50,000 

 รวมเงนิสดใชไ้ป    267,000 

 เงนิสดเพิม่ขึน้    100,000    

 

 4.  งบเงนิทุนในความหมายทรพัย์สนิ หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของเป็นงบที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกบัการเงนิทัง้หมด งบที่แสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน ใน
ความหมายเงนิทุนหมุนเวยีนและในความหมายเงนิสด มขีอ้จ ากดับางประการเพราะมบีางรายการ
ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิและเป็นรายการส าคญัทีค่วรแสดงใหผู้้ใช้งบทราบ เช่น 
การออกหุ้นกู้หรอืพนัธบตัรเพื่อสร้างอาคาร ซึง่ท าใหท้รพัยส์นิถาวรเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัท า
ใหห้นี้สนิระยะยาวเพิม่ขึน้ดว้ยจ านวนที่เท่ากนั รายการประเภทนี้จะไม่แสดงในงบแสดงแหล่งทีม่า
และใชไ้ปของเงนิทุน ทัง้ในความหมายเงนิทุนหมุนเวยีน และความหมายเงนิสด เพราะไม่ไดท้ า
ให้เงินทุนหมุนเวยีนและเงินสดเปลี่ยนแปลง แต่การออกหุ้นกู้หรือหุ้นทุน เพื่อมาลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวร การแลกเปลี่ยนทรพัยส์นิ การแปลงสภาพหุ้นกู้หรอืหุ้นบุรมิสทิธเิป็นหุ้นสามญั 
หรือการได้รบับริจาคทรพัย์สินรายการเหล่านี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอกซึ่งมี
ความส าคญั ควรเปิดเผยใหท้ราบ ดงันัน้ การแสดงการเปลีย่นแปลงทางการเงนิที่แสดงรายการ
ทัง้หมดทุกรายการทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิจะใหข้อ้มลูทีด่กีวา่ 

 

สรปุ 

 

 การวเิคราะหง์บการเงนิมเีครื่องมอืส าคญั 3 ประการ คอื 1) การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทาง
การเงนิ 2) การยอ่ส่วนงบการเงนิ 3) งบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีน  
 การยอ่ส่วนงบการเงนิเป็นการปรบัตวัเลขในงบดุลและงบก าไรขาดทุนให้อยู่ในฐานรอ้ย
ละ 100.00 เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ เป็นค่าร้อยละ งบแสดง
แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน แสดงใหเ้หน็วา่ธุรกจิจดัหาเงนิทุนจากแหล่งใด และน าเงนิทุนไป
ลงทุนในแหล่งใดบ้าง การจดัหาและจดัสรรเงนิทุนมคีวามเหมาะสมหรอืไม่เพียงใด มรีายการ
ใดบ้างที่ควรปรบัปรุงแก้ไข งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน ม ี3 ความหมาย คอื 1) 
เงนิทุนหมนุเวยีนสทุธ ิ2) เงนิทุนในความหมายเงนิสด 3) เงนิทุนในความหมายการเปลีย่นแปลง
เกีย่วกบัการเงนิทัง้หมด 
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ค าถามท้ายบทท่ี  3 

 

1. การยอ่ส่วนงบการเงนิ (Common size statement) หมายถงึอะไร ใหอ้ธบิายพอเขา้ใจ 

2. เงนิทุนหมุนเวยีน หมายถงึอะไร และมกีารแบ่งเงนิทนุหมุนเวยีนไดก้ีล่กัษณะ 

3. การจดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทนุหมนุเวยีน มปีระโยชน์อยา่งไร 

4. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเพยีงบางส่วนของงบแสดงฐานะการเงนิ บรษิทั สญัญาพร จ ากดั 

 

บรษิทั สญัญาพร จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

       ปี 2555   ปี 2556 

 เงนิสด       60,000   100,000 

 ตัว๋เงนิรบั      20,000     10,000 

 ลกูหนี้การคา้    120,000   190,000 

 สนิทรพัยค์งเหลอื   300,000  200,000 

       รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน  500,000   500,000 

 

ใหจ้ดัท า Current asset proportion และวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 

5. ขอ้มลูบางส่วนของงบแสดงฐานะการเงนิ บรษิทั นารายณ์ จ ากดั 

บรษิทั นารายณ์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบ 

        2555   2556 

 หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 

 เจา้หนี้การคา้       80,000  100,000 

 ตัว๋เงนิจ่าย       10,000   30,000 

 เงนิกูร้ะยะยาว     100,000  250,000 

 ทุนหุน้สามญั     200,000  200,000 

 ก าไรสะสม     100,000  110,000 

 รวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ   490,000  690,000 

ใหท้่านวเิคราะห ์Capital structure proportion และวเิคราะหค์วามเสีย่งทางการเงนิ (Financial 

risk) 
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6. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั สุพกัตร ์จ ากดั 

 ก าไรสะสม    = 10,000 บาท 

 Current ratio    = 2 เท่า 

 อตัราส่วนหนี้สนิ    = 50 % 

 อตัราก าไรข ัน้ตน้   = 40 % 

 อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ   = 10 % 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = 20 %  

 อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื = 12 รอบ 

 ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่  = 66 วนั 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

    

เงนิสด 8,000 เจา้หนี้ ................... 
ลกูหนี้ .................. ตัว๋เงนิจ่าย 5,000 

สนิคา้ .................. ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,000 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน .................. รวมหนี้สนิ ................... 
สนิทรพัยถ์าวรสุทธ ิ .................. หุน้สามญั ................... 
  ก าไรสะสม ................... 
  รวมส่วนผูถ้อืหุน้     ................... 

รวม .................. รวม ................... 
 

งบก าไรขาดทุน 

       ขาย  120,000 

หกั  ตน้ทุนขาย .................. 
      ก าไรข ัน้ตน้ .................. 
หกั  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน .................. 
      ก าไรสทุธกิ่อนหกัภาษ ี .................. 
หกั  ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล  (30%) .................. 
      ก าไรสทุธหิลงัภาษ ี .................. 

ค าสัง่  ใหท้ าการยอ่ส่วนงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน (Common size statement)    
         ของบรษิทัสุพกัตร ์จ ากดั 
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7.  ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบของบรษิทั สยามรฐั จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

 2540  2541 

สนิทรพัย ์    

เงนิสด 20,000  17,000 

ลกูหนี้ 55,000  50,000 

สนิคา้คงเหลอื 65,000  60,000 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 140,000  127,000 

อาคารและอุปกรณ์         337,500  375,000  

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม    157,500 180,000 165,000       210,000 

รวมสนิทรพัยท์ ัง้สิน้ 320,000  337,000 

หนี้สนิและส่วนเจา้ของ    

เจา้หนี้ 45,000  50,000 

ตัว๋เงนิจ่าย 35,000  37,000 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 80,000  87,000 

หนี้สนิระยะยาว 100,000  85,000 

หุน้สามญั 100,000  120,000 

ก าไรสะสม  40,000   45,000 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 320,000  337,000 

ใหจ้ดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital) 

 

8.  ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบปี 2540 และ 2541 ของบรษิทั ไทยอนิเตอร ์
จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

 2540 2541 

สนิทรพัย ์   

เงนิสด 100,000 120,000 

ลกูหนี้ 150,000 160,000 

สนิคา้ 165,000 162,000 

ทีด่นิ 500,000 500,000 

เครื่องจกัร (สุทธ)ิ 600,000 510,000 

อาคาร (สุทธ)ิ 400,000 490,000 

รวมสนิทรพัย ์ 1,915,000 1,942,000 
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หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ   

เจา้หนี้การคา้ 100,000 50,000 

เงนิกูร้ะยะยาว 1,000,000 1,000,000 

ทุนหุน้สามญั 600,000 500,000 

ก าไรสะสม 215,000 392,000 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,915,000 1,942,000 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. ก าไรสุทธปีิ 2541   = …………… 

2. ค่าเสื่อมราคาอาคารปี  2541  = 10,000 

3. ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัร ปี 2541 = 90,000 

ใหจ้ดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุนหมุนเวยีน ดงันี้ 
1. เงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital) 

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในความหมายเงนิสด (Cash) 

 

9.                                       บริษทั  สีนิล  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

 2540 2541 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน   

เงนิสด 99,000 105,000 

ลกูหนี้ 89,000 110,000 

สนิคา้คงเหลอื 172,000 158,000 

ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า  22,000  27,000 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 382,000 400,000 

หนี้สนิหมุนเวยีน   

เจา้หนี้การคา้ 92,000 85,000 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,000 15,000 

        97,000  100,000 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. บรษิทัมกี าไรสุทธใินปี 2541   = 153,000  บาท 

2. บรษิทัมคี่าเสื่อมราคาสนิทรพัยถ์าวร =   24,000  บาท 

3. บรษิทัช าระหนี้เงนิกูร้ะยะยาว  = 100,000  บาท 

4. บรษิทัจ่ายเงนิสดปันผล ในปี 2541  
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ค าสัง่ 

1. ทุนหมุนเวยีน (Working Capital) ในปี 2541 เพิม่ขึน้หรอืลดลงจ านวนเท่าใด 

2. ก าไรสุทธทิีเ่ป็นเงนิสดในปี 2541 มจี านวนเท่าใด 

3. ในปี 2541 แหล่งทีม่าของเงนิสดจากแหล่งใดบา้ง จ านวนเท่าไร 

4. ใหแ้สดงแหล่งทีใ่ชไ้ปของเงนิสดในปี 2541 

 

10.  ต่อไปนี้เป็นงบแสดงฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบของ บรษิทั AB จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

 2540 2541 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน   

เงนิสด 10,700 14,300 

ลกูหนี้ 23,400 21,200 

สนิทรพัยถ์าวร   

ทีด่นิ 26,000 20,000 

อาคาร 70,000 70,000 

ค่าเสื่อมราคาสะสม (10,000) (15,000) 
รวมสนิทรพัย ์ 120,100 110,500 

หนี้สนิและส่วนเจา้ของ   

เจา้หนี้การคา้ 31,100 12,370 

ทุนหุน้สามญั 69,000 75,000 

ก าไรสะสม  20,000  23,130 

รวมหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 120,100 110,500 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ : ปี 2541 บรษิทัมกี าไรสุทธ ิ22,630 จ่ายเงนิปันผล 19,500 บาท 

 

ค าสัง่  ใหจ้ดัท างบแสดงแหล่งทีม่าและใหไ้ปของเงนิทุน 

1. ในความหมายเงนิทุนหมุนเวยีน (Working capital) 

2. ในความหมายเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่ป็นเงนิสด (Cash) 



บทท่ี  4 

การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน 

(Financial Planning and Forecasting) 

 

บทน า 

 

 การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงนิเป็นงานทีม่คีวามส าคญัส าหรบัผูบ้รหิาร เพราะจะ
ท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้โดยไม่ต้องประสบปัญหาหรอืหยุดชะงกั หลกัเกณฑ์ในการ
วางแผนและพยากรณ์เป็นการน าเทคนิคทางดา้นการค านวณมาใชใ้นการวเิคราะห์ การวางแผน 
และพยากรณ์ทางการเงนิเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ทางการเงนิของธุรกจิในอนาคต เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลให้ผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจได้อย่างมเีหตุผล ไม่วา่จะเป็นการตดัสนิใจจดัหาเงนิทุน
มาด าเนินธุรกิจตดัสินใจจดัสรรเงนิลงทุนในสินทรพัย์แต่ละรายการ ตลอดจนเตรียมตัวรบั
สถานการณ์ทางการเงนิต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต โดยผูบ้รหิารตอ้งควบคุมการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกจิ 

 

1.  การวางแผนทางการเงิน 

  

การวางแผนทางการเงนิ (Financial planning) หมายถงึ การจดัเตรยีมขอ้มลูต่างๆ ทาง
การเงนิไวเ้ป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้ จะตอ้งพจิารณาดว้ยความ
ระมดัระวงัอยา่งรอบคอบ และอาศยัขอ้มูลจากความร่วมมอืของฝ่ายต่างๆ ในธุรกจิ ไม่วา่จะเป็น
ฝ่ายการตลาดซึ่งตอ้งพยากรณ์ยอดขายในอนาคต อนัน าไปสู่รายไดจ้ากการขายและค่าใช้จ่ายที่
จะเกดิขึน้ ฝ่ายจดัซื้อเตรยีมการจดัซื้อล่วงหน้าเพื่อให้เพยีงพอกบัความต้องการ มเิช่นนัน้อาจ
เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียรายได้ สูญเสียลูกค้าที่จะไปซื้อจากผู้ขายรายอื่น 
ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ ค่าภาษี ค่าดอกเบีย้จ่าย และรายจ่ายอื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้
หลังจากรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลเหล่านัน้มาประกอบการ
วางแผนทางการเงนิ อาจเป็นการวางแผนทางการเงนิระยะสัน้ทีห่มุนเวยีนในรอบบญัชหีนึ่งๆ จะ
ประกอบดว้ย เงนิสด ลูกหนี้ และสนิค้า ซึ่งจะมกีารหมุนเวยีนจากเงนิสดเป็นสนิค้า จากสนิค้า
เป็นลกูหนี้ และจากลกูหนี้เป็นเงนิสด ดงัแสดงในรปูวงจรเงนิสด ตามภาพที ่4-1 
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ภาพที ่4-1 วงจรเงนิสด 

 

 การวางแผนการเงินระยะสัน้ จะต้องน าเอานโยบายในการจดัการสินทรพัย์และการ
ประมาณยอดขายมาพจิารณาดว้ย เพื่อไดป้ระมาณวา่ภายในงวดนัน้ ณ ระดบัยอดขายนัน้ ธุรกจิ
มีความจ าเป็นต้องมีเงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ และสินทรพัย์ถาวรเท่าใด การประมาณ
ยอดขายทัง้หมดอาจเรยีกว่า “การท างบประมาณขาย” ซึ่งต้องพจิารณาอย่างรอบคอบทัง้ปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัภายในที่มผีลกระทบต่อยอดขาย ทัง้นี้เพื่อประมาณการยอดขาย  (Sales 

forecasting) ให้ใกล้เคยีงความจรงิมากที่สุด และเมื่อธุรกจิจดัท างบประมาณขายแล้ว ข ัน้ตอน
ต่อไปคอื การจดัท างบประมาณเงนิสด (Cash budget) ซึง่งบประมาณเงนิสดจะมคีวามสมัพนัธ์
กบัยอดขาย งบประมาณเงนิสดจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจในการวางแผนการใช้เงนิสดอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

การวางแผนการเงนิในระยะยาวนัน้ เป็นการเตรยีมการทางการเงนิในระยะยาวนาน
ออกไปกวา่การวางแผนทางการเงนิในระยะสัน้ การวางแผนทางการเงนิในระยะยาวจะเป็นการ
วางแผนเกีย่วกบั การเคลื่อนไหวของเงนิในระยะยาว ไดแ้ก่ การไดม้าซึง่เงนิทุนเพื่อซือ้สนิทรพัย์
ถาวร หรอืลงทุนในโครงการต่างๆ  รายจ่ายผกูพนัทางการเงนิ เช่น จ่ายดอกเบีย้เงนิกู้ จ่ายเงนิ
ปันผล ช าระคนืเงนิกูเ้มื่อถงึก าหนด เป็นตน้ 

 

2.  การพยากรณ์ทางการเงิน (Financial forecasting) 

  

การพยากรณ์ทางการเงิน (Financial forecasting) หมายถึง การคาดคะเนรายการ
ทางการเงนิในอนาคตของธุรกิจ การพยากรณ์ทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทาง
การเงนิ กล่าวคือ ขอ้มูลที่ได้จากการพยากรณ์จะน ามาใช้ในการวางแผน เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ การพยากรณ์ทางการเงนิจะเป็นการ
ประมวลผลกระทบของสภาวะแวดล้อมภายนอกทีม่ต่ีอปรมิาณขายสนิค้า และการใหบ้รกิารของ

 

เงนิสด 

 

สนิคา้ 

 

ลกูหนี้ 
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ธุรกจิ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ รวมทัง้ความต้องการสนิทรพัยท์ ัง้หมดของธุรกจิ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัยอดขายที่ได้พยากรณ์ไว ้ตลอดจนเตรยีมการจดัหาแหล่งเงนิทุนมาใช้
ด าเนินการและในการพยากรณ์ทางการเงนินัน้จะต้องพยากรณ์ทีละรายการ เช่น พยากรณ์
ยอดขาย พยากรณ์ลกูหนี้ พยากรณ์ค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นตน้ แล้วจงึน าการพยากรณ์ดงักล่าวมา
รวบรวมเพื่อวางแผนการด าเนินงานโดยจดังบประมาณ และจดัท างบการเงนิล่วงหน้าต่อไป  
 

3.  งบประมาณ (Financial budget) 

  

 ค าว่า งบประมาณ (Budget) มาจากค าในภาษาฝรัง่เศส คือ “Bougette” ในประเทศ
องักฤษ Budget หมายถงึ กระเป๋า หรอืถุงของรฐับาลที่แสดงถึงความตอ้งการของประเทศและ
ทรพัยากรที่มอียู่ ระบบงบประมาณนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมอืการบรหิารงานประเทศแล้ว ยงั
น ามาใชใ้นองคก์รต่างๆ ดว้ย 

 มผีูใ้หค้วามหมายของงบประมาณไว ้จ านวนมาก จะยกมาเพยีงบางส่วนดงันี้ 
 Frank P. Sherwood (1964) กล่าวว่า งบประมาณ คอื แผนเบด็เสรจ็ ซึ่งแสดงออกมา
ในรปูตวัเงนิ แสดงโครงการด าเนินงานทัง้หมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถงึการประมาณ
การบรหิารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรพัยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนให้
บรรลุตามแผนเบด็เสรจ็ ยอ่มกระท า 3 ข ัน้ตอน คอื การจดัเตรยีม การอนุมตั ิและการบรหิาร 

 Augustus B. Turmbull (1970) กล่าวว่า งบประมาณ เป็นแผนการเงนิขององค์การที่
ก าหนดขึน้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ งบประมาณต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกบัสิง่ต่อไปนี้ 
คอื 1) เป็นเรื่องการเงนิโดยเฉพาะ 2) ตอ้งมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานทีจ่ะท า 3) มแีผน
ของเงนิทีห่าได้และแผนการใช้จ่าย 4) มกี าหนดระยะเวลาในการใชจ้่าย 5) มกีารก าหนดองคก์ร
รบัผดิชอบ 6) เป็นการคาดการณ์เกีย่วกบัอนาคต 

 เพชร ขมุทรพัย ์(2532) กล่าววา่ งบประมาณ คอื แผนทางการเงนิในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งทีเ่ขยีนขึน้ เพื่ออธบิายถงึแผนงานในรปูของหน่วยหรอืในรปูของตวัเงนิหรอืทัง้สองอยา่ง  
 กล่าวโดยสรุป งบประมาณ คือ แผนในรูปตัวเงินที่จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต งบประมาณจงึเป็นทัง้แผนการด าเนินงานและเครื่องมอื
ควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้ช่วงเวลาของการจดัท างบประมาณอาจเป็น 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรอื 5 ปี ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจ งบประมาณแบ่งได้เป็น 3 
ลกัษณะคอื 

 3.1  งบประมาณตามแผนงาน  เป็นการจดัท างบประมาณตามแผนงาน  โครงการ  ซึง่จะ 
ตอ้งควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและโครงการ 
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 3.2  งบประมาณตามความรบัผิดชอบ  เป็นงบประมาณที่จดัท าขึน้ตามหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ  ซึง่มปีระโยชน์ในการควบคุมผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบงานแต่ละดา้น 

 3.3  งบประมาณตามลกัษณะรายจ่าย  เป็นงบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ซึง่มี
ประโยชน์ในการควบคุมการใชเ้งนิขององคก์าร 

 

4.  ประโยชน์ของงบประมาณ 

 

 การท างบประมาณ  จะท าให้ผู้บรหิารทางการเงนิทราบยอดขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ล่วงหน้าจากค่าทีไ่ดพ้ยากรณ์ไว ้ และสามารถน าขอ้มลูล่วงหน้ามาเตรยีมการแก้ไข  หากธุรกจิ
ประสบปัญหาทางการเงนิในช่วงใดช่วงหนึ่ง  และยงัแสดงให้เหน็ถงึผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินล่วงหน้า  โดยปกติการจัดท างบประมาณของธุรกิจจะเริ่มต้นตัง้แต่การจดัท า
งบประมาณการขาย แล้วจงึท าการจดัท างบประมาณการผลติแล้วจงึค านวณต่อไปเป็นต้นทุน
การผลติ (กรณีธุรกจิผลติสนิคา้) ถ้าเป็นธุรกจิซือ้ขายสนิคา้จากงบประมาณขายสามารถค านวณ
ตน้ทุนขาย ค่าใชจ้่ายในการขาย ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการต่างๆ 

 ผลต่างระหวา่งยอดขายกบัค่าใชจ้่ายต่างๆ รวม จะเป็นผลลพัธ์ของธุรกจิว่าไดก้ าไรหรอื
ขาดทุน จะได้น ามาสรุปในงบก าไรขาดทุนโดยประมาณประจ างวดที่ต้องการหรอืเรยีกว่า งบ
ก าไรขาดทุนล่วงหน้า ส าหรบัรายรบัและรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิสด จะน ามาสรุปเป็นงบประมาณเงนิสด  

จากงบประมาณ เงินสดจะทราบยอดเงินสดที่จะขาดหรือเกิน และต้องจัดไว้ใน
งบประมาณการเงนิซึง่ในงบประมาณการเงนิจะแสดงถงึเวลาและแหล่งทีม่าในการจดัหาเงนิทุน
ใหม่ การน าเงนิทุนไปลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ซึง่จะแสดงยอดคงเหลอืในบญัชตีามที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ ซึง่สามารถน ามาจดัท าเป็นงบดุลล่วงหน้า การจดัท างบประมาณอาจแสดงใหเ้หน็กลไก
ส าคญัดงัภาพที ่4-2 
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ภาพที ่4-2 กลไกการจดัท างบประมาณ 

 

5.  งบประมาณเงินสด (Cash budget)   
 

 งบประมาณเงนิสด หมายถงึ แผนทางการเงนิในอนาคตที่แสดงถงึรายละเอยีดเกี่ยวกบั
กระแสเงนิสดรบัและกระแสเงนิสดจ่ายของธุรกจิทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีพ่จิารณา 

 งบประมาณเงนิสด ท าให้ผูบ้รหิารทราบวา่ในอนาคตในเวลาใดธุรกจิจะมเีงนิสดขาดมอื 
และจ านวนเท่าใดเพื่อจะไดเ้ตรยีมการแก้ไขไดล้่วงหน้า ในท านองตรงขา้มยงับอกให้รูว้า่ธุรกจิมี
เงนิเหลอืใชส้ามารถน าไปหาประโยชน์เพิม่เตมิหรอืไม่ เท่าใด งบประมาณเงนิสดเป็นเครื่องมอื
ช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินสดได้ทางหนึ่ง โดยปกติการจัดท า
งบประมาณเงนิสดจะท าในช่วงเวลาสัน้ๆ เช่น ระยะเวลา 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน หรอื อาจมี
มากกว่านัน้ แต่การคาดการณ์ในอนาคตที่ยาวนานเท่าใดยิ่งมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้เท่านัน้ 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา งบประมาณเงนิสดจะมปีระโยชน์กต่็อเมื่อ
มีการพยากรณ์ที่ถูกต้องและควรมีเงินสดในมืออยู่เสมอ ถึงแม้จะต้องกู้ยมืก็ตาม การจดัท า
งบประมาณเงนิสดจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั  2  ส่วน  กล่าวคอื    

 

                                                                                                                                    

การคาดคะเนหรอืพยากรณ์ยอดขาย 

ตารางรายละเอยีดยอดขาย 

ความตอ้งการ
ผลติ 

รายจ่ายใน
การผลติ 

คา่ใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า 

รายจา่ย 

ฝ่ายทุน 

งบประมาณเงนิสด 

งบดุล 

ล่วงหน้า 
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 5.1  เงินสดรบั  (Receipts) 

       เงนิสดรบัของธุรกจิทีส่ าคญั  คอื  เงนิสดรบัจากการขายสด  การบัเงนิจากลกูหนี้ที่
เกดิจากการขายเชื่อ  และเงนิสดรบัอื่นๆ  ฉะนัน้ การพยากรณ์ยอดขายจงึเป็นสิง่ส าคญั ซึง่โดย
ปกตจิะมกีารพยากรณ์ยอดขาย  3  วธิ ีไดแ้ก่ 1) วเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งภายใน  ซึง่ตอ้งอาศยั
แผนกขายหรอืพนกังานขายซึง่อยูใ่กลช้ดิลกูคา้ไดท้ าการพยากรณ์  2) วเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่ง
ภายนอก ไดแ้ก่ การวเิคราะหแ์นวโน้มเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เพื่อพยากรณ์ยอดขาย 3) ท าการ
พยากรณ์ยอดขาย โดยใชห้ลกัวธิทีี ่1 และ 2 ร่วมกนั  
        5.1.1  การพยากรณ์ยอดขาย ไม่วา่จะเป็นการพยากรณ์โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
แหล่งภายนอกหรอืแหล่งภายในกต็าม จะมเีทคนิคในกาพยากรณ์ 2 ประการคอื พยากรณ์เชงิ
ปรมิาณ (Quantitative forecasting) และการพยากรณ์เชงิคุณภาพ (Qualitative forecasting) 

       1)  การพยากรณ์เชงิปรมิาณ 

           1.1)  วธิคี่าเฉลีย่เคลื่อนทีอ่ยา่งง่าย 

           1.2)  วธิเีอ๊กซโปรแนลเชยีล 

           1.3)  วธิวีเิคราะหถ์ดถอยอยา่งง่าย 

           1.4) วธิวีเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู 

 2)  การพยากรณ์เชงิคุณภาพ 

           2.1)  ใชอ้ดตีเป็นหลกั 

           2.2)  ความเหน็ของพนกังานขาย 

           2.3)  วธิดีชันี 
           2.4)  วธิวีจิยั 

เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายจะไม่กล่าวถงึรายละเอยีดในวชิานี้ 
 5.2  เงินสดจ่าย  (Disbursements) 

       เงนิสดจ่ายเกดิขึน้จากยอดซื้อหรอืต้นทุนขาย ซึ่งจะมีความสมัพนัธ์กบัยอดขาย 
นอกจากนัน้เงนิสดจ่ายยงัเกดิจากค่าใช้จ่ายด าเนินงาน การช าระหนี้ การซือ้ทรพัยส์นิถาวร และ
อื่นๆ  การน าเงนิสดรบั เงนิสดจ่าย มารวมกนัจะท าใหท้ราบถงึฐานะทางการเงนิของธุรกจิ ซึง่อยู่
ในรปูของเงนิสดในอนาคตได ้

 ตวัอย่างท่ี 1  บริษัท อันดามัน จ ากัด มียอดขายในเดือนสิงหาคม และเดือน
กนัยายน เป็นเงนิทัง้สิ้น 2,000,000 บาท และ 4,000,000 บาท ตามล าดบั และมกีารพยากรณ์
ยอดขายในเดอืนตุลาคม พฤศจกิายน และเดอืนธนัวาคม เป็นเงนิ 5,000,000 บาท 4,000,000 บาท 
และ 3,000,000 บาท ตามล าดบั จากสถิติที่ผ่านมาการขายเป็นขายสด 20% อีก 80% ของ
ยอดขายจะเกบ็เงนิได้ในเดอืนถดัไป นอกจากนัน้ในเดอืนธนัวาคมบรษิทัจะได้รบัเงนิปันผลจาก
บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิ 700,000 บาท ส าหรบัรายจ่ายทีเ่กดิขึน้มดีงัต่อไปนี้ 
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1) บรษิทัซือ้สนิค้าเป็นจ านวน 70% ของยอดขายในแต่ละเดอืน และจ่ายเป็น
เงนิสด 15% ในเดอืนทีซ่ือ้ 85% ในเดอืนถดัไป 

2) บรษิทัจ่ายค่าเช่าส านกังานเป็นเงนิสดเดอืนละ 350,000 บาท 

3) บรษิทัจ่ายเงนิเดอืนเดอืนละ 100,000 บาท 

4) บรษิัทลงทุนซื้อเครื่องจกัรใหม่ มูลค่า 2,000,000 โดยช าระเป็นเงนิสดใน
เดอืนพฤศจกิายน 

5) บรษิทัจ่ายดอกเบีย้เป็นเงนิสดในเดอืนธนัวาคม 300,000 บาท 

6) บรษิทัจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในเดอืนธนัวาคม 1,000,000 บาท 

7) ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2555 บรษิทัมเีงนิสดคงเหลอื 400,000 บาท และบรษิทั
มคีวามประสงคร์กัษาเงนิสดขัน้ต ่าไวไ้ม่น้อยกวา่เดอืนละ 400,000 บาท  

ใหแ้สดงการจดัท างบประมาณเงนิสดส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน สิน้สุด ธนัวาคม 2555 

วิธีท า   
ในขัน้ตอนแรกให้ท าการพยากรณ์เงนิสดรบัในช่วงเดอืนตุลาคม-ธนัวาคม โดยใชข้อ้มูล

จากการพยากรณ์ยอดขายตัง้แต่เดอืนกนัยายน เนื่องจากการขายในเดอืนกนัยายนจะได้รบัเงนิสด 
20% และอกีรอ้ยละ 80 ไดร้บัเงนิสดในเดอืนตุลาคม 

 

ตารางท่ี 1 

บรษิทั อนัดามนั จ ากดั 

กระดาษท าการเงนิสดรบั 

หน่วย : พนับาท 

  2555 

 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ยอดขาย 4,000 5,000 4,000 3,000 

เงนิสดรบัจากการขาย (20%) 800 1,000 800 600 

เงนิสดรบัจากการขายในเดอืนทีข่อง (80%)  3,200 4,000 3,200 

เงนิสดรบัจากการขาย  4,200 4,800 3,800 

รบัเงนิปันผลเป็นเงนิสด  - - 700 

เงนิสดรบัทัง้สิน้  4,200 4,800 4,500 

 

ในขัน้ตอนที่สอง ค านวณหาเงินสดจ่ายจากการซื้อสินค้า และค่ าใช้จ่ายด าเนินงาน 
รวมทัง้รายการจ่ายเงนิสดออกไปทุกรายการ 
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ตารางท่ี 2 

บรษิทั อนัดามนั จ ากดั 

กระดาษท าการเงนิสดจ่าย 

หน่วย : พนับาท 

  2555 

 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ซือ้ (70% ของยอดขาย) 2,800 3,500 2,800 2,100 

ช าระเงนิสดค่าสนิคา้ในเดอืนทีซ่ือ้ (15%) 420 525 570 315 

ช าระเงนิสดค่าสนิคา้ในเดอืนถดัไป (85%)  2,380 2,975 3,230 

รวมเงนิสดจ่ายจากการซือ้สนิคา้  2,905 3,545 3,545 

จ่ายค่าเช่าส านกังาน  350 350 350 

จ่ายเงนิเดอืน  500 500 500 

ซ่อมแซมเครื่องจกัร  - 500 - 

ดอกเบีย้จ่าย  - - 100 

จ่ายเงนิปันผล  - - 1,000 

รวมเงนิสดจ่ายทัง้สิน้  3,755 4,895 5,495 

 

ยอดซือ้คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของยอดขายในเดอืนนัน้ซึง่แสดงการค านวณไดด้งันี้ 
 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ยอดขาย 4,000 5,000 4,000 3,000 

ยอดซือ้ (4,000 x 70%) 

= 2,800 

(5,000 x 70%) 

= 3,500 

(4,000 x 70%) 

= 3,800 

(3,000 x 70%) 

= 2,100 

ช าระเงนิสดค่าสนิค้าใน
เดอืนทีซ่ือ้ (15%) 

(2,800 x 15%) 

= 420 

(3,500 x 15%) 

= 525 

(3,800 x 15%) 

= 570 

(2,100 x 15%) 

= 315 

ช าระเงนิสดค่าสนิค้าใน
เดอืนถดัไป (85%) 

 (2,800 x 85%) 

= 2,380 

(3,500 x 85%) 

= 2,975 

(3,800 x 85%)  

= 3,230 

 

ขัน้ตอนที่ 3  จดัท างบประมาณเงนิสดโดยการน าประมาณการเงนิสดรบั (ตารางที่ 1) 
ประมาณการเงนิสดจ่าย (ตารางที ่2) มารวมกนั ดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 

บรษิทั อนัดามนั จ ากดั 

งบประมาณเงนิสด 

ส าหรบังวด 4 เดอืน สิน้สุด ธนัวาคม 2555 

หน่วย : พนับาท 

      เงนิสดรบั (ตารางที ่1) 4,200 4,800 4,500 

หกั  เงนิสดจ่าย (ตารางที ่2) 3,755 4,895 5,495 

      เงนิสดคงเหลอื 445 (95) (995) 

บวก เงนิสดตน้งวด 400 845 750 

เงนิสดคงเหลอืก่อนการจดัการทางการเงนิ 845 750 (245) 

การกูย้มื (ช าระหนี้) - - 645 

เงนิสดปลายงวด 845 750 400 

 บรษิทัตอ้งการด ารงเงนิสดขัน้ต ่าไวไ้ม่น้อยกวา่เดอืนละ 400,000 บาท ในเดอืนธนัวาคม 
เงนิสดคงเหลอืก่อนการจดัการทางการเงนิ เงนิสดรบัน้อยกวา่เงนิสดจ่าย 245,000 บาท (ตดิลบ 
245,000 บาท) บรษิทัจงึตอ้งจดัหาเพิม่เตมิใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการข ัน้ต ่าคอื 645,000 บาท 
ซึ่งหาได้จาก เงนิสดขัน้ต ่า – เงนิสดคงเหลอืก่อนการจดัการทางการเงนิ ซึ่งกค็ือ 400,000 + 
245,000 = 645,000 บาท  
 การจัดท างบประมาณเงินสดจากตัวอย่างนี้ท าให้ทราบว่าบริษัท  อันดามัน มีเงิน
เหลือเกินความต้องการขัน้ต ่าในเดอืนตุลาคม 445,000 บาท พฤศจกิายน 350,000 บาท และ
เงนิสดขาดมือ 645,000 บาท ในเดือนธนัวาคม การที่บริษัทรู้ล่วงหน้าจะมีประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจของผู้บรหิาร กล่าวคอื กรณีมเีงนิสดเหลอืเกนิความจ าเป็นขัน้ต ่าจะได้วางแผนระบาย
เงนิดงักล่าวเพื่อเกดิประโยชน์เพราะการเกบ็เงนิสดไวใ้นมอืจะไม่ก่อให้เกดิรายได้ใดๆ จงึควร
น าไปซื้อหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ ฝากสถาบนัการเงนิ ซึง่เมื่อถงึคราวจ าเป็นสามารถเปลี่ยนมาเป็น
เงินสดได้ทนัทหีรอืาจน าไปช าระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ส าหรบัในกรณีเงินสดขาดมือ
ผูบ้รหิารจะไดว้างแผนการจดัหาเงนิสดให้เพยีงพอกบัความต้องการหรอือาจชะลอรายจ่ายบาง
รายการออกไปก่อน 

ตวัอย่างท่ี  2  บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั  ซื้อสนิค้าเป็นเงนิสด  20%  ที่เหลอืจะช าระ
ในเดอืนถดัไป  บรษิทัจะซื้อเพื่อให้เพยีงพอต่อการขายในเดอืนนัน้  ขอ้มูลยอดซื้อจรงิและการ
พยากรณ์ยอดซือ้  ดงันี้ 

 ยอดซือ้จรงิ ตุลาคม       2555 จ านวนเงนิ 300,000  บาท 

 พฤศจกิายน 2555 จ านวนเงนิ 400,000  บาท 

 ธนัวาคม     2555 จ านวนเงนิ 756,000  บาท 
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พยากรณ์ยอดซือ้ มกราคม     2556 จ านวนเงนิ 560,000  บาท 

 กุมภาพนัธ ์ 2556 จ านวนเงนิ 630,000  บาท 

 มนีาคม      2556 จ านวนเงนิ 630,000  บาท 

 เมษายน     2556 จ านวนเงนิ 650,300  บาท 

 

 บรษิทัมกี าไรข ัน้ตน้เท่ากบั  30%  ของยอดขาย  และรบัเงนิจากการขายในเดอืนถดัไป  
โดยมคี่าใชจ้่ายต่างๆ  เกดิขึน้ดงันี้ 
 จ่ายเงนิเดอืนๆ  ละ    200,000 บาท 

 จ่ายค่าเช่าเดอืนละ       70,000 บาท 

 ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิถาวรเดอืนละ        1,500 บาท 

 จ่ายเงนิสดปันผลเดอืนเมษายน   100,000 บาท 

 ซือ้ทรพัยส์นิถาวรเพิม่เตมิในเดอืนกุมภาพนัธ์ 150,000 บาท 
 

บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  31  ธนัวาคม  2555 

สนิทรพัย ์ หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 

เงนิสด 150,000      เจา้หนี้การคา้ 604,800 

ลกูหนี้ 1,080,000   

สนิคา้ 70,000      ทนุหุน้สามญั 500,000 

ทรพัยส์นิถาวร 400,000      ก าไรสะสม 595,200 

รวม 1,700,000      รวม 1,700,000 

  

ให้ท างบประมาณเงนิสดส าหรบัระยะเวลา 4 เดือน ตัง้แต่ ม.ค. – เม.ย. 2556 โดยมี
เงื่อนไขการกูย้มืเงนิใหก้ระท าตอนตน้เดอืน และช าระหนี้ตอนปลายเดอืน อตัราดอกเบีย้ 10% ต่อปี  
บรษิทัต้องการด ารงเงนิสดขัน้ต ่าไวเ้ดอืนละ 200,000 บาท และด ารงสนิค้าคงเหลือเพื่อความ
ปลอดภยัไว ้70,000 บาท 

 

วิธีท า 

 ขัน้ตอนแรกให้หาเงนิสดรบัที่ได้รบัทัง้หมดในช่วง  ม.ค. - เม.ย.  56  ทัง้เงนิสดรบัจาก
การขายสนิคา้ และเงนิสดรบัจากแหล่งอื่นๆ 
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(ตารางท่ี  1) 

บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั 

กระดาษท าการเงนิสดรบั 

หน่วย : พนับาท 

       2555            2556 

 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 
ยอดขาย 1,080   800      900 900 929 

เงนิสดรบัจากการขาย  1,080      800 900 900 

เงนิสดรบัจากทางอื่น - - - - - 

เงนิสดรบัทัง้สิน้  1,080      800 900 900 

  

บรษิัทมีก าไรข ัน้ต้น  30% ของยอดขาย  แสดงว่าขาย  100  บาท  ซื้อมา  70  บาท  
ฉะนัน้  ยอดขายแต่ละเดอืนจงึมคี่าเท่ากบั  ยอดซือ้  x  100 

      70 

 ในขัน้ตอนที่สอง  ให้หาเงินสดจ่ายจากการซื้อสินค้าหรอืวตัถุดิบ  รายจ่ายจากการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นเงนิสด  และรายจ่ายอื่นๆ 

 

(ตารางท่ี  2) 

บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั 

กระดาษท าการเงนิสดจ่าย 

หน่วย : (พนับาท) 
       2555 2556 

 ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 
ซือ้ 756 560 630 630 650.30 

ช าระเงนิสด (20%) 151.20 112 126 126 130.06 

ช าระเงินในเดือนถัดไป (80% 
ของยอดซือ้) 

   604.80 448 504   504 

จ่ายเงนิเดอืน  200 200 200 200 

จ่ายค่าเช่า  70 70 70 70 

จ่ายเงนิปันผล  - - - 100 

ซือ้ทรพัยส์นิถาวร   150 - - 

รวมเงนิสดจ่าย  986.80 994 900 1,004.06 
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 ในขัน้ตอนที่สาม  จดัท างบประมาณเงนิสดโดยน าประมาณการเงนิสดรับและประมาณ
การเงนิสดจ่ายมาพจิารณาร่วมกนั  

(ตารางท่ี  3) 

บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั 

งบประมาณการเงนิสด 

ส าหรบังวด  4  เดอืน  สิน้สุด  30  เมษายน  2556 

   หน่วย : (พนับาท) 
 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 
       เงนิสดรบั (ตารางที ่ 1) 1,080 800 900   900 

หกั   เงนิสดจ่าย  (ตารางที ่ 2)   986.60 994 900 1,004.06 

       เงนิสดคงเหลอื     93.20 (194)    0 (104.06) 

บวก เงนิสดตน้งวด (งบดุล)   150.00 243.20 200    200 

       เงนิสดก่อนการจดัการทางการเงนิ   243.20   49.20    -      95.94 

       การกูย้มื  (ช าระหนี้) - 150.80    -     104.06 

       เงนิสดปลายงวด   243.20 200 200     200 

       เงนิกูส้ะสม - 150.80 150.80     254.86 

  

จากงบประมาณเงนิสด บรษิทัจะกู้เงนิในเดอืนกุมภาพนัธ ์150.80 บาท (200-49.50 บาท) 
เนื่องจากเงินสดขัน้ต ่าที่ต้องการ 200 บาท แต่มีเงินสดคงเหลือก่อนการจดัการทางการเงิน 
49.20 บาท เดอืนเมษายนจะตอ้งกู้เงนิเพิม่ 104.06 (200  - 95.94 บาท) เนื่องจากเงนิสดขัน้ต ่า
ทีต่อ้งการ 200 บาท แต่มเีงนิสดก่อนการจดัการทางการเงนิเพยีง 95.94 บาท 

 จะเหน็ว่า การจดัท างบประมาณเงนิสดของบรษิัท กุหลาบเงนิ จ ากดั ท าให้ผู้บรหิาร
ทราบว่าในเดอืนมกราคม บริษทัมเีงนิเหลือเกนิกว่าความจ าเป็นขัน้ต ่า เดือนกุมภาพนัธ์และ
เมษายน  บริษัทมีเงินเงนิสดคงเหลือไม่เพียงพอตามต้องการ ซึ่งการทราบข้อมูลจากการ
พยากรณ์ล่วงหน้า ท าใหผู้บ้รหิารสามารถน าขอ้มลูมาวางแผนการแกไ้ขปัญหา กล่าวคอื เดอืนที่
บรษิทัมเีงนิสดเกนิความจ าเป็นควรน าไปลงทุนหาผลประโยชน์ระยะสัน้ได้อย่างไร เนื่องจากการ
เกบ็เงนิสดไวใ้นมอืไม่ได้ท าให้มรีายได้เพิม่แต่อย่างใด ส าหรบัเดอืนทีม่เีงนิสดไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ ผูบ้รหิารจะไดเ้ตรยีมการจดัหาเงนิสดใหเ้พยีงพอตามตอ้งการข ัน้ต ่า โดยมเีวลาเพยีงพอ
ในการเลอืกจดัหาเงนิสดจากแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนต ่าสุด 
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6.  ความคลาดเคล่ือนของกระแสเงินสด 

  

งบประมาณเงนิสดเป็นการประมาณการเงนิสดในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ที่เกดิจรงิอาจ
คลาดเคลื่อนจากที่พยากรณ์ไว้ ธุรกิจแต่ละแห่งควรท างบประมาณเงนิสดเพิม่เตมิเพื่อแก้ไข
ความคลาดเคลื่อนนี้ เช่น อาจท าการพยากรณ์เงนิสดโดยสมมตวิ่าในกรณีธุรกจิตกต ่าทีสุ่ด หรอื
รุ่งเรอืงมากที่สุด เพื่อน าเหตุการณ์นี้มาพจิาณาร่วมกนัจะท าใหผู้้บรหิารสามารถวางแผนรบัมอื
ต่อเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ และเขา้ใจลกัษณะของกระแสเงนิสดได้ดยี ิง่ขึน้ ท าให้ทราบเงนิทุนที่
ต้องการและแหล่งที่มาของเงนิทุน และสามารถตดัสินใจได้แน่นอนถึงเงนิสดคงเหลอืข ัน้ต ่า 
หนี้สนิถึงก าหนดช าระ และความสามารถในการกูเ้งนิ นอกจากนี้ยงัอาจวเิคราะหค์วามสามารถ
ของธุรกิจในการแก้ไขปรบัปรุงความคลาดเคลื่อนจากเหตุการณ์ที่คาดไว้ เช่น ถ้าคาดว่า
ยอดขายต ่า จะตดัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไร ใช้เวลาเรว็แค่ไหน และในกรณีทีธุ่รกจิมยีอดขายเพิม่ขึน้
โดยไม่คาดฝันจะสัง่ซื้อวตัถุดิบหรือสินค้ามาขายเพิ่มอย่างไร ประสิทธิภาพของโรงงานใน
ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร จะขยายโรงงานไดห้รอืไม่ เป็นตน้ 

 

7.  ขัน้ตอนการจัดท างบก าไรขาดทุนล่วงหน้าและงบแสดงฐานะการเงิน
ล่วงหน้า 

  

การพยากรณ์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิล่วงหน้า เรยีกวา่ การจดัท างบการเงนิ
ล่วงหน้า ได้แก่ งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า และงบแสดงฐานะการเงนิล่วงหน้าซึ่งจะต้องอาศยั
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงนิต้นงวด และงบประมาณเงินสดโดยมีข ัน้ตอนตามแสดงใน
แผนผงัขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะ
การเงนิตน้งวด 

 

งบประมาณเงนิสด 

 

งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า 
(รวมรายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) 

 

งบแสดงฐานะ
การเงนิล่วงหน้า 

 

รายการทีท่ าใหง้บแสดง
ฐานะทางการเงนิ
เปลีย่นแปลงซึง่ไม่

เกีย่วกบั - 

จ่ายภาษี 
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8.  งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า (Pro-forma income statement) 

 

 เป็นงบที่จดัท าขึน้เพื่อแสดงผลการด าเนินงานในอนาคต  จงึเป็นงบทีจ่ดัท าขึน้ล่วงหน้า
เช่นเดยีวกบังบประมาณเงนิสด  การจดัท างบก าไรขาดทุนล่วงหน้า  จะต้องอาศยัขอ้มูลจาก   
งบแสดงฐานะการเงนิต้นงวด  และงบประมาณเงนิสด  จากตวัอย่างบรษิทั  กงัสดาล  จ ากดั  
สามารถท างบก าไรขาดทุนล่วงหน้า  ดงันี้ 

(ตารางท่ี  4) 

บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั 

งบก าไรขาดทุนล่วงหน้า 

งวด  4  เดอืน  สิน้สุด  30  เมษายน  2556 
 

        หน่วย  :  พนับาท 

  ขาย       3,529.00 

 หกั ตน้ทุนขาย    

สนิคา้ตน้งวด   70 

  บวก ซือ้สุทธ ิ       2,470.30  

  หกั สนิคา้ปลายงวด   70   2,470.30 

  ก าไรข ัน้ตน้  (30%)     1,058.70 

 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

  เงนิเดอืนและค่าจา้ง  800 

  ค่าเช่า    280 

  ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิถาวร    6   1,086.00      

 ก าไร  (ขาดทุน)  สุทธ ิ         (27.30) 
  

 1)  ยอดขายมาจากประมาณการยอดขายตัง้แต่  ม.ค. - เม.ย.  56  (ตารางที่  1)  เป็นเงนิ  
3,529,000 บาท   
 2)  สนิคา้ตน้งวด  70,000  (มาจากงบแสดงฐานะการเงนิตน้งวด)   
 3)  ซือ้สุทธมิาจากยอดซือ้  ม.ค. – เม.ย. (ตารางที ่ 2)   
 4)  สนิคา้ปลายงวด  70,000  มาจากบรษิทัตอ้งการสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัไว ้ 
70  บาท   
 5)  ก าไรข ัน้ต้น  1,058,700  บาท  มาจากก าไรข ัน้ต้นเท่ากับ  30%  ของยอดขาย  
(3,529,000 x 30% = 1,058,700)   
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 6)  การซือ้ทรพัยส์นิถาวรและจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ไม่ใชร่ายจ่ายทีป่รากฏในงบก าไร
ขาดทุน  (แต่เป็นเงนิสดจ่ายตามตารางที ่ 2)   
 7)  ค่าเสื่อมราคาทรพัยส์ินถาวรไม่ใช่เงินสดจ่ายตามตารางที่  2  แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่
ปรากฏในงบก าไรขาดทุน 

 

9 .  ง บ แ ส ด ง ฐ าน ะ ก าร เงิ น ล่ ว ง ห น้ า  (Pro-forma statement of financial 

position) 

 งบแสดงฐานะการเงนิล่วงหน้า เป็นงบแสดฐานะทางการเงนิของธุรกจิในอนาคต เป็น
การพยากรณ์ฐานะการเงนิไวล้่วงหน้า โดยอาศยัขอ้มูลจากงบประมาณเงนิสด งบก าไรขาดทุน
ล่วงหน้า และงบดุลต้นงวด โดยแสดงให้เหน็ถึงส่วนประกอบในรายการต่างๆ ของทรพัยส์ิน 
ตลอดจนหนี้สนิและส่วนของเจา้ของทีเ่กดิจากการคาดคะเน 

(ตารางท่ี  5) 
บรษิทั  กุหลาบเงนิ  จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิล่วงหน้า 

ณ  30  เมษายน  2556                   (หน่วย: พนับาท) 
 

เงนิสด   200 เจา้หนี้การคา้   520.24 

ลกูหนี้   929 หนี้ระยะสัน้   254.86 

สนิคา้    70 ทุนหุน้สามญั   500 

ทรพัยส์นิถาวร       550    ก าไรสะสม               595.20    
หกั  ค่าเสื่อมราคา      6                 544 หกั  ขาดทุนสุทธ ิ  27.3  

  หกั  จ่ายปันผล    100  127.3     467.90 

 1,743  1,743 

 

 1)  เงนิสดปลายงวด  (1 เม.ย. 56)  เท่ากบั  200,000  บาท  (จากงบประมาณเงนิสด) 
 2)  ลกูหนี้ 31 ธ.ค. 55 = 1,080,000 - รบัช าระ ม.ค. 1,080,000 + ลกูหนี้ เม.ย.  929,000 

 3)  สนิคา้เพื่อความปลอดภยั  70,000 

 4)  สนิทรพัยถ์าวร  400,000 +  ซือ้เพิม่ 150,000  รวมเป็น  550,000 

 5)  ค่าเสื่อมราคา ม.ค. – เม.ย.  =  6,000 

 6)  เจ้าหนี้การค้า เม.ย. เท่ากบั ซื้อในเดือนเมษายนที่ยงัค้างช าระอีกจ านวน 80%  

(650,300 x 80%  =  520,240) 

 7)  หนี้ระยะสัน้เกิดจากการกู้ยมืในเดือน ก.พ. และ เม.ย. (150,800 + 104,060  =  

254,860) 
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10.  สรปุ 

 

 การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงนิเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกดิขึน้ใน
อนาคต เพื่อให้ธุรกิจมีข้อมูลประกอบการตดัสินใจด าเนินงานอย่างมีเหตุผล โดยใช้วธิีการ
งบประมาณเป็นเครื่องมอืในการวางแผนและควบคุม 

 การจดัท างบประมาณเงินสด เป็นการวางแผนทางการเงนิในระยะสัน้เพื่อบรหิารจดั
การเงนิสดอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเริม่ตน้จากการพยากรณ์ยอดขาย แลว้จงึจดัท างบประมาณ
เงนิสด หลงัจากนัน้ยงัสามารถจดัท างบก าไรขาดทุนล่วงหน้าและงบแสดงฐานะการเงนิล่วงหน้า 
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ค าถามท้ายบทท่ี  4 

 

1.  ใหท้่านอธบิายความหมายของค าต่อไปนี้ พอเขา้ใจ 

 1.1 การวางแผนทางการเงนิ (Financial planning) 

 1.2 การพยากรณ์ทางการเงนิ (Financial forecasting) 

 1.3 งบประมาณ (Budget) 

 1.4 งบประมาณเงนิสด (Cash budget) 

2.  ใหท้่านอธบิายถงึประโยชน์ในการจดัท างบประมาณเงนิสด 

3.  บรษิทั สมัพนัธภาพ จ ากดั มยีอดขายดงันี้ 
ยอดขายจรงิ  ม.ค.  400,000 บาท 

   ก.พ.  500,000 บาท 

พยากรณ์ยอดขาย ม.ีค.  450,000 บาท 

   เม.ย.  600,000 บาท 

บรษิัทมเีงนิสดรบัจากยอดขายเพยีงอย่างเดยีว โดยมเีงื่อนไขการขายเป็นการขายสด
รอ้ยละ 50 ทีเ่หลอืเป็นการขายเชื่อเกบ็เงนิไดใ้นเดอืนถดัไปรอ้ยละ 50 ทีเ่หลอืเกบ็เงนิไดใ้นอกี 2 
เดอืนถดัจากเดอืนทีข่าย 

ค าถาม 

1. แสดงวธิที าเพื่อหาเงนิสดรบัเดอืนมนีาคม และเมษายน 

2. ลกูหนี้การคา้ ณ 30 เมษายน 

4.  บรษิทั หงสแ์ดง จ ากดั มยีอดขายในปี 2550 และพยากรณ์ในปี 2551 ดงันี้ 
(หน่วย:พนับาท) 

 2550 2551 

 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 
ขาย 600 600 900 300 900 

ค่าใชจ้่ายเป็นเงนิสด   60 120   60   90   30 

ซือ้เครื่องจกัเป็นเงนิสด - -   90 - - 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. การขายเป็นการขายสด 50% ทีเ่หลอืเป็นการขายเชื่อ จะไดร้บัเงนิในเดอืนถดัไป 

2. บรษิัทจะซื้อสนิค้ามาไว้ล่วงหน้า 1 เดือนตามจ านวนที่คาดว่าจะขายได้ โดยมีต้นทุน
สนิคา้คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของยอดขาย 

3. บรษิทัช าระเงนิค่าซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดใน 2 เดอืนถดัไปจากเดอืนทีซ่ือ้ 
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4. ถ้าเงนิสดไม่เพยีงพอใหกู้ย้มืตอนตน้เดอืน ช าระหนี้ตอนสิน้เดอืน โดยอตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 12 ต่อปี 

5. เงนิสด ณ 31 ธ.ค. 2550 มจี านวน 150,000 บาท  
6. บรษิทัตอ้งการด ารงเงนิสดขัน้ต ่าเดอืนละ 400,000 บาท 

ค าสัง่  ใหจ้ดัท างบประมาณเงนิสดส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน สิน้สุด 31 มนีาคม 2551 

 

5.  บรษิทั  โชคชยั  จ ากดั  มยีอดขายดงันี้ 
 

 ปี  2549  พ.ย.  200,000 บาท 

    ธ.ค.  400,000 บาท 

 ปี  2550 

 ประมาณการยอดขาย ม.ค.  700,000 บาท 

    ก.พ.  600,000 บาท 

    ม.ีค.  400,000 บาท 

    เม.ย.  200,000 บาท 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

1. บรษิทัขายสด  10%  ทีเ่หลอืจะขายเชื่อโดยมเีงื่อนไขการช าระเงนิดงันี้ 
    60%  เกบ็เงนิไดใ้นเดอืนทีข่าย 

    10%  เกบ็เงนิในเดอืนถดัไป 

    30%  เกบ็เงนิในเดอืนที ่ 2  ถดัจากเดอืนทีข่าย 

2. เงนิสดคงเหลอืตน้งวด  (31  ธ.ค.  49)  เท่ากบั  100,000  บาท 

3. ตน้ทุนขายคดิเป็น  80% 

4. การซือ้สนิคา้บรษิทัจะซือ้ล่วงหน้าก่อนเดอืนทีข่าย 

5. การช าระเงนิค่าซือ้สนิคา้แบ่งเป็น  2  งวด 

    40%  ช าระในเดอืนทีซ่ือ้ 

    60%  ช าระในเดอืนถดัไป 

6. บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเป็นเงนิสดเดอืนละ  10,000  บาท 

7. บรษิทัจะตอ้งช าระค่าเครื่องจกัรในเดอืน  ม.ค.  150,000  บาท 

8. บรษิทัตอ้งด ารงเงนิสดขัน้ต ่าไวเ้ดอืนละ  100,000  บาท  แต่ถ้าเดอืนใดมเีงนิเกนิ
กวา่นี้จะตอ้งน าเงนิไปช าระหนี้เงนิกูท้นัท ี

ค าสัง่ จากขอ้มลูทัง้หมดใหท้ างบประมาณเงนิสดส าหรบัระยะเวลา  3  เดอืน  สิน้สุดมนีาคม  
 2550 
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6.  ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูบรษิทั  แสงดาว  จ ากดั 

 1)  ยอดขายปี  2549 

  ขายจรงิเดอืน พ.ค.    20,000  บาท 

    ม.ิย.    20,000  บาท 

 

  ประมาณการยอดขายเดอืน ก.ค.  30,000  บาท 

      ส.ค.  50,000  บาท 

      ก.ย.  30,000  บาท 

      ต.ค.  30,000  บาท 

 2)  เงื่อนไขการเกบ็ช าระหนี้จากการขาย 

  20% เกบ็ในเดอืนทีข่าย 

  80% เกบ็ในเดอืนถดัไป 

  คาดวา่ไม่มหีนี้สญู 
 

 3)  การซือ้สนิคา้จะซือ้ล่วงหน้าก่อนการขาย  1  เดอืน  (อตัราก าไรข ัน้ตน้  25%) 
 4)  เงื่อนไขการช าระหนี้ใหเ้จา้หนี้ช าระหมดในเดอืนถดัไป 

 5)  เงนิสดขัน้ต ่าจะตอ้งมอียา่งน้อย  5,000  บาท 

 6)  ในกรณทีีเ่งนิไม่พอในแต่ละเดอืนใหกู้ย้มืเงนิจากธนาคารในตน้เดอืน และช าระหนี้ใน
ปลายเดอืนทีม่เีงนิเหลอืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้  (อตัราดอกเบีย้  10%  ต่อปี) 
 7)  เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายบรหิารในเดอืนกรกฎาคม  2,500 บาท สงิหาคม 3,000 บาท  
และเดอืนกนัยายน  3,000  บาท 

 8)  ค่าเช่าจ่ายเป็นเงนิสดเดอืนละ  500  บาท 

 9)  ค่าใชจ้่ายเงนิสดอื่นๆ  เดอืนละ  2%  ของยอดขายของเดอืนนัน้ๆ 

 10) ไม่มกีารซือ้สนิทรพัยถ์าวร 

 11) ไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล 

 12) ค่าเสื่อมราคาเดอืนละ 400 บาท 

 13) สนิคา้คงเหลอืใหม้อียา่งต ่า 8,000  บาท ทุกเดอืนบวกยอดซือ้ของเดอืนนัน้ 

  14) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายไมเ่ปลีย่นแปลง 
 15) สมมตวิา่ไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิได้ 
 16) หนี้สนิอื่นๆ ไม่เปลีย่นแปลง 

 17) งบดุล ณ วนัที ่30 มถุินายน 2549  ดงันี้ 
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สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

    

เงนิสด 10,000      เจา้หนี้ 22,500 

ลกูหนี้ 16,000      ตัว๋เงนิจ่าย 5,000 

สนิคา้ 30,500      ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,000 

 56,500  325,000 

สนิทรพัยถ์าวร          100,000       หุน้สามญั (@ 10 บาท) 100,000 

ค่าเสื่อมสะสม            10,000 90,000      ก าไรสะสม 14,000 

รวม 146,500 รวม 146,500 

 

ค าสัง่ 1.  จดัท างบประมาณเงนิสด  ก.ค.-ก.ย.  2549 

 2.  จดัท างบก าไรขาดทุนล่วงหน้า  ก.ค.-ก.ย.  2549 

 3.  ท างบแสดงฐานะการเงนิล่วงหน้า  ณ  30  ก.ย.  2549 

 

7.  จากขอ้มูลของบรษิทั ประกายแก้ว จ ากดั ให้จดัท างบประมาณเงนิสดส าหรบังวด 3 เดือน 
สิน้สุด 31 มนีาคม 2555 

(หน่วย:พนับาท) 
 2554 2555 

 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 
ขายเชื่อ 400 500 200 300 200 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. การขายเชื่อจะไดร้บัช าระหนี้ 2 งวด งวดแรกรบัช าระเงนิสด 1 เดอืน ถดัจากเดอืน
ทีข่ายคดิเป็นรอ้ยละ 40 งวดที ่2 รบัช าระเงนิสด 2 เดอืน ถดัจากเดอืนทีข่ายคดิเป็น
รอ้ยละ 60 

2. ซือ้สนิคา้ล่วงหน้า 1 เดอืนก่อนขาย โดยยอดซือ้คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของราคาขาย 

3. การช าระหนี้ค่าสนิค้า แบ่งเป็น 2 งวดๆ ละเท่ากนั ดงันี้ งวดแรกช าระ 1 เดอืนถดั
จากเดอืนทีข่าย งวดที ่2 ช าระ 2 เดอืนถดัจากเดอืนทีข่าย 

4. จ่ายเงนิสดเป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานเดอืนละ 20,000 บาท  
5. เดอืน ม.ค. 2555 ซือ้สนิทรพัยถ์าวรดว้ยเงนิสด 100,000 บาท 

6. เงนิสดตน้งวด 80,000 บาท เงนิสดขัน้ต ่าทีก่ าหนดเดอืนละ 40,000 บาท 

7. การกูย้มืท าตอนตน้เดอืนและช าระหนี้ปลายเดอืน  

 



บทท่ี  5 

การวิเคราะห์การใช้สินทรพัยแ์ละเงินทุนในการด าเนินงาน 

(Analysis of Operation and Financial leverage) 

 

บทน า 

 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 เรื่องอัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื่องมือในการ
วเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจว่าดีพอหรือไม่ มี จุดเด่นหรือ
ขอ้บกพร่องใดที่ควรต้องปรบัปรุง ส่วนในบทที่ 3 งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุนเป็น
เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการหมุนเวยีนของเงนิทุนว่ามีลกัษณะอย่างไร เป็นปกติหรอืผดิปกติ
อย่างไร  นอกจากเครื่องมือดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีระบบงบประมาณ (Budget) และภาระ
ผกูพนั (Leverage) เป็นเครื่องมอืส าคญัในการช่วยวางแผนและควบคุมทางการเงนิใหก้บัธุรกจิ 
โดยระบบงบประมาณไดศ้กึษารายละเอยีดในบทที ่4 โดยเฉพาะงบประมาณเงนิสด ส าหรบับทที ่5 
จะศกึษาภาระผกูพนัจากการใชส้นิทรพัยแ์ละเงนิทุนในการด าเนินการ (Leverage) 

 

1.  ภาระผกูพนั (Leverage) 

 

หมายถงึ  การใชส้นิทรพัยห์รอืการใชเ้งนิทุน ซึง่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนคงที ่(Fixed Cost) โดย
มเีป้าหมายทีจ่ะท าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สงูสุด 

ในการประกอบการธุรกจิ เพื่อผลติสนิค้า จ าหน่ายสนิค้าและการให้บรกิารต่างๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิรายไดน้ัน้ จะตอ้งมกีารลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ทัง้สนิทรพัยห์มุนเวยีน สนิทรพัยถ์าวร 
การลงทุนดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิตน้ทุน  2 ประเภท คอื ตน้ทุนคงที ่(Fixed cost) และต้นทุนผนัแปร 
(Variable cost) ซึ่งธุรกจิจะต้องหาผลตอบแทนใหคุ้้มกบัต้นทุนเหล่านี้เป็นการศกึษาที่เรยีกว่า 
Operating leverage  

ส าหรบัการจดัหาเงนิทุน เพื่อใช้ในการประกอบการจะมตีน้ทุนหรอืค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ 2 
ประเภท เช่นเดยีวกนักนั ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed charge) 2) ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable 

charge) จงึเป็นภาระผูกพนัที่ธุรกจิจะต้องหาผลตอบแทนให้คุ้มกบัต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายเหล่านัน้ 
ในกรณีของการศกึษาการหาผลตอบแทนให้คุม้กบัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาทุน เรยีกว่า 
การศกึษา Financial leverage ซึ่งโดยปกตธิุรกจิจะตดัสนิใจวธิกีารจดัหาเงนิทุนทีท่ าให้ม ีEPS 

สูงสุด แสดงให้เห็นการศึกษา Operating leverage และ Financial leverage จากงบก าไร
ขาดทุนดงันี้ 
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ขาย      xx 

หกั ตน้ทุนขาย     xx 

ก าไรข ัน้ตน้     xx 

หกั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน   xx 

ก าไรสุทธกิ่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) xx 

หกั ดอกเบีย้จ่าย (I)    xx 

ก าไรสุทธกิ่อนหกัภาษ ี(EBT)   xx 

หกั ภาษจี่าย  (T)    xx  

ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี (EAT)   xx 

หกั เงนิปันผลหุน้บุรมิสทิธ ิ (P.D)  xx 

ก าไรสุทธขิองผูถ้อืหุน้สามญั  (NIAT)  xx 

 

2.  Operating Leverage 

     
การศกึษา operating leverage ใช้เครื่องมอืที่เรยีกวา่ การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน ซึ่งมกีาร

แบ่งตน้ทุนออกเป็น 2 ประเภท คอื  
2.1  ต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นจ านวน

แน่นอน ณ ระดบัการผลติหรอืการขายระดบัหนึ่ง ต้นทุนประเภทนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
จ านวนการผลติหรอืการขาย ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการผลติคงที่ เช่น ค่าเช่าอาคาร  ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจกัร ค่าใชจ้่ายในการบรหิารคงที่ เช่น เงนิเดอืนผู้บรหิาร ค่าใช้จ่ายในการขายคงที่ เช่น 
เงนิเดือนพนักงานขาย เป็นต้น ถ้าต้นทุนเหล่านี้เป็น 200,000 บาทต่อปี ไม่ว่าธุรกิจจะผลิต
สนิค้ามากหรอืน้อยกต็าม ต้นทุนคงที่มคี่าเท่ากบั 200,000 บาทเท่าเดมิ ลกัษณะนี้ถือว่าเป็น
ตน้ทุนคงที ่แต่ถ้าหากพจิารณาตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย ณ ระดบัการผลติต่างๆ จะเปลีย่นแปลงไป
ตามระดบัการผลติ  เช่น ธุรกจิมตีน้ทุนคงที ่200,000 บาท ถ้ามกีารผลติสนิคา้ 200,000 หน่วย 
ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยเท่ากบั 1 บาทต่อหน่วย แต่ถ้าธุรกจิมรีะดบัการผลติเพยีง 50,000 หน่วย 
ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะเท่ากบั 4 บาท หรอือาจกล่าวได้ว่าต้นทุนคงที่จะคงที่ในยอดรวมแต่จะ
เปลีย่นแปลงถ้าพจิารณาตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย 

2.2  ต้นทุนผนัแปร (Variable cost) หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกดิขึน้จากการผลติ          
การบรหิาร การขาย ซึ่งเปลีย่นแปลงไปตามจ านวนการผลติหรอืการขาย ค่าใช้จ่ายในการผลติ
ผนัแปร เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าจ้างแรงงานรายชิ้น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารผนัแปร เช่น ค่าวสัดุ
ส านกังาน ค่าใชจ้่ายในการขายผนัแปร เช่น ค่านายหน้าในการขาย ค่าขนส่ง เป็นต้น ค่าใชจ้่าย
ทัง้หลายเหล่านี้จะถูกน ามารวมกนัเป็นตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยทัง้สิน้ 

operating leverage 

financial leverage 
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อนึ่ง ตน้ทุนผนัแปรที่กล่าว ถงึนัน้เป็นการผนัแปรเปลีย่นแปลงมากหรอืน้อยขึน้อยู่
กบัการผลติและขายซึง่เป็นการผนัแปรในจ านวนรวม แต่ต้นทุนผนัแปรดงักล่าวจะเท่าเดมิหรอื
คงทีใ่นแต่ล่ะหน่วยของสนิคา้ เช่น ธุรกจิมตีน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 10 บาท ถ้ากจิการผลติสนิค้า 
100 หน่วย ตน้ทุนผนัแปรรวมจะเท่ากบั 1,000 บาท แต่ตน้ทุนผนัแปรของสนิคา้ หน่วยที่ 1 ถึง
หน่วยที ่10 จะเท่ากนัคอื หน่วยล่ะ 10 บาท และถ้าไม่มกีารผลติและขายสนิคา้เลยจะไม่มตีน้ทุน
ผนัแปรเกดิขึน้ ในการแบ่งแยกตน้ทุนเป็นตนัทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรท าไดง้่าย  ส าหรบัตน้ทุน
บางประเภท เช่น วตัถุดบิ ตอ้งเป็นตน้ทุนผนัแปรเสมอ ในขณะเดยีวกนัค่าเช่าส านักงานกเ็ป็น
ตน้ทุนคงทีเ่สมอเช่นกนั  แต่มตี้นทุนบางประเภทอาจแยกเป็นตน้ทุนคงที่และผนัแปรค่อนขา้งยาก 
เนื่องจากมีลกัษณะกึ่งคงที่กึ่งผนัแปร ซึ่งมกัเรยีกว่า ต้นทุนกึ่งผนัแปร (Semi variable cost) 
ตน้ทุนดงักล่าวมลีกัษณะเป็นตน้ทุนทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงเป็นอตัราส่วนโดยตรงกบัการเปลีย่นแปลง
ของกจิกรรมการผลติหรอืขาย บางส่วนของต้นทุนเป็นต้นทุนคงที่ บางส่วนเป็นต้นทุนผนัแปร 
เช่น ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าเช่าโกดงัเกบ็สนิคา้ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาในช่วงกจิกรรมการผลติ
หรอืขายระดบัหนึ่งจะเป็นต้นทุนคงที ่หากเลยช่วงนี้ไปแล้วจะกลายเป็นตน้ทุนผนัแปร ดงัแสดง
ใหเ้หน็ตามภาพที ่5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-1 แสดงเสน้ตน้ทุนประเภทต่างๆ 

 

 ส าหรบัการศกึษาในเบื้องต้น จะเป็นการศกึษา  การผลติหรอืการขายสนิค้าระดบัหนึ่ง  
ซึง่เป็นการศกึษาในระยะสัน้  จงึแบ่งต้นทุนเป็น 2 ประเภทเท่านัน้  คอื ตน้ทุนคงที่ และตน้ทุน
ผนัแปร 
 การที่ธุรกิจจะมีผลการด าเนินงานคุ้มทุน หมายถึง ธุรกิจจะต้องมีรายได้รวม (Total 

revenue) เท่ากบั ต้นทุนรวม (Total cost) หรอือาจกล่าวได้วา่ธุรกจิจะตอ้งมกี าไรส่วนเกนิ (รายได้

Semi variable cost 

Variable cost 

Fixed cost 

ตน้ทุน (บาท) 

 ยอดขาย (หน่วย) 
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หลงัหกัตน้ทุนผนัแปร) เท่ากบัต้นทุนคงที่ ซึง่ ณ จุดดงักล่าว ธุรกจิจะไม่ไดร้บัผลก าไรและไม่ได้
รบัผลขาดทุนจากการใชท้รพัยส์นิ หรอืก าไรเท่ากบัศนูย ์เรยีกวา่ จุดคุม้ทุน (Break even point) 

 

  จุดคุม้ทุน คอื จุดที ่รายไดร้วม   =   ตน้ทุนรวม 

   P (Q)    =   Fc + V (Q) 

        P (Q) – V (Q)   =  Fc 

               P – V (Q)    =  Fc 

      Q    =    Fc 

                   P-V 

Q   =  จ านวนหน่วยทีผ่ลติและขาย 

P  =   ราคาขายต่อหน่วย 

Fc  =  ตน้ทุนคงทีร่วม 

V  =  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

 

 ตวัอย่างท่ี 1  บรษิทัแห่งหนึ่งมตี้นทุนคงที่ปีละ 1,000,000 บาท มตีน้ทุนผนัแปรหน่วย
ละ 250 บาท บรษิทัขายสนิคา้  หน่วยละ 500 บาท บรษิทัจะตอ้งขายสนิคา้เท่าใดจงึคุม้ทุน 

 

  วิธีท า        Q    =     Fc 

            P-Vc 

      =  1,000,000  
           500-250 

      =  4,000 หน่วย 

  

หรอืตอ้งขายสนิคา้ใหไ้ดเ้งนิ 2,000,000 บาท (Q.P.) 
หมายความว่าบรษิัทขายสินค้า 1 หน่วยจะได้ก าไรส่วนเกิน (P-Vc) เท่ากบั 250 บาท ฉะนัน้
บรษิทัจะตอ้งมกี าไร 250 บาท หลายครัง้ (ขายหลายหน่วย) เพื่อใหเ้พยีงพอกบัตน้ทุนคงที่ 

 

ก าไร 250 บาท จากการขาย  1  หน่วย 

ก าไร 1,000,000 บาท (ตน้ทุนคงที)่ จะตอ้งขาย    1,000,000 * 1 

                     250 

            =    4,000 หน่วย 
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ในการค านวณเพื่อทราบยอดขาย ณ จุดคุ้มทุน สามารถท าได้โดยน าหน่วยขาย ณ 
จุดคุ้มทุนคูณด้วยราคาขายต่อหน่วย ตามตวัอย่างที่ 1 หรืออาจใช้สูตรใหม่จากแนวคิดว่า 
จุดคุม้ทุนคอื จุดที ่EBIT  =  0 ซึง่หมายความว่า ยอดขายหกัดว้ยตน้ทุนผนัแปรหกัตน้ทุนทีแ่ล้ว
มคี่าเท่ากบั 0 แสดงเป็นสมการดงันี้ 

 

  EBIT  = S – V – F 

  0  = S – V – F 

  S – V  = F 

  










S

V
 - 1S  = F 

  S  = 

)
S

V
-(1

F
 

S = ยอดขาย 

V = ตน้ทุนผนัแปรรวม 

Fc = ตน้ทุนคงที ่

S

V
 เป็นอตัราส่วนต้นทุนผนัแปรรวมต่อยอดขายรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 

P

Vc
 ฉะนัน้ จึง

ค านวณยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน ดงันี้ 

 S = 

p

Vc
-1

F
 

  = 

500

250
-1

1,000,000
 

ยอดขาย = 2,000,000  บาท 
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ภาพท่ี 5-2 

 

การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนตามตวัอย่างที ่1 เรยีกวา่ จุดคุม้ทุนช่วงด าเนินงาน เนื่องจากน า
ตน้ทุนช่วงด าเนินงานเท่านัน้มาพจิารณา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการเงนิ) ถ้าน าค่าใชท้างการเงนิ
มาค านวณดว้ยจะเป็นจุดคุม้ทุนช่วงการเงนิ (ตามตวัอยา่งที ่2) 

ฉะนัน้ 4,000 หน่วย จึงเป็นหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุนพอด ีถ้าธุรกจิขายสนิค้าเกนิกว่า 
4,000 หน่วย จะท าให้ได้รบัก าไร ในทางตรงขา้มการขายสินค้าต ่ากว่า 4,000 หน่วย ธุรกจิจะ
ประสบกบัการขาดทุน ถ้าตัง้เป้าหมายก าไรวา่ไม่ต ่ากวา่จ านวนใดจ านวนหนึ่ง ธุรกจิจะตอ้งขาย
สนิคา้เพื่อใหไ้ดก้ าไรส่วนเกนิเท่ากบัตน้ทุนคงทีบ่วกดว้ยก าไรเป้าหมายจงึพฒันาสตูรไดด้งันี้ 

 Q      =      Fc + Profit 

                                  P – Vc 

จากตวัอยา่งถ้าธุรกจิตอ้งการก าไรไม่น้อยกวา่ 150,00 บาท จะตอ้งผลติและขายสนิคา้กี่
หน่วย 

Q    =   Fc + Profit 

           P – Vc 

   =   1,000,000 + 150,000 

               500-250  
   =    4,600 หน่วย 

หรอื อาจอธบิายไดว้า่ค านวณหาปรมิาณขาย ณ จุดคุม้ทุนได ้ดงันี้ 

จ ำนวนเงิน (พนับำท) 

ปริมำณขำย (พนับำท) 

ต้นทนุคงที่ 1,000 

2,000 

เส้นรำยได้ 

ต้นทนุรวม พืน้ที่ก ำไร พืน้ที่ขำดทนุ 

1 2 3 4 5 

จดุคุ้มทนุ 
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  S    = 

p

Vc
-1

Profit  Fc 
 

      = 

500

250
-1

150,000  1,000,000 
 

  S    = 2,300,000  บาท 

 

ปรมิาณขาย ณ จุดคุม้ทุน 
 

          ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงราคาขายต่อหน่วย(P) ตน้ทุนคงที(่F) ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย(VC) 
จะท าใหจุ้ดคุม้ทุนเปลีย่นแปลงไป ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 

1.  ถ้าราคาขายสนิคา้ลดลงเหลอืหน่วยละ 400 บาท (ตน้ทุนคงที ่และตน้ทุนผนัแปรต่อ
หน่วยเท่าเดมิ) 

จุดคุม้ทุน  (Q) = 
Vc-P

Fc
   = 

250 - 400

1,000,000
 =    6,667 หน่วย 

2.  ถ้าต้นทุนคงที่ลดลงเหลอื 800,000 บาท (ราคาขายต่อหน่วยและต้นทุนผนัแปรต่อ
หน่วยเท่าเดมิ) 

จุดคุม้ทุน  (Q) = 
Vc-P

Fc
   = 

250 - 500

800,000
 =    3,200 หน่วย 

3.  ถ้าตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยลดลงเหลอื 200 บาท (ราคาขายต่อหน่วยและตน้ทุนคงที่
เท่าเดมิ) 

จุดคุม้ทุน  (Q) = 
Vc-P

Fc
   = 

200 - 500

1,000,000
 =    3.334 หน่วย 

ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

ราคาขายต่อหน่วยสงูขึน้  จุดคุม้ทุนต ่าลง   (ตน้ทุนคงที,่ ตน้ทุนผนัแปรไม่เปลีย่นแปลง) 
ราคาขายต่อหน่วยต ่าลง  จุดคุม้ทุนสงูขึน้   (ตน้ทุนคงที,่ ตน้ทุนผนัแปรไม่เปลีย่นแปลง) 
ตน้ทุนคงทีเ่พิม่ขึน้         จุดคุม้ทนุสงูขึน้   (ราคาต่อหน่วย  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยไม่                                                                            
       เปลีย่นแปลง) 
ตน้ทุนคงทีล่ดลง           จุดคุม้ทุนต ่าลง    (ราคาต่อหน่วย  ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยไม่                                                                                                
       เปลีย่นแปลง) 
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยต ่าลง จุดคุม้ทุนต ่าลง   (ราคาขายต่อหน่วยและตน้ทุนคงทีไ่ม ่

       เปลีย่นแปลง) 
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยสงูขึน้ จุดคุม้ทุนสงูขึน้   (ราคาขายต่อหน่วยและตน้ทุนคงทีไ่ม่  
      เปลีย่นแปลง) 



 89 

ตวัอย่างท่ี  2 

 บริษัทแห่งหนึ่งมีต้นทุนคงที่ปีละ 2,000,000 บาท ต้นทุนผนัแปรหน่วยละ 300 บาท  
ราคาขายต่อหน่วย 500 บาท บรษิทัจดัหาเงนิทุนในการด าเนินงานโดยการกู้ยมื 3,000,000 บาท  
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10  ต่อปี  บรษิทัตอ้งเสยีภาษรีอ้ยละ  20  ของก าไรสุทธ ิ     

1. บรษิทัตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วยใน  1  ปี  จงึคุม้ทุน 

2. ถ้าบรษิทัต้องการก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 200,000 บาท จะต้อง
ขายสนิคา้กีห่น่วย 

3. บรษิัทต้องการก าไรสุทธกิ่อนหกัภาษี (EBT) 200,000 บาท จะต้องขายสินค้า       
กีห่น่วย 

4. ถ้าบรษิทัตอ้งการก าไรสุทธหิลงัหกัภาษี (EAT) 300,000 บาท จะตอ้งขายสนิค้า
กีห่น่วย 

 วิธีท า 

 1.  จุดคุม้ทุนช่วงด าเนินงาน Q    =      Fc        

                                                           p – v 
    =     2,000,000 

           500 – 300 

    =      10,000         หน่วย 

  จุดคุม้ทุนช่วงการเงนิ  Q    =      Fc + I        

                                                           p – v 
    =     2,000,000 + 300,000 

                   500 – 300 

    =      11,500  หน่วย 
 

 2.   ปรมิาณขายทีท่ าให ้   Q  =       Fc  +  EBIT 

       EBIT เท่ากบั 200,000       p  -  v  

           =      2,000,000  +  200,000 

                        200 

      =       11,000  หน่วย 

 3.   ปรมิาณขายทีท่ าให ้         Q =       Fc  +  I  +  EBT 

       EBT เท่ากบั 200,000                        p – v 
          =  2,000,000+300,000+200,000 

                      200 

     =      12,500  หน่วย 
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 ก่อนจะได้ก าไรก่อนหกัภาษี  200,000  บาท  บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ไปก่อน  
300,000  บาท (3,000,000 x 10%)  ฉะนัน้ก าไรส่วนเกินจะต้องมีค่าเท่ากบั  ต้นทุนคงที่รวม
ดอกเบี้ยจ่ายและรวมด้วยก าไรก่อนหกัภาษี  ซึ่ง  ณ  จุดนัน้บรษิัทจะต้องมียอดขายเท่ากบั  
12,500  หน่วย 

 4.   ปรมิาณขาย          Q =     Fc + I + Tax + EAT 

               ทีท่ าให ้EAT                            p – v 
       เท่ากบั 300,000    =  300,000 บาท   

     =   2,000,000 + 300,000 + 75,000 + 300,000 

                                                                      200 

   =        13,375 หน่วย 

 บรษิทัจะต้องน าต้นทุนคงทีบ่วกด้วยดอกเบี้ยจ่ายบวกด้วยภาษีและบวกด้วยก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษทีีต่อ้งการเป็นตวัตัง้เพื่อดวูา่จะตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วย  จงึจะมกี าไรส่วนเกนิ  เท่ากบั
ผลบวกดังกล่าว ซึ่งในที่นี้ จะต้องขายสินค้า 13,375 หน่วย ก าไรส่วนเกินที่ได้จึงเท่ากับ
2,675,000 บาท  [(p - v)*Q]  ซึง่เท่ากบัผลบวกทีน่ ามาเป็นตวัตัง้ 
 

อนึ่ง  Tax = 20%  หมายความวา่         EBT – T      =          EAT 

   EBT –  20 EBT   =          EAT  

                                                    100  

                                             80  EBT      =          EAT 

       100  

    EBT      =      300,000 x 100 

              80 

    EBT    =       375,000 

    20  EBT  =       375,000 x  20 

      100                100 

    T        =       75,000    บาท 

 นักศกึษาสามารถทดสอบผลการค านวณว่าถูกต้องหรอืไม่  โดยน าตวัเลขดงักล่าวไป
จดัท างบก าไรขาดทุนดงันี้ 
                               ขาย  (P x Q)                     6,687,500 

                      หกั ตน้ทุนผนัแปร  (V x Q) 4,012,500 

   หกั ตน้ทุนคงที ่ (Fc) 2,000,000 

   EBIT   675,000 
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  หกั ดอกเบีย้  (I)   300,000 

   EBIT   375,000 

  หกั T  (20%)    75,000 

  ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี  (EAT)   300,000 

 2.3  ขอ้จ ากดัของการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน 

        ในการวเิคราะห์จุดคุ้มทุนจะมีข้อจ ากดัอยู่หลายประการ ดังนัน้ การน าเอาวธิี
วเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนหรอืควบคุมกด็ ีควรจะไดร้ะมดัระวงัถงึขอ้จ ากดั
ต่างๆ ดงัที่จะกล่าวต่อไปนี้  เพื่อมใิห้ประสบกบัความยุ่งยากอนัเกดิจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ขอ้จ ากดัต่างๆ มดีงันี้ 

1. การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนตามที่ได้กล่าวมา เป็นการวเิคราะห์สนิค้าเพยีงประเภท
เดยีว ถ้าเป็นกรณีสนิคา้ผสมหลายชนิดจะมคีวามยุง่ยากเกดิขึน้ 

2. ต้นทุนสนิค้าและบรกิารบางกรณีไม่อาจจ าแนกเป็นต้นทุนคงที่หรอืต้นทุนผนั
แปรได้อย่างเดด็ขาด อาจเป็นลกัษณะของตน้ทุนกึง่ผนัแปร ดงันัน้ ผูว้เิคราะห์
จะตอ้งพจิารณาวา่ควรจะแยกตน้ทุนในลกัษณะดงักล่าวอยา่งไร 

3. ขอ้สมมตวิ่าต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรอืปรมิาณ
ขายระดบัหนึ่งเท่านัน้ 

4. ขอ้สมมตวิา่ต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยคงที ่เป็นในเพยีงทฤษฎีเท่านัน้แต่ในความ
จรงิไม่เป็นเช่นนัน้ 

5. ราคาขายจะตอ้งเท่ากนัทุกหน่วย เป็นเพยีงในทฤษฎเีช่นกนั แต่ไม่สามารถเป็น
จรงิในทางปฏิบตัจิากเหตุปลายประการเช่น ส่วนลดที่เกดิขึน้จากการซื้อขาย
จ านวนมาก เป็นตน้ 

 

3.  Financial Leverage 
 

 Financial  Leverage  เป็นการศกึษาการจดัหาเงนิทุนมาใชใ้นธุรกจิด้วยความหวงัทีจ่ะ
ใหผู้ถ้อืหุน้สามญัไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด (EPS สงูสุด) 
 ในการจดัหาเงนิทุนจะมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ 2 ประเภท คอื ค่าใชจ้่ายคงที ่(Fixed  charge)  

ไดแ้ก่ ดอกเบีย้จ่ายแก่ผูถ้อืพนัธบตัร หุน้กู ้เงนิปันผล หุน้บุรมิสทิธิ ์ซึง่เป็นภาระผกูพนัทีแ่น่นอน  
และค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable charge) ได้แก่ เงนิปันผลหุ้นสามญั การวเิคราะห์ Financial  

leverage ใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหค์อื รายไดต่้อหุ้น (Earning per share : EPS) ซึ่งธุรกจิจะ
เลอืกจดัหาเงนิทุนทีท่ าใหร้ายไดต่้อหุน้สงูสุด 
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                       EPS      =      รายไดส้่วนของผูถ้อืหุน้สามญั 

                                                จ านวนหุน้สามญั 

 

 

 ตวัอย่าง  บรษิทั ชลวชิญ์ มเีงนิทุน 10 ลา้นบาท เป็นทุนหุน้สามญัทัง้หมด บรษิทัก าลงั
ตอ้งการเงนิทุนเพิม่เตมิ 5 ล้านบาท เพื่อน ามาขยายธุรกจิ ทางเลอืกในการจดัหาเงนิลงทุนเพิม่  
5  ลา้นบาท  มดีงันี้ 
 ทางเลอืกที ่ 1      ออกหุน้สามญัทัง้หมด 

 ทางเลอืกที ่ 2      ออกหุน้กูอ้ตัรา 7% ทัง้หมด 

 ทางเลอืกที ่ 3      ออกหุน้บุรมิสทิธิ ์5% ทัง้หมด 

 ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัมหีุ้นสามญั  200,000 หุน้ อตัราภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 30% ถ้าการ
จดัหาเงนิทุนเพิ่มเตมิ  5,000,000 บาท จะท าให้บรษิทัคาดการณ์ว่าบรษิทัจะมรีายได้ก่อนหกั
ดอกเบีย้และภาษ ี 2,000,000 บาท บรษิทัควรเลอืกทางเลอืกใด            

 

     ทางเลอืก 1  ทางเลอืก 2  ทางเลอืก 3  
Earning before interest 

and taxes (EBIT)   2,000,000 2,000,000 2,000,000 

Interest (I)          -    350,000       - 

Earning before Tax (EBT)  2,000,000 1,650,000 2,000,000 

TAX (T)      600,000    495,000   600,000 

Earning after tax (EAT)  1,400,000 1,155,000 1,400,000 

Preferred stock dividend       -             -     250,000 

Earning of common stock holder 1,400,000 1,155,000 1,150,000 

Common share     300,000   200,000   200,000 

Earning per share (EPS)     4.67       5.78     5.75 

 

Interest หมายถงึ ดอกเบีย้จ่ายของทางเลอืกที ่2  = 5,000,000 x 7% = 350,000 

Preferred stock dividend หมายถงึเงนิปันผลหุน้บุรมิสทิธขิองทางเลอืกที ่3 = 5,000,000 x 5% 

= 250,000 บาท 

 มลูค่าหุน้สามญัต่อหุน้   =     ทุนหุน้สามญั         =        10,000,000     =    50 บาท 

           จ านวนหุน้สามญั                  200,000 
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 ทางเลอืกที่ 1 ออกหุ้นสามญัอกี 5,000,000 บาท จะท าให้มีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึ้น 
100,000 หุน้ (ทุนหุน้สามญั/ราคาหุ้นสามญั = 5,000,000/50 = 100,000 หุ้น) จ านวนหุ้นสามญั
ของทางเลอืกที ่1 เท่ากบัหุน้สามญัเดมิ (200,000 หุน้) รวมกบัหุน้สามญัออกใหม่ (100,000 หุน้) 
เป็นจ านวน 300,000 หุน้ 

 จากขอ้มูลตามตวัอย่างทางเลอืกที่ 2 ท าให้บรษิทั ชลวชิญ์ มกี าไรต่อหุ้นสูงสุด ฉะนัน้
การจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิ 5,000,000 บาท จงึควรตดัสนิใจหาเงนิทุนโดยการออกหุน้กูอ้ตัรา 7% 
อนึ่งการค านวณรายได้ต่อหุ้นจะกระท าได้ เมื่อธุรกจิรู้รายได้ก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี ฉะนัน้
ผู้บรหิารจะต้องคาดคะเนได้ว่า การจดัหาเงนิทุนเพิม่เติมจะเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงาน 
และท าใหม้รีายไดก้่อนหกัดอกเบีย้และภาษเีป็นเท่าใด 

 จากตวัอย่างของ บรษิทั ชลวชิญ์ จ ากดั ถ้ามกีารคาดคะเนรายได้ก่อนหกัดอกเบี้ยและ
ภาษเีป็น 2,000,000 บาท ควรจดัหาเงนิทุนจากทางเลอืกที ่2  
 ถ้าบรษิทัจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิ 5,000,000 บาท แลว้มผีลท าใหก้ารด าเนินงานม ีรายได้
ก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี= 1,000,000 บาท  บรษิทัควรเลอืกจดัหาทุนจากทางเลอืกใดแสดงได้
ดงันี้ 
     ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 ทางเลอืกที ่3  
EBIT     1,000,000 1,000,000 1,000,000 

I             -    350,000         - 

EBT     1,000,000   650,000 1,000,000 

T       300,000   195,000   300,000 

EAT       700,000   455,000   700,000 

P.D          -          -    250,000 

ES      700,000   455,000   450,000 

CS     300,000   200,000   200,000 

EPS         2.33       2.27     2.25 

 

 บรษิทัควรเลอืกจดัหาเงนิทุนจากทางเลอืกที่ 1 คอื ออกหุ้นสามญัทัง้หมด  ฉะนัน้ ถ้ามี
การเสนอ EBIT ไวห้ลายจ านวน บรษิทัจะต้องแสดงการค านวณหาค่า EPS หลายครัง้ภายใต้
การคาดคะเนระดบั EBIT ทีแ่ตกต่างกนั  ซึ่งเป็นการยุง่ยากและเสยีเวลา อกีทัง้ทางเลอืกในการ
จดัหาเงนิทุนแต่ละทางเลอืกก็ไม่จ าเป็นต้องมีการจัดหาทุนวธิเีดยีว แต่ละทางเลอืกอาจมกีาร
จดัหาทุนทัง้ออกหุ้นสามญั หุ้นกู้ หุ้นบุรมิสทิธิใ์นสดัส่วนที่แตกต่างกนั ฉะนัน้เพื่อแก้ไขปัญหา
เหล่านี้จงึสามารถน าแนวความคดิเรื่อง Indifferent point มาใช ้
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 3.1  Indifferent analysis 

       Indifferent analysis เป็นการวเิคราะห์เพื่อหา Indifferent point อนัหมายถึงจุดที่ไม่
ก่อใหเ้กดิความแตกต่างไม่วา่กจิการจะเลอืกทางเลอืกใด EPS กจ็ะเท่ากนัภายใต ้EBIT ทีเ่ท่ากนั 

 การค านวณหาIndifferent point ม ี2 วธิ ี

        3.1.1  การค านวณ 

        3.1.2  ใชก้ราฟ 
 

 3.1.1  วธิกีารค านวณ 

    E.P.S.1  = E.P.S.2 
   EBIT1-I1-T-P1  = EBIT2-I2-T-P2 

                                    S1              S2 

    (EBIT1 - I1) - T - P1 = (EBIT2 - I2) – T - P2 

    S1                   S2 

            (EBIT1-I1) - (EAT1 x t) - P1 = (EBIT2-I2) - (EAT2- t)P2 

                           S1                                   S2 

               (EBIT1 - I1) - (EBIT1 - I1) t – P1     = (EBIT2-I2) - (EBIT2- I2) t –P2 

         S1            S2 

                    (EBIT1 - I1) (1– t ) – P1  =          (EBIT2-I2) (1 - t) – P2 

              S1                                                S2 

  T = จ านวนเงนิภาษ ี

  t  =  อตัราภาษ ี
 

 จากตวัอยา่ง บรษิทั ชลวชิญ์ จ ากดั ค านวณหา Indifferent point ของทางเลอืกที ่1 และ
ที ่2 ไดด้งันี้ 
  (EBIT1 - 0) (1 - .30) – 0 = (EBIT2 – 350,000) (1 - .30) – 0 

     300,000                                  200,000 

       EBIT – 0                =             300,000 (1 - .30) 

                          EBIT – 350,000              (1 - .30) (200,000) 

       EBIT  =         3 

         EBIT – 350,000                   2 

   2EBIT       = 3 (EBIT – 350,000) 

   2EBIT       =        3EBIT – 1,050,000 

                         EBIT       =        1,050,000 

ภายใต ้EBIT = 1,050,000 บาท ทางเลอืกที ่1 และ 2 จะท าให ้EPS เท่ากนัคอื 2.45 
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 3.1.2  การหา Indifferent point โดยใชก้ราฟ 

         การสรา้งกราฟท าไดโ้ดยหาจุด 2 จุดในแต่ละทางเลอืก 

         ทางเลอืกที ่1  
  จุดที ่1 ณ.ระดบั EBIT  หนึ่งได ้EPS เท่าใด 

  จุดที ่2 ณ.ระดบั EBIT เท่าใดทีท่ าให ้EPS เป็น 0  
 

         ทางเลอืกที ่2  
  จุดที ่1 ณ.ระดบั EBIT หนึ่งได ้EPS เท่าใด 

  จุดที ่2 ณ.ระดบั EBIT เท่าใดทีท่ าให ้EPS เป็น 0  
 

         ทางเลอืกที ่3 

  จุดที ่1 ณ.ระดบั EBIT หนึ่งได ้EPS เท่าใด 

  จุดที ่2 ณ.ระดบั EBIT เท่าใดทีท่ าให ้EPS เป็น 0  
 

         ทางเลอืกที ่1 ตามตวัอยา่ง 
  จุดที ่1 EBIT  =  2,000,000  EPS  =  4.67 

  จุดที ่2 EPS  =  0 เมื่อรายไดส้่วนของผูถ้อืหุน้สามญัเป็น 0 พอด ี

รายไดส้่วนของผูถ้อืหุน้สามญัเป็น 0 พอดเีมื่อ EBIT เท่ากบัตน้ทุนคงที ่(ดอกเบีย้จ่าย, เงนิปันผล
หุน้บุรมิสทิธิ)์ ฉะนัน้ทางเลอืกที ่1 Eps เท่ากบั 0 เมื่อ EBIT = 0  

 

         ทางเลอืกที ่2  
  จุดที ่1 EBIT  =  2,000,000  EPS  =  5.78 

  จุดที ่2 EPS   =   0 เมื่อ   EBIT  =  350,000 

 

         ทางเลอืกที ่3  
  จุดที ่1 EBIT  =  2,000,000  EPS  =  5.75 

  จุดที ่2 EPS  =  0 เมื่อ   EBIT  =  357,142.86 

เนื่องจากรายได้ส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัจะเท่ากบั 0 เมื่อน า EBIT หกัด้วยภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
แลว้จงึหกัเงนิปันผลหุน้บุรมิสทิธ ์ดงัวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
   EBIT – (EBIT x 30) – 250,000  =  0 

                                 100 

   (100EBIT – 30EBIT) – 250,000  =  0 

                          100 
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  7 EBIT – 250,000  =  0 

 10 

  7  EBIT    =   250,000 

 10 

 EBIT       =    250,000 x 10 

                7 

 EBIT       =    357,142.86 

 

จากตวัเลข 2 จุดของทัง้ 3 ทางเลอืกน ามาแสดงตามภาพที ่5-3 

   EPS 

 

 

 

 

            1 
          

 

 

 0         350 357            1050                           2000     EBIT (หน่วย : 1,000 บาท)
  

ภาพท่ี 5-3 แสดง Indifferent point 

 

 กราฟแสดง Indifferent point โดยใช้กราฟท าให้ทราบเพิ่มเติมว่า ถ้า EBIT ต ่ ากว่า 
1,050,000 บาท ควรเลอืกทางเลอืกที่ 1 เพราะท าให้ EPS สงูกว่าทางเลอืกที่ 2 และ 3 และถ้า 
EBIT สงู กวา่ 1,050,000 บาท ควรเลอืกทางเลอืกที ่2 เพราะท าให ้EPS สูงสุด (สูงกวา่ทางเลอืกที ่
1 และทางเลอืกที ่3) 
 3.2  ข้อจ ากดัของการใช้ Financial leverage  

       1. การวเิคราะห ์Financial leverage เป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ ซึง่ในความเป็นจรงิ
แล้วอาจมผีลกระทบบางอย่างที่ไม่สามารถจ าลองออกมาเป็นตวัเลขได้ เช่น การจดัหาเงนิทุน
โดยการกูย้มื อาจมผีลท าใหส้ดัส่วนของหนี้สนิต่อส่วนเจา้ของมคี่าสงูขึน้ ท าใหม้คีวามเสีย่งทาง
การเงนิ (Financial risk) สงูขึน้ ในทีสุ่ดราคาตลาดหุน้สามญัอาจลดลง 

5.78 

5.75 
 

4.67 

2 

3 
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       2. การค านวณ  EPS ก าหนดให้ อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้เงนิในผลหุ้นบุรมิสทิธ์ เป็น
อตัราคงที ่ซึง่ในความเป็นจรงิอาจไม่เป็นเชน่นัน้ ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อมกีารกูย้มืมากขึน้ ความเสีย่ง
ทางการเงนิสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้เงนิกูค้วรจะเพิม่สงูขึน้ดว้ยเช่นกนั 

 

บทสรปุ 

 

 Leverage เป็นภาระผูกพนั แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Operating Leverage เป็นภาระ
ผกูพนัจากการใชส้นิทรพัย ์จะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยคงทีห่รอืเรยีกวา่ ตน้ทุนคงที ่Financial Leverage 
เป็นภาระผกูพนัจาการจดัหาเงนิทุน ซึง่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

 Operating leverage เป็นเครื่องมือส าหรบัวางแผนทางการเงินโดยวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 
ซึ่งจุดคุ้มทุนมี 2 ลกัษณะ คอื 1) จุดคุ้มทุนช่วงด าเนินงาน คือ จุดที่รายได้เท่ากบัต้นทุนการ
ด าเนินงานรวม 2) จุดคุ้มทุนช่วงการเงนิ เป็นจุดที่รายได้เท่ากบัต้นทุนการด าเนินงานรวมกบั
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

 Financial leverage เป็นการจัดหาเงินทุนซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อหวงัให้
เจา้ของธุรกจิไดร้บัผลตอบแทนสงูสุด ธุรกจิจงึตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการจดัหาเงนิทุนทีท่ าให้
รายไดต่้อหุน้ (EPS) สงูสุด 

Indifferent point หมายถึง ณ ระดบัก าไรจากการด าเนินงานระดบัหนึ่ง ธุรกิจจะเลอืก
จดัหาเงนิทุนวธิใีดกต็ามจะท าให้ธุรกจิม ีEPS เท่ากนั วธิกีารหา Indifferent point ท าได้ 2 วธิ ี
1) วธิคี านวณ 2) ใชก้ราฟ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  5 

 

1. ใหน้กัศกึษาอธบิายถงึความหมายของจุดคุม้ทุน (Break event point) 

2. ใหน้กัศกึษาอธบิายความหมายของก าไรส่วนเกนิ 

3. ใหน้กัศกึษาอธบิายความหมายของตน้ทุนคงที ่(Fixed cost) ตน้ทุนผนัแปร (Variable 

cost) ตน้ทุนกึง่ผนัแปร (Semi variable cost) และเขยีนกราฟแสดงตน้ทนุประเภท
ต่างๆ   

4. บรษิทัแห่งหนึ่งมตีน้ทุนคงทีปี่ละ  200,000  บาท  ตน้ทนุผนัแปรหน่วยละ  200  ขาย
สนิคา้หน่วยละ 400 บาท  บรษิทัจดัหาเงนิทุนโดยการกูย้มื  500,000  บาท  อตัรา
ดอกเบีย้  10%  ต่อปี  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 30%  ใหต้อบค าถามต่อไปนี้ 

   1) จุดคุม้ทุน  ณ  ยอดขายเป็นจ านวนกีบ่าท 

   2) ถ้าบรษิทัตอ้งการ  EBIT  เป็นเงนิ  10,000  บาท  ตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วย 

   3) ถ้าบรษิทัตอ้งการ  EBT  เป็นเงนิ   20,000  บาท  ตอ้งมยีอดขายเท่าใด 

   4) ถ้าบรษิทัตอ้งการ  EAT  เป็นเงนิ   21,000  บาท  ตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วย 

5. นายสมชายรบัสม้จากสวนไปขายทีต่ลาด โดยรบัสม้ลงัละ 200 บาท น าไปขายราคาลงั
ละ 250 บาท โดยบรรทุกรถกระบะไดเ้ตม็ทีเ่ทีย่วละ 30 ลงั ใน 1 วนัรถจะวิง่ไดเ้ตม็ที ่3
เทีย่ว ซึง่มคี่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน ดงันี้ ค่าเช่ารถพรอ้มคนขบัและน ้ามนัรถวนัละ 
1,200 บาท ค่าจา้งพนกังานยกของ วนัละ 300 บาท 

ค าถาม 

1. ตน้ทุนคงทีเ่ทีย่วละเท่าใด 

2. ถ้ามกีารขนสง่เตม็ก าลงัของรถ จะมกี าไรส่วนเกนิวนัละเท่าไร 
3. ค านวณหาจุดคุม้ทุน ต่อเทีย่ว ต่อวนั ต่อเดอืน 

4. ถ้าหากสมชายตอ้งการก าไร เดอืนละ 50,000 บาท ตอ้งขายไดเ้ดอืนละกีล่งั 
6. บรษิทั ศตพร จ ากดั มเีงนิทุน 5 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 5,000 หุน้ บรษิทัเสยี

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในอตัรา 25%  บรษิทัตอ้งการจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิอกี 5 ลา้นบาท  
ซึง่จะท าใหม้กี าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี2,500,000 บาท  โดยมทีางเลอืกในการ
จดัหาเงนิทุนดงันี้ 

 ทางเลอืกที ่ 1 ออกหุน้สามญัและออกหุน้กูอ้ตัรา 7%  อยา่งละครึง่ 
 ทางเลอืกที ่ 2 ออกหุน้กูอ้ตัรา 7%  และหุน้บุรมิสทิธชินิด 5%  อยา่งละครึง่ 
 ทางเลอืกที ่ 3 ออกหุน้สามญั หุน้กูอ้ตัรา 7%  และหุน้บุรมิสทิธชินิด 5% ในสดัส่วน  
   5 : 3 : 2 

ค าสัง่ ใหน้กัศกึษาแสดงการค านวณเพื่อตอบค าถามวา่บรษิทัควรเลอืกทางเลอืกใด 
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7. บรษิทั  ดวงสมร  จ ากดั  มทีุนจดทะเบยีน  10  ลา้นบาท  เป็นหุน้สามญั  200,000  หุน้  
บรษิทัก าลงัพจิารณาจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิ  5,000,000 บาท  เพื่อขยายกจิการ  ซึง่คาดวา่
จะท าใหม้กี าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี 4,000,000  บาท  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล  
30%  โดยมทีางเลอืกในการจดัหาเงนิทุนดงันี้ 

  ทางเลอืกที ่ 1 ออกหุน้สามญัทัง้หมด 

  ทางเลอืกที ่ 2 ออกหุน้กูช้นิด  10% 

  ทางเลอืกที ่ 3 ออกหุน้บุรมิสทิธ ิ 12% 

ค าสัง่ 1.  จากขอ้มลูใหน้กัศกึษาแสดงการค านวณเพื่อตอบค าถามวา่ ควรตดัสนิใจเลอืก 

      ทางเลอืกใดในการจดัหาทุนเพิม่เตมิ 

 2.  ค านวณหา  indifferent point ของทางเลอืก  1  และ  2 

 3.  หา  indifferent point  โดยใชก้ราฟ  และใหอ้ธบิายความหมายของกราฟพอเขา้ใจ 

8. ต่อไปนี้เป็นงบการเงนิของบรษิทั กนัยาวชิญ์ จ ากดั 

 ขาย (ราคาขายต่อหน่วย 108 บาท)  1,080,000 

 ตน้ทุนผนัแปร        330,000 

ตน้ทุนคงที ่       390,000 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษ ี     360,000 

หกั ดอกเบีย้จ่าย      180,000 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี      180,000  

หกั ภาษ ี30%         54,000 

ก าไรสุทธ ิ       126,000 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. บริษัทมีหนี้สินระยะยาม 1,800,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีหุ้น
สามญั 2,500,000 บาท มลูค่าหุน้สามญัหุน้ละ 100 บาท 

2. บรษิทัต้องการเพิ่มทุน 1,500,000 บาท โดยคาดว่าหลงัเพิม่ทุนจะมกี าไรก่อนหกั
ดอกเบีย้และภาษ ี500,000 บาท โดยมทีางเลอืกเพิม่ทุนดงันี้ 
(1) ออกหุน้สามญั 1,500,000 บาท 

(2) ออกหุน้สามญั 900,000 บาท หุน้กู ้(อตัราดอกเบีย้ 10%) 600,000 บาท 

ค าถาม  1.  ค านวณหาตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย 

2.  ก าไรส่วนเกนิทัง้สิน้จ านวนเท่าไร 
3.  ยอดขาย ณ จุดคุม้ทุน 

4.  ถ้าตอ้งการก าไรหลงัภาษ ี350,000 บาทตอ้งขายสนิคา้กีห่น่วย 

5.  บรษิทัม ีEPS เท่าไร 
6.  ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการเพิม่ทุน 



บทท่ี  6 

การบริหารเงินสดและหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด               

(Cash and Marketable Securities Management) 

 

บทน า 

  

เงนิสดเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่มสีภาพคล่องสูงสุด ธุรกจิจ าเป็นต้องมเีงนิสดไวใ้ช้ใน
การด าเนินงาน เช่น จ่ายเงนิเดอืน ค่าเช่า ค่าน ้าค่าไฟ เป็นตน้ การมเีงนิสดไวใ้นมอืท าใหธุ้รกจิมี
สภาพคล่องทางการเงนิสงู แต่การถือเงนิสดไวม้ากจะไม่ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนอยา่งใดต่อธุรกจิ 
ฉะนัน้ ผู้บรหิารจ าต้องบรหิารเงนิสดให้มอียู่ในระดบัทีเ่หมาะสมไม่มากหรอืน้อยจนเกนิไป ถ้ามี
เงนิสดมากเกินไปควรน าไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนให้กบัธุรกิจ แต่จะต้องมีเงินสดเพียง
พอทีจ่ะไม่ท าใหธุ้รกจิประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 

 

1.  วตัถปุระสงคใ์นการถอืเงินสด 

  

เงินสด ซึ่งหมายถึง เงนิตราและเงินฝากกระแสรายวนัในธนาคารเป็นสนิทรพัย์ที่ไม่
ก่อให้เกดิรายได้ (Nonearning asset) ฉะนัน้ การจดัการเงนิสดจงึต้องพยายามถือเงนิสดไวใ้ห้
น้อยทีสุ่ด แต่เพยีงพอในการด าเนินงานของธุรกจิ โดยปกตธิุรกจิจะถอืเงนิสดไวด้ว้ยเหตุผลดงันี้ 
 1.1  เพื่อการใชจ้่ายด าเนินงานตามปกต ิ(Transactions motive)  

 ในการด าเนินงานตามปกติ ธุรกจิจะมที ัง้เงนิสดรบัและเงนิสดจ่ายเกดิขึน้ เงนิสด
จ่ายในการด าเนินงานตามปกต ิเช่น จ่ายเงนิค่าซื้อวตัถุดบิ จ่ายเงนิเดอืน ค่าเช่า ช าระหนี้ ซื้อ
เครื่องใชส้ านกังาน เป็นตน้ ส่วนเงนิสดรบัจากการด าเนินงานตามปกต ิเช่น เงนิสดรบัจากการขาย
สนิค้า รบัช าระหนี้จากลกูหนี้ เป็นตน้ แต่เนื่องจากช่วงเวลาของการไดร้บัเงนิสดและจ่ายเงนิสด
อาจไม่สอดคลอ้งกนั อนัเนื่องจากเงื่อนไขในการซือ้ การขาย จงึจ าเป็นตอ้งด ารงเงนิสดไวจ้ านวน
หนึ่งเพื่อการด าเนินงานตามปกต ิ

 1.2  เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน (Precautionary motive)  

 ธุรกจิมคีวามจ าเป็นต้องด ารงเงนิสดส ารองไวส้่วนหนึ่งเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือ
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ซึง่ไม่สามารถคาดการณ์ไดล้่วงหน้า เช่น การเกดิภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน 
การชุมนุมประทว้ง ลกูหนี้รายใหญ่ไม่สามารถช าระหนี้ตามสญัญา เป็นต้น ท าให้เงนิสดรบั เงนิ
สดจ่าย ไม่เป็นไปตามงบประมาณเงนิสดทีจ่ดัท าไว ้จงึตอ้งมกีารด ารงเงนิสดไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน
ดงักล่าว 



 101 

 1.3  เพื่อเกง็ก าไร (Speculative motive)  
  ธุรกจิบางแห่งอาจถือเงนิสดไวเ้พื่อลงทุนในสนิทรพัยท์ี่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งอาจ
เกดิขึน้โดยไม่สามารถคาดการณ์ได ้เช่น เกง็ก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์
เกง็ก าไรในสนิค้าทีค่าดวา่จะสูงขึน้อย่างมากในอนาคต การเกบ็เงนิสดไวเ้กง็ก าไรถ้าพยากรณ์
เหตุการณ์ได้ถูกต้องจะได้ผลตอบแทนสูงมาก แต่การเกง็ก าไรย่อมมคีวามเสี่ยง โอกาสที่จะ
ขาดทุนจะมมีากเช่นกนั  
  ธุรกจิจงึตอ้งพจิารณาวตัถุประสงคท์ ัง้สามประการในการก าหนดเงนิสดทีต่้องด ารงไว้ 
นอกจากวตัถุประสงคท์ ัง้ 3 ประการแลว้ ธุรกจิอาจถอืเงนิสดไวเ้พื่อประโยชน์ดงัต่อไปนี้ 
  1)  เพื่อสทิธไิดร้บัส่วนลดเงนิสด (Cash discount) จากการซื้อสนิคา้ที่มเีงื่อนไขใน
การใหส้่วนลดเงนิสดเนื่องจากส่วนลดเงนิสดจะมอีตัราสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงนิกู ้(การช าระค่าสนิคา้
หลงัจากได้รบัส่วนลดเงนิสด) เช่น เงื่อนไขการขาย 2/10, n/40 ถ้าช าระหนี้ค่าสนิคา้ภายใน 10 วนั
นบัจากวนัทีซ่ ื้อ จะได้รบัส่วนลดเงนิสดรอ้ยละ 2 แต่ถ้าช าระหนี้ภายใน 40 วนั (หลงัจากที่ไดร้บั
ส่วนลดเงนิสด 30 วนั) จะไม่ได้รบัส่วนลดเงนิสดคอืช าระหนี้เตม็ราคา การช าระหนี้ภายใน 40 
วนั ซึ่งหมายถึงเป็นการยดืเวลาช าระหนี้ออกไปได้ 30 วนั แต่ต้องสูญเสยีส่วนลดไปร้อยละ 2 
หมายความว่า ถ้าช าระหนี้ภายในเวลาที่ได้รบัส่วนลดเงนิสด คอื 10 วนั ผู้ซื้อสนิค้าจะจ่ายเงนิ
เพยีงรอ้ยละ 98 แต่ถ้ายดืระยะเวลาช าระหนี้ไปอกี 30 วนั จะต้องจ่ายเงนิเตม็คอืรอ้ยละ 100 ท าให้
สญูเสยีส่วนลดไปรอ้ยละ 2 ถ้าคดิเป็นปีจะมคี่าเป็นรอ้ยละ 24.48 ซึง่แสดงดงันี้ 
 

 เวลา 30 วนั  เงนิ   98  บาท เสยีส่วนลด 2 บาท 

 เวลา 360 วนั เงนิ 100 บาท เสยีดอกเบีย้รอ้ยละ    = 
98

 2
x 100 x 

30

360     

          =    24.48% 

หรอืแสดงโดยใชส้ตูรดงันี้ 
   Cost  =  

percent) Discount-(100

percent Discount
x 

depond)-date dul (Final

360
 

     = 
2)-(100

2
x 

10)-(40

360
 

     = 0.0204 x 12 

     = 24.48% 

   2)  เพื่อใหธุ้รกจิด ารงฐานะทางเครดติอยู่ในระดบัเดยีวกบัมาตรฐาน ทัง้นี้เพราะ
ในการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงความมีสภาพคล่องของธุรกิจนัน้ ได้แก่ 
อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน และอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเรว็ ซึง่ตอ้งอาศยัองค์ประกอบส าคญัคอื 
เงนิสด การทีธุ่รกจิมฐีานะทางเครดติด ีมสีภาพคล่องสงู ยอ่มไดเ้ปรยีบในการซือ้สนิคา้และการขอ
เครดติจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ 
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   3)  เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจมีช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า
ไดม้ากยิง่ขึน้ เช่น เพิม่อ านาจในการต่อรองทางการคา้ เป็นตน้ 

   4)  เพื่อให้ธุรกิจมีศกัยภาพที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางด้าน
การเงนิ เช่น การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 

2.  การบริหารเงินสด 

  

 ในการบรหิารเงนิสด มหีลกัการเบือ้งตน้ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
 1)  การจดัท างบประมาณเงนิสด เนื่องจากงบประมาณเงนิสดเป็นเครื่องมอืส าคญัที่สุด
ในการบรหิารเงนิสด ยิง่ธุรกจิมคีวามสามารถคาดคะเนกระแสเงนิสดหมุนเวยีนเขา้ออกหรอืเงนิ
สดรบัจ่ายได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ธุรกจิลดเงนิสดในมอืลงได้ ท าให้ธุรกจิสามารถน าเงนิไป
ลงทุนหาประโยชน์ไดม้ากขึน้ 

 2)  การเร่งเงนิสดรบัเขา้ ลกูหนี้ทีถ่ึงก าหนดช าระเงนิให้กบัธุรกจิต้องตดิตามเกบ็เงนิให้
ได้ทนัทอีย่าปล่อยค้างไว ้หากรบัช าระเงนิเป็นเชค็ต้องรบีน าเชค็เขา้บญัชธีนาคารทนัทเีมื่อถึง
ก าหนดการจ่ายเงิน การใช้วธิีการโอนเงนิผ่านทางธนาคารนับว่าสะดวกและรวดเรว็มากใน
ปัจจุบนัเนื่องจากธนาคารจะมสีาขาอยูทุ่กพื้นที่ นอกจากนัน้อาจตอ้งมรีะบบการควบคุมภายใน
ให้รดักุม เนื่องจากอาจมีการทุจรติการรบัเงนิสดโดยพนักงานขายหรอืพนักงานเกบ็เงนิ เช่น 
ขายสนิคา้เป็นเงนิสด แต่พนกังานขายอาจแจง้วา่เป็นการขายเชื่อ เป็นตน้ 

 3)  การชะลอเงนิสดจ่ายออก 

  เป็นการชะลอเงนิสดจ่ายออกไปใหน้านทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ทัง้นี้ตอ้งไม่ผดิธรรมเนียม
ปฏบิตัหิรอืประเพณีทางการค้าที่ส าคญัดงันี้ 1) ถ้าธุรกจิไดร้บัเครดติทางการคา้ควรช าระหนี้ใน
วนัสุดท้ายของการได้รบัเครดติ แต่ธุรกิจไม่ควรผดิสญัญาจ่ายเงนิเพราะจะเสยีชื่อเสยีง และมี
ปัญหาในการด าเนินงานในอนาคต 2) ควรจ่ายช าระหนี้เป็นเชค็แทนการจ่ายเงนิสด เพื่อช่วยยดื
ระยะเวลาการจ่ายเงนิสดออกไป เนื่องจากการจ่ายเงนิตามเชค็ผู้รบัเงนิจะตอ้งใช้เวลาในการน าเงนิ
เขา้บญัชแีละธนาคารต้องใช้เวลาในการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ 3) การลดความถี่ในการจ่ายเงนิ เช่น 
โดยปกตจิ่ายค่าแรงสปัดาห์ละ 1 ครัง้ อาจก าหนดใหม่จ่ายค่าแรงเดอืนละครัง้ จะท าใหม้เีงนิสด
ในมอืเพิม่ขึน้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่นแทน 4) การใชว้ธิลีอยตวัของการเกบ็เงนิ (Float) 
เป็นการใชป้ระโยชน์จากเวลาในการเกบ็เงนิตามเชค็ เช่น บรษิทัแห่งหนึ่งเขยีนเชค็สัง่จ่ายเฉลี่ย
วนัละ 20,000 บาท เชค็จะถูกน ามาขึน้เงนิประมาณวนัที่ 4 ฉะนัน้ บรษิทัจะมเีชค็ที่ผู้รบัยงัไม่
น าไปขึน้เงนิ 80,000 บาท (4 x 20,000) ดงันัน้ เงนิฝากกระแสรายวนัในบญัชขีองธนาคารจะมี
มากกวา่ยอดคงเหลอืตามบญัชขีองบรษิทั 80,000 บาท ถ้าบรษิทัรบัเชค็มาเฉลีย่วนัละ 10,000 บาท 
เช่นเดยีวกบัการจ่ายเชค็แต่ใชเ้วลาเพยีง 2 วนัเท่านัน้ทีเ่ชค็จะถูกน าเขา้และหกับญัชกีนั จะท าให้
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บญัชเีงนิฝากของบรษิทัมมีากกวา่เงนิฝากกระแสรายวนัในบญัชขีองธนาคาร 20,000 บาท (2 x 
10,000) ตามตวัอย่างนี้ เงนิฝากกระแสรายวนัในบญัชขีองธนาคารจะมากกวา่บญัชขีองบรษิทั 
60,000 บาท (80,000 - 20,000) ถ้าธุรกิจมีระบบเรยีกเก็บหนี้และหกับัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
ธุรกจิจะมโีอกาสในการใช้ประโยชน์จาก Float มากขึน้ 5) ป้องกนัการทุจรติด้านรายจ่ายเงิน 
เช่น การเบกิจ่ายเงนิทุกครัง้ตอ้งมใีบส าคญัประกอบการจ่ายเงนิ มกีารสบืราคาสนิคา้ทีจ่ดัซือ้เพื่อ
ป้องกนัการจ่ายเงนิซือ้สูงกวา่ที่ควรจะเป็น ตรวจนับของที่จ่ายเงนิซื้อว่ามปีรมิาณและคุณภาพ
ตามระบุหรอืไม่ เป็นตน้ 

 

3.  การก าหนดเงินสดขัน้ต า่ 

  

 เงนิสดขัน้ต ่า หมายถึง จ านวนเงนิสดที่ธุรกจิจะต้องมไีวใ้ช้ในการด าเนินงานโดยไม่ให้
เกดิปัญหา กล่าวคอื มสีภาพคล่องพอสมควร และไม่ถือไวม้ากจนเกนิไปจนเสยีโอกาสในการ
น าไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่น การก าหนดวงเงนิสดขัน้ต ่าจะมแีนวคดิต่างๆ พอจะน ามา
อธบิายดงันี้ 
 1.  การก าหนดเงนิสดขัน้ต ่าจากการพจิารณาวงจรเงนิสดและอตัราการหมุนเวยีนของ
เงนิสด 

  วงจรเงนิสด   =   อายสุนิคา้ + ระยะเวลาเรยีกเกบ็หนี้ – ระยะเวลาช าระหนี้ 

  อตัราหมุนเวยีนของเงนิสด   =   วงจรเงนิสด
ปี 1 จ านวนวนัใน

 

  เงนิสดขัน้ต ่า   =       เงนิสดทีต่อ้งใชต่้อปี 

         อตัราการหมุนเวยีนของเงนิสด 

    

ตัวอย่าง  บริษัท กานดา จ ากัด ขายสินค้าโดยมีระยะเวลาในการขายโดยเฉลี่ย 40 วนั 
ระยะเวลาในการเกบ็หนี้ 35 วนั และระยะเวลาในการช าระหนี้ 45 วนั บรษิทัคาดการณ์วา่จะตอ้ง
ใชเ้งนิสดส าหรบัด าเนินงานปีละ 1,800,000 บาท ใหค้ านวณหาเงนิสดขัน้ต ่า 

 วงจรเงนิสด   = 40 + 35 – 45 

     = 30  วนั 

 อตัราหมุนเวยีนของเงนิสด = 
30

360
  =  12  ครัง้ 

 เงนิสดขัน้ต ่า   = วยีนเงนิสดอตัราหมุนเ
1,800,000

 

     = 1,800,000 x 
360

30
 

 เงนิสดขัน้ต ่า   = 1,500,000  บาท 
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 2.  Baumol model 

 แนวความคดินี้คดิวา่เงนิสดคงเหลอืมลีกัษณะเหมอืนสนิค้าคงเหลอืที่เริม่ตน้ธุรกจิจะ
มเีงนิสดคงเหลอืเท่ากบัศนูย ์จงึตอ้งจดัหาเงนิสดมาจ านวน C บาท และใช้เงนิสดไประยะหนึ่ง
เงนิสดคงเหลอืจะเขา้ใกลศ้นูย ์ธุรกจิจงึจดัหาเงนิสดใหม่อกีครัง้จ านวน C บาท และน ามาใช ้เป็น
เช่นนี้ต่อไป ดงัแสดงในภาพที ่6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6-1 เงนิสดคงเหลอืตาม Baumol model 
 

 โดยก าหนดตวัแปรในการค านวณดงันี้ 
 C = ปรมิาณเงนิสดทีจ่ดัหา 

 S = ตน้ทุนคงทีใ่นการขายหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด 

 D = เงนิสดทีต่อ้งการในงวด 

 R = ตน้ทุนค่าเสยีโอกาสในการถอืเงนิสด 

ต้นทุนในการถือเงนิสดรวม (Total cost) เท่ากบัต้นทุนในการถือเงนิสดรวมกบัต้นทุนในการ
จดัหาเงนิสด 

  ตน้ทุนรวม  =  ตน้ทุนถอืเงนิสด + ตน้ทุนในการจดัหา 

ตน้ทุนในการถอืเงนิสด หมายถงึ ต้นทุนค่าเสยีโอกาสในการถือเงนิสดซึ่งมคี่าเท่ากบัเงนิสดถวั

เฉลีย่ (
2

C
) คณูดว้ย ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส หรอื 

  ตน้ทุนในการถอืเงนิสด  =  
2

C
x R  =  

2

CR
 

ตน้ทุนในการจดัหาเงนิสด คอื ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการจดัหาเงนิสด (จ านวนครัง้ทีจ่ดัหาเงนิสด 
คณูดว้ย ตน้ทุนในการขายหลกัทรพัย)์ หรอืเขยีนเป็นสมการ 

  ตน้ทุนในการจดัหาเงนิสด =  
C

D
x S =  

C

DS
 

  ตน้ทุนในการถอืเงนิสดรวม =  
2

CR
 +  

C

DS
 

เงนิสดคงเหลอื 

C 

2

C
 

0 

เงนิสดเฉลีย่ 

เวลา 
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  ตน้ทุนในการถอืเงนิสดรวมต ่าสุดเมื่อ  

      
2

CR
   =  

C

DS
  

     C2 =   
R

2DS
 

     C* =   
R

2DS
  

 C* หมายถงึ ปรมิาณเงนิสดที่ท าใหต้น้ทุนรวมต ่าสุด 
 

 ตวัอย่าง  บรษิทั อญัชนั จ ากดั มกีระแสเงนิสดที่ต้องจ่ายปีละ 3,000,000 บาท อตัรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดร้อยละ 10 ต่อปี ต้นทุนคงทีใ่นการ
ขายหลกัทรพัยค์รัง้ละ 30 บาท ใหค้ านวณหาปรมิาณเงนิสดทีจ่ดัหาแต่ละครัง้ 

   D   = 3,000,000  บาท/ปี 

   S = 30 บาท/ครัง้ 

   R = 0.10  ต่อปี 

  C* =   
R

2xSD
  

   = 
0.10

3,000,000  x30  x2
 

   = 0900,000,00  

   = 30,000  บาท 

 ดงันัน้ ปรมิาณเงนิสดทีจ่ดัหาแต่ละครัง้เท่ากบั 30,000 บาท และบรษิทัจะมเีงนิสดในมอื

โดยเฉลีย่ 15,000 บาท (
2

C ) 

 

4.  การบริหารหลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาด 

  

 หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด หมายถึง หลกัทรพัยท์ีธุ่รกจิลงทุนในระยะสัน้ มี
ความเสีย่งต ่า สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดท้นัท ีมมีูลค่าค่อนขา้งแน่นอน หลกัทรพัยใ์นความ
ตอ้งการของตลาดอาจเรยีกวา่ หลกัทรพัยร์ะยะสัน้หรอืเงนิทุนระยะสัน้ เช่น ตัว๋เงนิคลงั ตัว๋เงนิที่
ธนาคารรบัรอง เป็นตน้ 

 ในกรณีที่ธุรกิจมเีงนิสดคงเหลือเกนิความจ าเป็น ธุรกิจอาจจดัการเงนิสดที่ เหลือเกิน
ความจ าเป็นโดยการน าไปลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ เพราะการถอืเงนิสดไวเ้กนิความจ าเป็น
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อธุรกิจ ต่างกบัการน าเงนิไปซื้อหลกัทรพัย์ระยะสัน้เก็บไว้ เพราะมี
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ผลประโยชน์ตอบแทน และเมื่อตอ้งการใช้เงนิสดสามารถขายหลกัทรพัยร์ะยะสัน้นัน้ออกไปได้
ทนัท ีฉะนัน้เหตุผลส าคญัทีธุ่รกจิลงทุนในสนิทรพัยร์ะยะสัน้ เพราะ 1) ใชเ้งนิลงทุนระยะสัน้แทน
เงนิสดได ้เพราะสามารถขายเงนิลงทุนระยะสัน้ไดท้นัท ีธุรกจิไดป้ระโยชน์ทีไ่ม่ตอ้งเกบ็เงนิสดไว้
จ านวนมาก และยงัได้รบัประโยชน์จากเงนิลงทุนระยะสัน้ด้วย 2) ธุรกจิใช้หลกัทรพัยร์ะยะสัน้
เป็นเงนิลงทุนชัว่คราว ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ก) เตรยีมเงนิไวใ้ห้พรอ้มส าหรบั
การด าเนินธุรกจิที่มลีกัษณะขึน้ลงตามฤดูกาล  ข) เพื่อเตรยีมเงนิไวใ้ช้ตามแผนงานในอนาคต   
ค) เป็นแหล่งพกัชัว่คราวของเงนิทุนทีไ่ดจ้ากการขายหลกัทรพัยร์ะยะยาว เช่น หุน้ทุน พนัธมติร 
เป็นตน้ เมื่อตอ้งการใชเ้งนิทุนลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรจงึค่อยขายเงนิทุนระยะสัน้ออกไป  
 การทีธุ่รกจิตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัยร์ะยะสัน้นัน้ตอ้งพจิารณาถงึสภาพคล่อง ความเสีย่ง 
และผลตอบแทนตามความหมายต่อไปนี้ 
 1.  สภาพคล่อง หมายถึง ความคล่องตวัของหลกัทรพัย์ระยะสัน้ที่สามารถเปลีย่นเป็น
เงนิสดไดเ้รว็ และมรีาคาไม่ผนัผวน หรอือาจะกล่าวไดว้า่ หลกัทรพัยร์ะยะสัน้ทีด่คีวรขายไดร้าคา
ด ีและขายไดเ้รว็นัน่เอง 

 2.  ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงในการลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ เนื่องจากโดย
ปกตแิลว้การลงทุนยอ่มมคีวามเสีย่ง การลงทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูยอ่มไดร้บัผลตอบแทนสงู (High 

Risk High Return) แต่การลงทุนระยะสัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลพลอยไดจ้ากการทีธุ่รกจิมเีงนิสด
เกนิความจ าเป็น จงึน าไปลงทุนเพื่อมผีลตอบแทนบ้างหรอื สามารถขายเพื่อได้เงนิสดกลบัโดย
ไม่ต้องประสบผลขาดทุนเช่นนี้กเ็พยีงพอแล้ว เนื่องจากการลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ไม่ได้มี
วตัถุประสงคห์ารายไดห้รอืตอ้งการผลตอบแทนเป็นหลกั 

 3.  ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุนในหลกัทรพัย์
ระยะสัน้ ซึง่อาจมกีารก าหนดในรปูของดอกเบีย้หรอืส่วนลด 

 

5.  หลกัทรพัยท่ี์ถอืเป็นเงินลงทุนระยะสัน้ 

  

 หลกัทรพัยร์ะยะสัน้ทีถ่อืวา่เป็นเงนิลงทุนระยะสัน้ ไดแ้ก่ 

 1.  ตัว๋เงนิคลงั (Treasury bill) คอื ตราสารหนี้ของรฐับาลทีม่รีะยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืน 
ตัว๋เงนิคลงัไม่มีการก าหนดดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนแต่จะเป็นการประมูลขายในราคาส่วนลด
จากหน้าตัว๋ เมื่อครบก าหนดจะได้ร ับการไถ่ถอนคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ ผู้ลงทุนจึงได้ร ับ
ผลตอบแทนของส่วนต่างระหว่างราคาที่ซื้อมาในตลาดกบัราคาได้คนืตามหน้าตัว๋  การออกตัว๋
เงนิคงคลงั เพื่อวตัถุประสงคก์ารบรหิารเงนิระยะสัน้ในบญัชเีงนิคงคลงัของรฐับาล 

 2.  ตัว๋เงนิที่ธนาคารรบัรอง (Bankers acceptance) หมายถึง ตัว๋แลกเงนิธนาคาร (Draft) 
ทีน่ิยมใชก้บัการคา้ระหวา่งประเทศ ตัว๋แลกเงนิทีธ่นาคารผูจ้่ายเงนิรบัรองแล้ว ผูส้่งออกสามารถ
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น ามาขายก่อนครบก าหนดที่ระบุในตัว๋เงนินัน้ หลกัทรพัยป์ระเภทนี้มคีวามคล่องตวัน้อยและ
ความเสีย่งสงูกวา่ตัว๋เงนิคลงั แต่อตัราดอกเบีย้จะสงูกวา่ 

 3.  เอกสารทางการคา้ (Commercial paper) เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้เพื่อการ กูย้มืเงนิ
ออกจ าหน่ายโดยบรษิทัใหญ่ที่มชีื่อเสยีง จะมอีตัราดอกเบี้ยโดยปกตสิูงกวา่ตัว๋เงนิคลงัซึง่มอีายุ
ไถ่ถอนเท่ากนั  
 4.  ใบรบัฝากเงนิที่เปลี่ยนมอืได้ (Negotiable certificate of deposits : NCD) คอื ตรา
สารทีธ่นาคารพาณิชยอ์อกใหแ้ก่ผูฝ้ากเงนิคลา้ยกบัเงนิฝากประจ า แต่ผูฝ้ากเงนิจะไดร้บัใบ NCD 
แทนสมุดเงนิฝาก ซึ่งเจ้าของใบ NCD สามารถน า NCD ไปขายต่อให้บุคคลอื่นได้ นอกจากนี้
ธุรกิจอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะยาวซึ่งถือเป็นเงินลงทุนระยะสัน้ได้เช่นเดยีวกบั
หลกัทรพัยร์ะยะสัน้  เพราะธุรกจิสามารถน าไปขายคนืในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ถงึแม้หลกัทรพัย์
นัน้จะมอีายุไถ่ถอนนาน หรอืไม่ก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนกต็าม แต่หลกัทรพัยร์ะยะยาวย่อมมี
ความเสีย่งสงูกวา่หลกัทรพัยร์ะยะสัน้ (หลกัทรพัยร์ะยะยาว เช่น หุน้สามญั หุน้กู ้เป็นตน้) 
 นอกจากนัน้ในการปรบัสภาพคล่องของสถาบนักาเงนิในประเทศไทยในแต่ละวนัจะท าได้
โดยการกูย้มืเงนิระหว่างสถาบนั (Inter banking market) และตลาดซื้อคนืพนัธบตัร (Repurchase 

market) จงึถือเป็นอกีช่องทางในการลงทุนระยะสัน้ การกู้ยมืระหวา่งสถาบนั เป็นการกู้ยมืกนั
ระหวา่งสถาบนัการเงนิ ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้โดยไม่ตอ้งมหีลกัประกนั การกูย้มืจะไม่เกนิ 2 สปัดาห ์แต่
ส่วนใหญ่จะกูย้มืกนัเพยีง 1 วนั  
 ตลาดซือ้คนืพนัธบตัร มวีตัถุประสงคเ์พื่อการบรหิารสภาพคล่องของสถาบนัการเงนิให้มี
ประสทิธภิาพ การกูย้มืสามารถท าไดโ้ดยการขายพนัธบตัร และมสีญัญาซือ้คนื ตามสญัญาทีไ่ด้
ตกลงกนัไวล้่วงหน้า เช่น อาจท าสญัญาว่าจะซื้อคนืภายใน 1 สปัดาห์ หรอื 2 สปัดาห์ เป็นต้น 
ตราสารทางการเงนิที่น ามาซื้อขายในตลาดซื้อคนืพนัธบตัร ได้แก่ พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน 
พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิที่กระทรวงการคลงัค ้าประกนั การกู้ยมืระหว่างธนาคารและตลาดซื้อคืน
พนัธบตัรจงึเป็นแหล่งเงนิทุนระยะสัน้ของสถาบนัการเงนิต่างๆ ไดอ้กีช่องทางหนึ่ง 

 

สรปุ 

  

เงนิสดเป็นสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสงูสดุทีธุ่รกจิจ าเป็นตอ้งมไีวใ้ช้ในการด าเนินงานและ
รกัษาสภาพคล่อง หลกัการส าคัญในการบริหารเงินสด คือ การจัดท างบประมาณเงินสด
นอกจากนัน้ธุรกจิต้อพยายามเร่งเงนิสดรบัเขา้และชะลอเงนิสดจ่ายออก ทัง้นี้ ต้องไม่เป็นการ
กระท าทีท่ าใหธุ้รกจิตอ้งเสยีเครดติและผดิไปจากประเพณีทางการคา้ ส าหรบัการก าหนดเงนิสด
ขัน้ต ่าอาจใชว้ธิกีารพจิารณาวงจรเงนิสดและอตัราหมุนเวยีนของเงนิสด และ Baumol model ใน
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กรณีที่ธุรกจิมเีงนิสดคงเหลอืเกนิความจ าเป็นควรน าเงนิสดไปลงทุนในเงนิลงทุนระยะสัน้ เช่น 
ตัว๋เงนิคลงั ตัว๋เงนิทีธ่นาคารรบัรอง เอกสารทางการคา้ เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  6 

 

1. ใหอ้ธบิายถงึวตัถุประสงคใ์นการถอืเงนิสดของธุรกจิ 

2. ใหอ้ธบิายถงึหลกัเกณฑก์ารบรหิารเงนิสดพอเขา้ใจ 

3. บรษิัท ชลวชิญ์ จ ากดั มียอดเงินสดคงเหลือ 300,000 บาท บรษิัทจ่ายเช็คช าระหนี้ 
20,000 บาท ซึ่งจะต้องใช้เวลาเคลียริ่ง 3 วนัขณะที่ลูกค้าจ่ายเงินให้บริษัทเป็นเงิน 
30,000 บาท ซึง่จะตอ้งใชเ้วลา 3 วนัในการเคลยีริง่ จงค านวณหาเงนิสดคงเหลอืทีแ่ทจ้รงิ 

4. บรษิทั สมศร ีจ ากดั ซือ้สนิคา้จากผู้ผลติจ านวนเงนิ 100,000 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้ 3/10 
n/45 บรษิทัจ่ายช าระหนี้เป็นระยะเวลา 45 วนั นับแต่วนัซื้อสนิค้า จงค านวณหาตน้ทุน
ส่วนลดเงนิสดต่อปี 

5. บรษิัท สยามภณัฑ์ จ ากดั ซื้อตัว๋เงนิคลงัอายุ 60 วนั ราคาตราไว ้100,000 บาท โดย
บรษิทัประมลูไดใ้นราคา 96,000 บาท จงค านวณหาผลตอบแทนต่อปีจากการลงทุน 

6. บริษัท มหาเฮง จ ากัด ได้รบัเครดิตจากโรงงานเป็นเวลา 65 วนั บริษัทขายสินค้า
ส าเรจ็รปู ใชเ้วลาในการขายสนิคา้แต่ละครัง้เป็นเวลา 2 เดอืน โดยบรษิทั มหาเฮง จะให้
เครดิตกับลูกค้า 3 เดือน บริษัทคาดว่าจะใช้เงินสดในการด าเนินงานทัง้สิ้นปีละ 
1,800,000 บาท (1 ปี = 360 วนั)  

จงค านวณหา 

1. วงจรเงนิสด 

2. อตัราหมุนเวยีนของเงนิสด 

3. เงนิสดขัน้ต ่าทีต่อ้งใชด้ าเนินงาน 

7. บรษิทั ฮองเฮา จ ากดั จ าเป็นต้องมเีงนิสดไวใ้ช้ด าเนินงานปีละ 8,000,000 บาท อตัรา    
ผลตอบแทนของหลกัทรพัยร์ะยะสัน้รอ้ยละ 12 ต่อปี ในการขายหลกัทรพัยค์รัง้หนึ่งเสยี    
ค่าใชจ้่าย 100 บาท  

จงค านวณหา 

1. ปรมิาณเงนิสดทีจ่ดัหาแต่ละครัง้ 

2. ปรมิาณเงนิสดในมอืโดยเฉลีย่ 

3. ตน้ทุนในการถอืเงนิสด 

4. ตน้ทุนในการจดัหาเงนิสด 

8. ใหย้กตวัอยา่ง และอธบิายความหมายของเงนิลงทุนระยะสัน้มาอยา่งน้อย 4 รายการ 



บทท่ี  7 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

(Working Capital Management) 

 

บทน า 

  

ในการตดัสินใจลงทุนในสินทรพัย์ต่างๆ เพื่อประกอบการธุรกิจนัน้ จะมีการลงทุนใน
สนิทรพัยซ์ึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 1) ลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีน  2) ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน หมายถงึ สนิทรพัยท์ีธุ่รกจิสามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดภ้ายใน 1 ปี โดยปกติ
สนิทรพัยห์มุนเวยีนของธุรกจิทัว่ไป ประกอบด้วย เงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว ลูกหนี้ และสนิค้า
คงเหลอื สินทรพัย์ถาวร หมายถึง สนิทรพัยท์ี่มอีายุการใช้งานเกนิกว่า 1 ปี อาจเป็น 10 ปี หรอื
มากกวา่นัน้ โดยผลตอบแทนจะทยอยเขา้มาตามระยะเวลาการใชง้าน 

เงนิลงทุนในสินทรพัย์หมุนเวยีน เรียกว่า เงินทุนหมุนเวยีน ซึ่งธุรกิจจะต้องใช้เงนิทุน
หมุนเวยีนเป็นประจ า เริ่มตัง้แต่จ่ายเงินซื้อวตัถุดิบหรือสินค้า จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
หลงัจากนัน้ท าการขายสนิค้า ถ้าเป็นการขายเชื่อจะมลีกูหนี้เกดิขึน้ เมื่อมกีารช าระหนี้ธุรกจิจะได้
เงนิสดกลบัคนืมา จะหมุนเวยีนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าทีธุ่รกจิยงัด าเนินการอยูต่่อไป การลงทุน
ในสนิทรพัย์หมุนเวยีนซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้ภายในเวลาสัน้ๆ ส่งผลต่อความมีสภาพ
คล่องของธุรกิจ แต่อย่างไรกต็าม การมสีภาพคล่องสูงเกนิไปท าให้ความสามารถท าก าไรลดลง 
ในทางตรงกันข้ามการที่ธุรกิจต้องการสร้างก าไรให้สูงขึ้นอาจท าให้สภาพคล่องลดลง ฉะนัน้ 
ผูบ้รหิารการเงนิจงึต้องบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนให้มปีระสทิธภิาพเพื่อให้เกดิความสมดุลระหว่าง
สภาพคล่องและความสามารถท าก าไร 

 

1. ระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนจะก่อใหเ้กดิรายไดน้้อยกวา่การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร เช่น การลงทุน
ในรูปเงินสด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ประการใด การลงทุนในลูกหนี้อาจก่อให้เกิดก าไรสูงขึ้น
เพราะธุรกจิขายเชื่อยอ่มท าให้มยีอดขายสูงขึน้กว่าการขายสดเพยีงอยา่งเดยีว การลงทุนในสนิค้า
คงเหลอืท าให้ธุรกจิมสีนิค้าเพยีงพอไวจ้ าหน่ายไม่สญูเสยีในการขายและเป็นการส่งเสรมิการขาย
จากการมสีนิค้าไวห้ลากหลายใหลู้กคา้เลอืกซื้อ ส าหรบัการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเป็นการลงทุน
เพื่อผลติสนิคา้ก่อใหเ้กดิยอดขายจ านวนมาก ยอ่มสรา้งโอกาสท าก าไรใหธุ้รกจิไดม้ากกวา่การลงทุนใน
สนิทรพัยห์มุนเวยีน ดงันัน้ จะเห็นว่าความสามารถในการท าก าไร (Profitability) จะสูงขึ้นเมื่อ
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สดัส่วนการลงทุนในสินทรพัยถ์าวรสูงกว่าสินทรพัย์หมุนเวยีน แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวรจะไดร้บัผลตอบแทนเกนิกว่า 1 ปีขึน้ไป ดงันัน้ สภาพคล่อง (Liquidity) ซึง่หมายถึง
การเปลีย่นสภาพมาเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน เพื่อไดม้าซึง่เงนิสดเพื่อช าระภาระผูกพนัต่างๆ จงึมน้ีอย
ซึง่ถ้าหากธุรกจิลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนในสดัส่วนที่มากย่อมมผีลตรงขา้ม คอื ธุรกจิมสีภาพ
คล่องทีส่งู แต่ความสามารถท าก าไรลดลง 

 การพจิารณาสดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนกบัสนิทรพัยถ์าวร จงึต้องค านึงถึง 
ประสิทธภิาพการท าก าไร (Profitability) และการรกัษาสภาพคล่อง (Liquidity) ไปพร้อมๆ กัน 
กล่าวคอืธุรกจิควรจะมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนใหเ้พยีงพอต่อการช าระหนี้ใหก้บัเจา้หนี้ระยะสัน้ 

 ส าหรบัการจดัหาเงนิทุนจะมี 2 ประเด็นพิจารณา คอื พจิารณาจากแหล่งเงนิทุน ธุรกิจ
สามารถจดัหาเงนิทุนจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก การจดัเงนิทุนจากแหล่งภายใน หมายถงึ
การจัดหาเงินทุนจากเจ้าของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก หมายถึง การกู้ย ืม 
นอกจากนี้ในการจดัหาเงนิทุนอาจพิจารณาตามระยะเวลาการช าระคืน ซึ่งแบ่งเป็น การจดัหา
เงนิทุนระยะสัน้ เช่น การกู้ระยะสัน้ ซื้อเชื่อ เป็นต้น กบัการจดัหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของ
เจ้าของ การกู้ยมืระยะยาว โดยปกตแิล้วการจดัหาเงนิทุนจากแหล่งระยะสัน้จะมตี้นทุน (Cost) ต ่า
กว่า การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งระยะยาว เนื่องจากการกูย้มืระยะสัน้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ง่ายกว่าการกู้ยมืระยะยาว ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าใด อาจเกดิเหตุการณ์ต่างๆท าให้
ความสามารถช าระหนี้เปลี่ยนแปลงไป การกู้ยมืระยะยาวจงึมอีตัราดอกเบี้ยสูงกวา่การกูย้มืระยะสัน้ 
จงึท าใหก้ารกู้ยมืระยะสัน้มคีวามสามารถท าก าไรได้สงูกวา่การกูย้มืระยะยาว เนื่องจากมตีน้ทุนทีต่ ่า
กว่า แต่การกู้ยมืระยะสัน้มีระยะเวลาครบก าหนดช าระหนี้ในระยะสัน้ยิง่จ านวนหนี้ระยะสัน้มมีาก
เท่าใด โอกาสที่ธุรกจิไม่สามารถช าระคนืเงนิกู้ยมืมมีากขึน้ เรยีกว่า ธุรกจิมคีวามเสี่ยงภยั  (Risk) 

เกีย่วกบัการไม่สามารถช าระหนี้สนิสงู 

แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงและความสามารถท าก าไรจากการจดัหาเงนิทุนเพื่อลงทุนใน
สนิทรพัยต่์าง ๆ ดงัภาพที ่7-1 

 

แหล่งเงินทนุ 

     สินทรพัย ์
ระยะสัน้ ระยะยาว 

หมุนเวยีน 

(ระยะสัน้) 
ความเสีย่ง  
ความสามารถท าก าไร (ปานกลาง) 

ความเสีย่ง  
ความสามารถท าก าไร (ต ่า)  

ไม่หมนุเวยีน 

(ระยะยาว) 

ความเสีย่ง 

ความสามารถท าก าไร (สงู) 
ความเสีย่ง 

ความสามารถท าก าไร  
(ปานกลาง) 

ภาพที ่7-1 แสดงความเสีย่งและความสามารถท าก าไรจากการจดัหาเงนิทุน 

เพื่อลงทุนในสนิทรพัย ์



 112 

 ดงันัน้ การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้ละแหล่งเงนิทุนระยะยาว เพื่อลงทุนใน
สนิทรพัยห์มุนเวยีนจงึต้องเปรยีบเทยีบระหว่าง ความสามารถท าก าไร (Profitability) กบัความเสี่ยง 
(Risk) ทีเ่กดิขึน้ เมื่อจดัการสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนี้สนิระยะสัน้ใหม้คีวามเหมาะสมแลว้ธุรกจิจะ
มผีลตอบแทนและความเสีย่งภยัพอสมควรท าใหธุ้รกจิเดนิหน้าต่อไปไดโ้ดยไม่หยดุชะงกั 

 การก าหนดจ านวนเงินลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่เหมาะสมคือปรมิาณหรอืจ านวน
สนิทรพัยห์มุนเวยีนที่ท าให้ต้นทุนรวมของธุรกจิต ่าสุด ต้นทุนรวม ได้แก่ 1) ต้นทุนในการจดัหา
สนิทรพัยห์มุนเวยีน ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้สนิคา้ ตน้ทุนสนิคา้ขาดมอื ตน้ทุนเงนิสดขาดมอื 2) 
ต้นทุนในการดูแลรกัษาสินทรพัย์หมุนเวยีน ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในการถือเงินสดเกินจ าเป็น 
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอื แสดงดงัภาพที ่7-2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7-2  แสดงระดบัสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีเ่หมาะสม 

จุด A  คอื  ปรมิาณสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีเ่หมาะสม 

 

2.  ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 

 

2.1  เงนิทุนหมุนเวยีน (Working capital) หมายถงึ เงนิลงทุนในสนิทรพัยร์ะยะสัน้ ได้แก่ 
เงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหนี้ สนิคา้คงเหลอื 

2.2  เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (Net Working capital) หมายถึง ผลต่างระหว่างสินทรพัย์
หมุนเวยีนกบัหนี้สนิหมุนเวยีน หรอืสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่จดัหาจากหนี้สนิระยะยาวนัน่เอง เนื่องจาก 

จ านวนเงนิ 
(บาท)

ปรมิาณสนิทรพัย์หมนุเวยีน 

ตน้ทุนรวม 

ตน้ทุนในการดแูล
รกัษา

ตน้ทุนในการจดัหา 

A 
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สนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนที่เกนิจากการจดัหาโดยการก่อหนี้ระยะสัน้ (หนี้สนิหมุนเวยีน) คอื ส่วนที่
จดัหาจากหนี้สนิระยะยาวนัน่เอง 

ธุรกจิสามารถจ าแนกเงนิทุนหมุนเวยีนได ้2 ประเภท คอื 

2.2.1  เงินทุนหมุนเวียนถาวร (Permanent working capital) หมายถึง เงินทุน
หมุนเวยีนทีเ่ป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน จ านวนขัน้ต ่าสุดที่ธุรกจิจะตอ้งด ารงไวต้ลอดทัง้ปี คอื ทุนส่วน
นี้ประกอบดว้ย เงนิสด ลกูหนี้ สนิคา้ เป็นจ านวนขัน้ต ่าทีธุ่รกจิตอ้งมไีวเ้พื่อด าเนินงาน ถ้าหากธุรกจิ
มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนนี้ขาดไปตอ้งประสบปัญหาทางการเงนิไดง้่าย 

2.2.2  เงินทุนหมุนเวียนส่วนที่ผ ันแปรได้ (Variable working capital) หมายถึง 
เงนิทุนหมุนเวยีนทีธ่รุกจิมไีวเ้พิม่เตมิจากเงนิทุนหมุนเวยีนถาวรเป็นการสนองความตอ้งการเงนิทุนซึง่
อาจไม่เท่ากนัในช่วงเวลาต่างๆ  จากการด าเนินงานอาจเป็นไปตามฤดูกาลหรอืกรณีพเิศษอื่นๆ เช่น 
ธุรกจิอาจตอ้งเพิม่สนิคา้คงเหลอืใหม้ากขึน้เพื่อใหเ้พยีงพอกบัลกูคา้ในอกี 2 เดอืนขา้งหน้า หรอืการ
ทีม่ลีูกหนี้จากการขายเชื่อเพิม่ขึน้ ยอ่มท าใหธุ้รกจิอาจต้องกู้ยมืเงนิเพิม่ขึน้ในช่วงเวลาที่มยีอดขาย
สงู เป็นตน้ 

โดยทัว่ไปแล้วเงินทุนหมุนเวยีนถาวรควรน ามาลงทุนในสินทรพัย์ถาวรและสินทรพัย์
หมุนเวยีนถาวร (สนิทรพัยห์มุนเวยีนขัน้ต ่าทีธุ่รกจิตอ้งมไีวเ้พื่อการด าเนินงาน) เนื่องจากสนิทรพัยท์ ัง้ 
2 ประเภท เป็นสนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ค่อนขา้งแน่นอนจงึควรจดัหาจากแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนถาวรซึ่ง
จะมาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว เช่น เงนิกู้ระยะยาว หุน้สามญั เป็นต้น ส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนส่วน
ทีผ่นัแปรไดค้วรน ามาลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนในส่วนทีผ่นัแปรซึง่อาจเกดิขึน้หรอืไม่เกดิขึน้กไ็ด ้
อาจเป็นไปตามฤดูกาล หรอืกรณีพิเศษต่างๆ การลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนที่ผนัแปรได้ จงึควร
ลงทุนจากแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทีผ่นัแปรได ้ซึง่มาจากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้ เช่น เจา้หนี้การคา้ เงนิ
เบกิเกนิบญัช ีเป็นตน้ 

 

3.  นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 

นโยบายการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 นโยบายคอื 

3.1  Hedging policy 

       Hedging policy มีหลกัการส าคญัคือ “เงนิทุนที่น ามาลงทุนในสินทรพัย์แต่ละรายการ
ควรจดัหาจากแหล่งเงนิทุนที่มรีะยะเวลาสอดคล้องกบัระยะเวลาการใช้งานของสนิทรพัยน์ัน้” ดงันัน้ 
การลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนที่ผ ันแปรตามฤดูกาล ควรจดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้ 
ส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนที่ถาวรหรอืสนิทรพัยถ์าวรควรจดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว ดงัแสดง
ตามภาพที ่7-2 
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ภาพท่ี 7.2 แสดง Hedging Policy 

 

 3.3  Conservative Policy 

       นโยบายการเงนิลกัษณะนี้การลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีน ส่วนทีผ่นัแปรไดห้ลงัจาก
หกัเจา้หนี้การคา้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายออกแลว้จะมาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว จงึท าใหธุ้รกจิไม่มี
ความเสี่ยงในการช าระหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้ ท าให้มีสภาพคล่องสูงตามไปด้วย และบางช่วงอาจมีเงนิ
เหลือใช้ ผู้บรหิารจึงควรน าเงินทุนที่เหลอืไปลงทุนในหลกัทรพัย์ระยะสัน้เพื่อหารายได้ชดเชย 
อย่างไรก็ตาม ในการจดัหาเงนิทุนบางส่วนจากเงินทุนระยะยาว อาจท าให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย
เนื่ องจากการจดัหาเงินทุนระยะยาวจะมีต้นทุนสูงกว่าแหล่งเงินทุนระยะสัน้ การจัดหาเงินทุน
หมุนเวยีนถาวรและผนัแปรตามนโยบายนี้แสดงใหเ้หน็โดยภาพที ่7.3 

จ านวนเงนิ 

(บาท)

เวลา 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน
ส่วนผนัแปร 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน

ส่วนถาวร 

เงนิทุนระยะสัน้ 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน
หมุนเวยีน 

สนิทรพัยถ์าวร 

 

เงนิทุนระยะยาว 
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ภาพท่ี 7-3 Conservative policy 

 

 3.3  Aggressive Policy 

        นโยบายนี้จะตรงขา้มกบั Conservative policy กล่าวคอื Aggressive Policy หมายถึง 
การลงทุนในสนิทรพัย์หมุนเวยีนถาวรจากแหล่งเงนิทุนทัง้จากแหล่งเงนิทุนระยะยาวและแหล่ง
เงนิทุนระยะสัน้ นโยบายนี้จะส่งผลให้ธุรกจิได้ประโยชน์จากต้นทุนของเงนิทุนระยะสัน้ซึ่งต ่ากว่า
ตน้ทุนของเงนิทุนระยะยาวแต่การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้มาลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนถาวรอาจ
ตอ้งประสบปัญหาการก่อหนี้ใหม่เพื่อทดแทนหนี้เดมิ ท าใหธุ้รกจิมคีวามเสี่ยงในดา้นความเพยีงพอ
ของเงินที่จะช าระหนี้ เดิมและความเสี่ยงในเรื่องอตัราดอกเบี้ยจากการก่อหนี้ ใหม่ที่อาจสูงขึ้น 
Aggressive Policy ท าใหธุ้รกจิมคีวามสามารถท าก าไรสงูเนื่องจากใชเ้งนิทุนจากแหล่งเงนิทุนระยะ
สัน้ โดยปกตติ้นทุนจะต ่าแต่จะมคีวามเสี่ยงสูงจากการขาดสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของ
อตัราดอกเบีย้จากากรก่อหนี้ใหม่แทนหนี้เก่า ดงัแสดงภาพที ่7-4 

เวลา 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนสว่นถาวร 

เงนิทุนระยะสัน้ 

 

สนิทรพัย์หมนุเวยีน 

 

สนิทรพัย์ถาวร 

 

เงนิทุนระยะยาว 

 

จ านวนเงนิ (บาท) 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนผนัแปร 
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รปูที ่7-4 Aggressive policy 

 

4.  ปัจจยัท่ีก าหนดปริมาณเงินทุนหมนุเวียน 

  

การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนจะเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ 2 อย่างคอื การพยากรณ์เงนิทุนที่
ต้องใช้และเงนิทุนที่ได้มา การพยากรณ์เงนิทุนที่ต้องการใช้เป็นการวางแผนล่วงหน้าว่าธุรกจิมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงนิทุนหมุนเวยีนเท่าไร การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างด าเนินงาน
ยอ่มส่งผลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีน ส าหรบัเงนิทุนที่ไดม้านัน้เมื่อธุรกจิประมาณความต้องการใช้
เงนิทุนหมุนเวยีนจ านวนเท่าใดแลว้ผูบ้รหิารการเงนิจะตอ้งเลอืกแหล่งเงนิทุนทีด่ทีีสุ่ด เสยีค่าใชจ้่าย
น้อยทีสุ่ด และมรีะยะเวลาช าระหนี้ยาวนานพอสมควร จ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนจะมเีท่าใดขึน้อยูก่บั
ปัจจยัส าคญั ดงันี้ 
 1.  ยอดขาย 

      เงนิทุนหมุนเวยีนจะมคีวามสมัพนัธ์กบัยอดขาย ธุรกจิที่มยีอดขายสม ่าเสมอจะมกีาร
เก็บเงินสด ลูกหนี้ และสินค้า ไว้ระดบัหนึ่ง เมื่อใดก็ตามยอดขายเพิ่มขึ้นธุรกิจย่อมมีเงินทุน
หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ ในทางตรงขา้มถ้าธุรกจิมยีอดขายต ่าท าให้มปีรมิาณเงนิสด ลูกหนี้ และสนิค้า
คงเหลอืลดลงดว้ย 

 2.  ฤดกูาลและวฏัจกัร 

      ธุรกจิบางประเภทมกีารขายหรอืบรกิารมากน้อยขึน้อยูก่บัฤดกูาลไม่สม ่าเสมอตลอดปี จงึ
ท าใหม้ผีลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีนเชน่เดยีวกบัวงจรธุรกจิ (business cycle) ช่วงทีรุ่่งเรอืงมกีาร
ขายสนิคา้หรอืบรกิารไดม้ากช่วงภาวะเศรษฐกจิตกต ่ามกีารขายสนิคา้และใหบ้รกิารไดน้้อย เงนิทุน
หมุนเวยีนจะลดลง 

เวลา 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนผนัแปร 

เงนิทุนระยะสัน้ 

 

สนิทรพัย์หมนุเวยีน 

 

สนิทรพัย์ถาวร 

 

เงนิทุนระยะยาว 

 

จ านวนเงนิ (บาท) 
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 3.  การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี

      การมเีทคโนโลยกีารผลิตทนัสมยัอาจท าให้ขบวนการผลติรวดเรว็ขึน้ จ าเป็นต้องใช้
วตัถุดิบเพิ่มมากขึน้เพื่อให้เพียงพอกบัก าลงัการผลติ ท าให้เงนิทุนหมุนเวยีนเพิ่มขึ้นด้วย หรือ
ในทางตรงขา้ม เทคโนโลยทีนัสมยัท าให้สามารถลดวตัถุดบิ ในการผลติลดลงย่อมท าให้สนิค้า
คงเหลอืลดลง 

 4.  นโยบายของธุรกจิ 

      การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกจิจะมผีลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีนของธุรกจินัน้ๆ 
เช่น การเปลีย่นแปลงนโยบายการให้เครดติในการขายเชื่อ จาก n/30 วนั เป็น n/60 วนั ย่อมท าให้
ลกูหนี้เพิม่ขึน้ ทุนหมุนเวยีนกย็อ่มเพิม่ขึน้ หรอืถ้าธุรกจิเปลี่ยนนโยบายในการผลติเสยีใหม่ สนิค้า
คงเหลอืก็อาจเปลี่ยนแปลงไปถ้าธุรกิจเปลี่ยนนโยบายก าหนดระดบัเงนิสดในมือ ระดบัเงินทุน
หมุนเวยีนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงขึน้อยู่กบันโยบายดงักล่าวก าหนดไวอ้ย่างไร นอกจากนัน้ อาจมี
นโยบายอื่นๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อขนาดเงนิทุนหมุนเวยีนได้อกีนอกเหนือจากตวัอย่างดงักล่าว
ขา้งตน้ 
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สรปุ 
  

เงนิทุนหมุนเวยีน หมายถึง เงนิลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนคอืเงนิลงทุนในสนิทรพัย ์4 
รายการหลกั ไดแ้ก่ เงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลกูหนี้ และสนิคา้คงเหลอื เงนิทุนหมุนเวยีนแบ่งเป็น 
2 ประเภทคือ เงินทุนหมุนเวยีนถาวรกบัเงนิทุนหมุนเวยีนผนัแปร โดยปกติการจดัหาเงินทุน
หมุนเวยีนถาวร จดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว เช่น กู้ยมืระยะยาว หุ้นสามญั เป็นตน้ ส่วนการ
จดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนส่วนที่ผนัแปรจะจดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้ เช่น การกู้ยมืระยะสัน้ 
เจา้หนี้การคา้ เป็นตน้ การลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนจะไดร้บัผลตอบแทนน้อยกวา่การลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวร แต่ขณะเดยีวกนัจะมสีภาพคล่องสูงกว่า การมสีินทรพัยห์มุนเวยีนมากจงึช่วยลด
ความเสีย่งในการด าเนินงานลง ไม่วา่จะเป็นความเสีย่งจากเงนิสดขาดมอืหรอืสนิคา้ไม่พอขาย แต่การ
มีสนิทรพัย์หมุนเวยีนมากจะมีต้นทุนเกิดขึน้ซึ่งท าให้ความสามารถท าก าไรลดลง อย่างไรก็ตาม 
ปัจจยัที่ก าหนดปริมาณเงนิทุนหมุนเวยีน ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ประการ คือ 1) ยอดขาย      
2) ฤดูกาลและวฏัจกัร  3) เทคโนโลยสีมยัใหม่  4) นโยบายของธุรกจิ การเปลี่ยนแปลงในปัจจยั
เหล่านี้จะมผีลต่อระดบัเงนิทุนหมุนเวยีน ในการจดัหาเงนิทุนมาลงทุนในสนิทรพัย ์การจดัหาเงนิทุน
จากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้จะมตีน้ทุนต ่ากวา่การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว แต่การจดัหา
เงนิทุนระยะสัน้จะมคีวามเสีย่งในการช าระคนืสงูกว่า การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนจงึต้องค านึงถึง
ความเสีย่ง  ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้และผลตอบแทนซึง่ผลจะเป็นเช่นไรขึน้อยูก่บันโยบายของผูบ้รหิารซึง่มี
นโยบาย 3 ลกัษณะ คอื 1) Hedging policy  2) Conservative policy  3) Aggressive policy  
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ค าถามท้ายบทท่ี  7 

 

 1.  จงอธบิายความหมายของเงนิทุนหมุนเวยีน (Working capital) และเงนิทุนหมุนเวยีน
สุทธ ิ(Net working capital) 

 2.  เงนิทุนหมุนเวยีนมคีวามส าคญัต่อธุรกจิอยา่งไร 

 3.  จงอธบิายถึงความแตกต่างระหวา่งเงนิทุนหมุนเวยีนถาวร กบั เงนิทุนหมุนเวยีนส่วนที่
ผนัแปรได ้

 4.  ตน้ทุนในการจดัหาสนิทรพัยห์มุนเวยีน หมายถงึอะไร ประกอบดว้ยรายการใดบา้ง 

 5.  จงอธบิายตน้ทุนรวมในการมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนทีเ่หมาะสม 

 6.  จงอธบิายปัจจยัส าคญัในการก าหนดปรมิาณเงนิทุนหมุนเวยีน 

 7.  จงอธบิายนโยบายการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปนี้ 
  1.  Hedging Policy 

  2.  Conservative Policy 

  3.  Aggressive Policy 

 8.  จงแสดงความสมัพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกบัความสามารถท าก าไร จากการจดัหา
เงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนต่างๆ เพื่อลงทุนในสนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนที่ผนัแปรได้ และสินทรพัย์
หมุนเวยีนถาวร 

แหล่งเงนิทุน 

สนิทรพัย์ แหล่งเงนิทุนระยะสัน้ แหล่งเงนิทุนระยะยาว 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

ส่วนทีผ่นัแปรได ้

 ความเสีย่ง ............................... 
ความสามารถท า 

ก าไร ………………….………..….. 

ความเสีย่ง ................................ 
ความสามารถท า 

ก าไร ……………………………….. 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนถาวร ความเสีย่ง ................................ 

ความสามารถท า 

ก าไร …………………………....….. 

ความเสีย่ง ................................ 
ความสามารถท า 

ก าไร ……………………...….…….. 
 

 9.  ผูบ้รหิารทีช่อบความเสีย่งจะใชน้โยบายใดในการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน เพราะเหตุใด 
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บทท่ี  8 

การบริหารลูกหน้ี 

(Account Receivable Management) 

 

 ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ เรยีกว่า ลูกหนี้การค้า ถือเป็นสินทรพัย์
หมุนเวยีน ทีม่สีภาพคล่องสงูจะปรากฏอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิในการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ
จงึถอืเป็นการลงทุนในลกูหนี้การคา้ ทัง้นี้ เพื่อหวงัก าไรเพิม่จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ แต่การลงทุน
ในลูกหนี้จะมตีน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีน่ าไปลงทุนในลกูหนี้ ตลอดจนต้นทุนจากหนี้สญู เพื่อให้
การบริหารลูกหนี้มีประสิทธิภาพ จึงควรมีมาตรการที่เหมาะสมใน 2 ประเด็นหลกัคือ 1) 
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อ 2) นโยบายบริหารจดัการเกี่ยวกบัลูกหนี้ ดงัจะกล่าวใน
รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

1.  เกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือโดยใช้หลกั  5’C   
  

 ในการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อหรอืขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ผูข้ายจะต้องพจิารณาฐานะทาง
เครดติหรอืความน่าเชื่อถือของลูกค้าว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะได้รบัอนุมตัสินิเชื่อหรอืขาย
เชื่อใหห้รอืไม่โดยใชแ้นวคดิทีเ่รยีกวา่ หลกั 5’C ดงันี้ 
 1.1  Capacity หมายถึง ความสามารถของลูกค้าที่จะช าระคืน โดยพิจารณาดูจาก 
ความสามารถในการท าก าไร และหนี้สนิทีม่อียู่ 
 1.2  Character หมายถึง ความตัง้ใจที่จะช าระหนี้ โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของ
ลกูคา้เกีย่วกบัความรบัผดิชอบ ความเสมอตน้เสมอปลาย 

 โดยปกตกิารช าระหนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้ามที ัง้ความสามารถในการช าระหนี้และมี
ความตัง้ใจที่จะช าระหนี้พร้อมกนั ถ้าหากลูกค้ามคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่ง การช าระหนี้จะ
เกดิขึน้ไม่ได้ ถึงแม้ว่าการที่ลูกค้าผิดนัดธุรกจิสามารถบงัคบัให้ช าระหนี้ โดยการฟ้องร้องตาม
กระบวนการยตุธิรรม  แต่นัน่หมายถึงธุรกจิจะตอ้งเสยีเวลา และเสยีค่าใช้จ่าย ดงันัน้การพจิารณา
ขายเชื่อจงึตอ้งพจิารณาคุณลกัษณะลกูคา้ดา้น Capacity และCharacter ดว้ยความรอบคอบเพื่อ
ป้องกนัการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด 

 1.3  Collateral หมายถงึ หลกัประกนัในการใหส้นิเชื่อ ซึ่งอาจเป็นทรพัยส์นิ หรอืบุคคล
ทีน่่าเชื่อถอื   
 การก าหนดทรพัยส์นิเป็นหลกัประกนันัน้เพื่อให้ลูกค้าเกดิความเสยีดาย หากไม่สามารถ
ช าระหนี้คืนได้ เพราะจะถูกยดึหลกัประกนั เนื่องจากโดยปกติหลกัประกนัจะมีมูลค่าสูงกว่า
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วงเงนิสินเชื่อ หรอืกรณีที่มีบุคคลค ้าประกนัก็มกัจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือลูกค้าให้ความ
เคารพท าใหล้กูคา้เกรงใจทีจ่ะผดินดัช าระหนี้เพราะจะท าใหบุ้คคลค ้าประกนัไดร้บัความเสยีหาย 

 1.4  Capital หมายถึง เงนิทุนของลูกค้าที่มาซื้อสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ โดยพจิารณาได้จาก    
ทรพัย์สนิทัง้หมดของลูกค้าหกัด้วยภาระผูกพนัต่างๆ เพื่อแสดงให้เหน็ถึงความเข้มแขง็ทาง
การเงนิของลกูคา้ แต่ไม่ไดน้ ามาเป็นหลกัประกนั การพจิารณา Capital จงึเป็นเพยีงเกราะป้องกนั
อกีชัน้ หลงัจากไดพ้จิารณา Collateral แลว้ 

 1.5  Condition หมายถงึ สภาวะแวดลอ้มต่างๆ เช่น สภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิ การเมอืง 
เป็นต้น เนื่ องจากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและการเมืองย่อมมีผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบการของลกูคา้ ฉะนัน้ สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เปลีย่นไปอาจส่งผลต่อความสามารถใน
การช าระคืนของลูกค้าด้วย ดงันัน้ การพยากรณ์สภาวการณ์แวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได ้จะเป็นประโยชน์ส าคญัในการพจิารณาให้สนิเชื่อ เนื่องจากการช าระหนี้คนืของลกูค้า
ใหก้บัธุรกจินัน้ เป็นเหตุการณ์ทีจ่ะตอ้งเกดิขึน้ในอนาคตเช่นกนั 

 การให้ความส าคญัหรอืให้น ้ าหนักกบัตวั “C” จากหลกั 5’C แต่ละรายการมากน้อย
เพยีงใดขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของธุรกจิแต่ละแห่ง อย่างไรกต็าม โดยทัว่ไปแล้วจะให้น ้าหนักกบั 
Capacity และ Character ไวใ้นระดบัสงูสุด 

 หลงัจากนัน้ธุรกจิจงึเกบ็รวบรวมขอ้มลูของลกูคา้อนัเป็นขอ้มลูทีส่ามารถบ่งบอกหรอืเป็น
ตวัชีว้ดัถึงมาตรฐานทางเครดติของลกูคา้ได้ กล่าวคอื รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นตวัชี้วดัถึงมาตรฐาน
ของตวั C ครบทัง้ 5 รายการ แลว้จงึประเมนิความเสีย่งทางเครดติของลกูค้าก่อนตดัสนิใจว่าจะ
ขายเชื่อให้กบัลูกค้าแต่ละรายหรอืไม่ ดงัตวัอย่างเช่น ธุรกจิแห่งหนึ่งก าหนดการขายเชื่อให้กบั
ลกูค้าที่มมีาตรฐานทางเครดติโดยมคีะแนนผลการประเมนิตัง้แต่ระดบัรอ้ยละ 80 ขึน้ไป เมื่อมี
นาย ก มาขอซื้อสินค้าเป็นเงนิเชื่อ ธุรกิจจะรวบรวมขอ้มูลของนาย ก แล้วจึงให้คะแนนจาก
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัดงันี้    

5 ’C ใหน้ ้าหนกั 
ใหค้ะแนนจากการพจิารณาขอ้มลู 

ของลกูคา้ (นาย ก) 
1.  Capacity  30 % 20 % 

2.  Character  30 % 20 % 

3.  Collateral  40 % 10 % 

4.  Capital  10 % 10 % 

5.  Condition  10 %  7 % 

รวม 100 % 67 % 

 

 ธุรกจิจะไม่ขายเชื่อให้กบันาย ก เนื่องจาก นาย ก มมีาตรฐานเครดติเพยีงร้อยละ 67  
ซึง่ต ่ากวา่มาตรฐานขัน้ต ่าทีธุ่รกจิก าหนดไว้รอ้ยละ 80 ตามเกณฑ์การพจิารณาใหเ้ครดติอนัเป็น
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นโยบายของธุรกจิ แต่ธุรกจิจะขายเชื่อให้กบัลกูคา้รายอื่นที่มมีาตรฐานทางเครดติ ตัง้แต่รอ้ยละ 
80 ขึน้ไป 

 

2.  ชนิดของข้อมูลท่ีเกบ็รวบรวม 

      
      ธุรกจิจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ที่ส าคญัเพื่อใชเ้ป็นตวับ่งชีถ้ึงมาตรฐานทางเครดติของ  
ลกูคา้ ซึง่สามารถแบ่งขอ้มลูเป็น 2 ชนิด คอื  
      2.1  ขอ้เทจ็จรงิ (Fact) ไดแ้ก่ ขอ้มูลอนับ่งบอกถึงความจรงิของคุณลกัษณะของลูกค้า 
เช่น ข้อมูลจากงบการเงนิ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามรายการในงบการเงนิบางครัง้อาจไม่ใช่
ขอ้เทจ็จรงิ ทัง้หมด จงึควรพจิารณาอยา่งรอบคอบ และใชข้อ้มลูอยา่งอื่นพจิารณาประกอบดว้ย 

      2.2  ข้อคิดเห็น (Opinion) เป็นผลการวเิคราะห์ที่ผู้วเิคราะห์ฐานะทางเครดิตรายอื่นได้
วเิคราะห์ลูกค้ามาก่อนแล้ว ซึ่งธุรกจิสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ธุรกจิบางแห่งอาจขาย
สนิค้าเป็นเงนิเชื่อให้กบัลูกคา้ที่เป็นสมาชกิบตัรเครดติของสถาบนัการเงนิ เนื่องจากเชื่อว่า ลกูค้า
ดงักล่าวมมีาตรฐานทางเครดติที่ยอมรบัได้ เนื่องจากผ่านการวเิคราะหจ์ากสถาบนัการเงนิเพื่อ
อนุมตับิตัรเครดติแลว้ 

 

3.  แหล่งท่ีมาของข้อมูล 

 

     การที่ธุรกจิจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลได้เพยีงพอนัน้เป็นงานทีค่่อนขา้งยาก เนื่องจากลกูค้า     
มกัจะน าเสนอเฉพาะขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ฉะนัน้การได้ขอ้มูลมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่
กบัความสามารถของธุรกจิแต่ละแห่ง ซึง่พอสรุปถงึแหล่งขอ้มลูส าคญัทีธุ่รกจิสามารถจะหาไดด้งันี้ 
      3.1  จากการสมัภาษณ์ (Interview) เป็นวธิกีารไดม้าซึ่งขอ้มูลของลูกคา้วธิหีนึ่ง ขอ้ดีของ
การสมัภาษณ์คอืผูส้มัภาษณ์สามารถ ก าหนดขอบเขตของการสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่้องการ
มากทีสุ่ด นอกจากนัน้ยงัไดท้ราบทศันคตอิากปักริยิาของลกูคา้  ซึง่ผู้สมัภาษณ์ทีม่ปีระสบการณ์
ยอ่มได้ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่อาจมขีอ้มลูบางอย่างทีลู่กค้าไม่ตอ้งการเปิดเผย 
จึงต้องใช้วิธีการอย่างอื่นประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ เช่น การออกเยี่ยมสถาน
ประกอบการของลกูคา้ เป็นตน้ 

      3.2  ขอ้มูลจากพนักงานขาย พนักงานขายย่อมมคีวามสนิทและคุ้นเคยกบัลูกค้าเป็น
อยา่งด ีฉะนัน้ การสอบถามพนกังานขายกเ็ป็นแหล่งขอ้มลูอกีทางหนึ่ง 

      3.3  การแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัเจ้าหนี้รายอื่น โดยปกตกิารประกอบธุรกจิในลกัษณะ
เดยีวกนัจะมกีารรวมกลุ่มกนัในรปูของสมาคมหรอืชมรม ซึง่สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูของลกูค้า 
ซึง่กนัและกนัได ้
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      3.4  บรษิทัขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิ(National credit bureau co.ltd) ปัจจุบนัประเทศไทยมี
บรษิทัขอ้มูลเครดติแห่งชาตทิ าหน้าที่เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางเครดติของลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ของ
สถาบนั การเงนิซึง่เป็นสมาชกิของบรษิทั จงึอาจกล่าวไดว้า่บรษิทัขอ้มูลเครดติแห่งชาตเิป็นแหล่ง
ส าคญัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดอ้กีทางหนึ่ง  
      3.5  แหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากข้อมูลจาก 4 แหล่ง ตามที่อธิบายมาแล้ว ธุรกิจอาจหา
ขอ้มลูของลกูคา้ไดจ้ากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ อกี เช่น หนงัสอืพมิพ ์วารสาร ส านักงานกฎหมาย และ
ทนายความ เป็นตน้   

 

4.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดขนาดลูกหน้ีการค้า 

 

      จากปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัลูกคา้ทีม่าขอซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 
ซึง่มสีภาพเป็นลกูหนี้ของธุรกจิ จะเหน็วา่ธุรกจิแต่ละแห่งมปีรมิาณหรอืขนาดลกูหนี้การคา้มาก
น้อยแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
      4.1  ขนาดเงนิทุนหมุนเวยีนของธุรกจิ ธุรกจิที่มขีนาดใหญ่มเีงนิทุนหมุนเวยีนมากยอ่ม
สามารถขายสนิค้าเป็นเงนิเชื่อได้มากกว่าธุรกจิขนาดเลก็ที่มเีงนิทุนหมุนเวยีนน้อย เนื่องจาก
ธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่เีงนิทนุหมนุเวยีนมากไม่ตอ้งเผชญิปัญหาการขาดเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืขาด
สภาพคล่องจงึสามารถขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อไดม้าก ลกูหนี้การคา้จากการขายเชื่อจงึสงู 

      4.2  ประเภทของธุรกจิ หมายถึง ลกัษณะการประกอบการของธุรกจิบางประเภทอ านวย
ให้มปีรมิาณลูกหนี้สูง เช่น กจิการรบัเหมาก่อสร้าง เนื่องจากธุรกจิประเภทนี้ผู้รบัเหมาจะต้อง
ลงทุนในรปูของวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งและแรงงานใหก้บัผูว้า่จา้งไปก่อน แลว้จงึไดร้บัเงนิตามสญัญา
เป็นงวดๆ ฉะนัน้  ในช่วงเวลาทีไ่ม่ครบงวดสญัญา ผูว้า่จ้างจงึมสีภาพเป็นลกูหนี้ ซึง่มจี านวนสูง
มากถ้าเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ อนัแตกต่างกบัลกัษณะของธุรกจิประเภทรถโดยสาร
ประจ าทาง หรอืกจิการสาธารณูปโภคทีม่กัจะเกบ็ค่าบรกิารไดเ้ลยหลงัจากการใหบ้รกิารเสรจ็สิน้ 

      4.3  นโยบายบรหิารลูกหนี้ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัลูกหนี้นัน้จะประกอบไปด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 4.3.1  มาตรฐานคุณภาพลูกหนี้ (Credit standard) หมายถึง การก าหนดคุณสมบตัิ
ข ัน้ต ่าของลกูคา้ทีธุ่รกจิสามารถขายเชื่อหรอืใหเ้ครดติตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 4.3.2  เงื่อนไขการใหเ้ครดติ (Credit term) ไดแ้ก่ 

      1) ส่วนลดเงนิสดทีใ่หก้บัลกูคา้ (Cash discount) 

   2) ระยะเวลาในการช าระหนี้เพื่อไดร้บัส่วนลดเงนิสด (Discount period) 

   3) ระยะเวลาสงูสุดทีจ่ะตอ้งช าระหนี้คนื (Credit period) 
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   4.3.3  นโยบายในการเก็บหนี้  (Collection policy) หมายถึง การที่ธุรกิจก าหนด
นโยบายในการเรยีกเกบ็หนี้ ซึ่งอาจจะใช้วธิีผ่อนปรนหรอืเขม็งวด อนัจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึ้นจากการเรียกเก็บหนี้ ขนาดของลูกหนี้ และหนี้สูญที่เกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่อเพิ่มความ
พยายามในการเกบ็หนี้มากขึน้ย่อมมคี่าใช้จ่ายในการเกบ็หนี้สงูตามไปด้วย แต่จะท าให้หนี้สูญ
ลดลง ซึง่ถ้าหากสมมตใิหปั้จจยัอื่นคงทีแ่ลว้ ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้จะมคีวามสมัพนัธ์เป็นปฏภิาค
ส่วนกลบักบัจ านวนเงนิหนี้สูญ แต่ลกัษณะความสมัพนัธ์จะไม่เป็นเส้นตรง กล่าวคอื เมื่อ เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการเก็บหนี้จะท าให้จ านวนหนี้สูญลดลง จนกระทัง่ถึงจุดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าจุดอิม่ตวั 
จ านวนหนี้สญูจะไม่ลดลงอกีถงึแมจ้ะเพิม่ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้สงูขึน้กต็าม ดงัรปูภาพที ่8-1 

 

                 หนี้สญู 

 

 

 

 

 

 

 

 

        O           X    Y                  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้ 
 

รปูภาพท่ี  8-1  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งจ านวนหนี้สญูกบัค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้ 
 

 การเพิม่ค่าใชจ้่ายจาก 0 ถงึ X ท าใหจ้ านวนเงนิหนี้สญูลดลงในอตัราส่วนเลก็น้อย 

 การเพิม่ค่าใชจ้่ายจาก X ถงึ Y ท าใหจ้ านวนเงนิหนี้สญูลดลงในอตัราส่วนทีส่งูขึน้ 

 การเพิม่ค่าใชจ้่ายมากกวา่ Y ขึน้ไปไม่ท าใหจ้ านวนเงนิหนี้สญูลดลง 

 

 นโยบายการบรหิารจดัการลกูหนี้ในดา้นมาตรฐานคุณภาพของลูกหนี้ เงื่อนไขในการให้
เครดิต นโยบายการเรียกเก็บหนี้ ธุรกิจสามารถก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดย  ยึดหลกัว่าการเปลี่ยนนโยบายด้านใดก็ตามประโยชน์ส่ วนเพิ่ม (Marginal 

benefit) จะตอ้งมมีากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ (Marginal cost) จงึจะตดัสนิใจเปลีย่นนโยบายในดา้น
นัน้ 
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5.  รายละเอียดการบริหารจดัการลูกหน้ี 

 

      5.1  มาตรฐานคุณภาพลกูหนี้   
 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพลกูหนี้อาจท าไดท้ ัง้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพให้สูงขึน้
หรอืต ่าลงกไ็ด ้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคุณภาพลูกหนี้ให้สงูขึน้กว่าเดมิ ผลที่ตามมาคอื 
ยอดขายจะลดลง ส่งผลให้ก าไรลดลง เนื่องจากธุรกจิก าหนดมาตรฐานลกูหนี้ข ัน้ต ่าสูงขึน้ จงึท า
ใหล้กูหนี้ซึง่เคยซือ้เชือ่เดมิมคีุณสมบตัไิม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด ไม่สามารถซือ้เชื่อจาก
ธุรกจิเดมิได ้แต่ในขณะเดยีวกนั เงนิลงทุนในลกูหนี้ของธุรกจิกจ็ะลดลงตามไปดว้ย และทีส่ าคญั
กว่านัน้คอื การมลีูกหนี้ทีม่มีาตรฐานเครดติสูงย่อมท าใหธุ้รกจิประหยดัค่าใช้จ่ายในการเกบ็หนี้ 
และจ านวนหนี้สญูอาจลดลงด้วย ฉะนัน้การที่ธุรกจิจะก าหนดนโยบายการขายให้กบัลูกหนี้ที่มี
มาตรฐานคุณภาพสงูเพยีงใดจะตอ้งพจิารณาผลไดผ้ลเสยีดงักล่าวใหค้รบถ้วนดงัตวัอยา่ง 

 ตวัอย่างท่ี 1 ธุรกจิแห่งหนึ่งมกีารขายสนิค้าหน่วยละ 200 บาท ต้นทุนคงที่ปีละ 200,000 
ตน้ทุนผนัแปรหน่วยละ 80 บาท มยีอดขายปีละ 2,000,000 บาท ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดย
เฉลี่ย 45 วนั มีหนี้สูญเกดิขึ้น 2% ของยอดขาย บรษิทัก าลงัพจิารณาเพิม่มาตรฐานคุณภาพ
ลกูหนี้ให้สูงขึน้ ซึ่งจะมผีลท าให้ยอดขายลดลงปีละ 2,000 หน่วย แต่จะท าให้ระยะเวลาในการ
เกบ็หนี้โดยเฉลีย่ลดลงเหลอื 36 วนั หนี้สญูเหลอืเพยีง 1% ของยอดขาย โดยมคี่าของเงนิลงทุน
ในลกูหนี้ 20% (ตน้ทุนค่าเสยีโอกาส) 
 การเพิม่มาตรฐานคุณภาพลกูหนี้ตามตวัอยา่งที ่1 จะท าใหเ้กดิเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

1. ยอดขายลดลงท าใหก้ าไรลดลง เป็นตน้ทนุส่วนเพิม่ 

2. เงนิทุนในลกูหนี้ลดลง เป็นประโยชน์ส่วนเพิม่ 

3. หนี้สญูลดลง เป็นประโยชน์ส่วนเพิม่ 

ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

 นโยบายเดมิ นโยบายใหม ่

1.  ก าไรส่วนเกนิ Q(P - Vc) 10,000 x 120 8,000 x 120 

 1,200,000 960,000 

ก าไรส่วนเกนิลดลง 1,200,000 – 960,000 = 240,000 

2.  ค่าเงนิลงทุนในลกูหนี้   

ลกูหนี้โดยเฉลีย่ 250,000 160,000 

เงนิลงทุนในลกูหนี้ 125,000   84,000 

ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ (20%) 125,000 x 20% 84,000 x 20% 

  25,000 16,800 
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ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ลดลง (25,000 – 16,800) = 8,200 

3.  หนี้สญูลดลง   

ยอดขาย 2,000,000 1,600,000 

รอ้ยละของหนี้สญู 2% 1% 

หนี้สญูเกดิขึน้     40,000 16,000 

เงนิลงทุนในหนี้สญู 
40,000 x 

200

100
 16,000 x 

200

105
 

 20,000 8,400 

หนี้สญูลดลง 20,000-8,400 = 11,600 

  

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเน้นมาตรฐานคุณภาพลูกหนี้ ให้สูงขึ้นจะท าให้ได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ คอื ท าให้ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ลดลง 8,200 บาท หนี้สญูลดลง 11,600 บาท 
แต่จะมตี้นทุนส่วนเพิม่ได้แก่ก าไรทีไ่ด้รบัลดลง 240,000 บาท ฉะนัน้เมื่อน าประโยชน์ส่วนเพิม่
เปรียบเทียบกบัต้นทุนส่วนเพิ่ม จะท าให้ก าไรสุทธิลดลง 220,200 บาท (8,200 + 11,600 -

240,000) จงึไม่ควรตดัสนิใจเปลี่ยนนโยบาย นัน่คอืธุรกจิควรใช้นโยบายดา้นมาตรฐานคุณภาพ
ลกูหนี้ โดยก าหนดเกณฑม์าตรฐานเดมิ 

 

 นโยบายเดมิ นโยบายใหม ่

ราคาขายต่อหน่วย (P) 200 200 

ตน้ทุนคงที ่(F) 200,000 200,000 

ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (V) 80 80 

ยอดขาย (QP) 2,000,000 1,600,000 

จ านวนหน่วยขาย )
P

QP
(Q   

10,000 8,000 

ลกูหนี้เฉลีย่ 250,000 160,000 

เงนิลงทุนในลกูหนี้  125,000 84,000 

 ตน้ทุนรวมต่อหน่วย (ATC)  = 
Q

F
V   

ลกูหนี้เฉลีย่    =  ขายเชื่อ x ระยะเวลาในการเกบ็หนี้ 
               จ านวนวนัใน 1 รอบบญัช ี

ลกูหนี้เฉลีย่นโยบายเดมิ   = 250,000
360

 45  x2,000,000
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ลกูหนี้เฉลีย่นโยบายใหม่   = 160,00
360

 36  x1,600,000
 0 

เงนิลงทุนในลกูหนี้   = (ลกูหนี้เฉลีย่ x 
p

ATC
) 

 เงนิลงทุนในลกูหนี้ของนโยบายเดมิ = 250,000 x 
200

10,000

200,000
80 








 

      = 250,000 x 
200

100
= 125,000 

 เงนิลงทุนในลกูหนี้ของนโยบายใหม่ = 160,000 x 
200

8,000

200,000
80 








 

      = 84,000 

 ถ้าธุรกจิก าหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพลกูหนี้ต ่าลง จะมผีลตรงขา้มกบัการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพลูกหนี้สูงกล่าวคอื การก าหนดมาตรฐานลูกหนี้ต ่าจะท าให้เพิม่ยอดขายเชื่อ
สงูขึน้มโีอกาสไดก้ าไรสงูขึน้ แต่ขณะเดยีวกนัเงนิลงทุนในลกูหนี้จะสงูขึน้และเนื่องจากเป็นลกูหนี้
ที่มีคุณภาพต ่า จงึท าให้มคี่าใช้จ่ายในการเกบ็หนี้และโอกาสเกดิหนี้สูญสูงขึน้จงึต้องค านวณ
ประกอบการตดัสนิใจในนโยบายเช่นเดยีวกบัตวัอยา่งที ่1 

      5.2  เงื่อนไขการใหเ้ครดติ 

  โดยปกติเงื่อนไขการให้เครดิตประกอบด้วยส่วนลดเงินสด (Cash discount) 

ระยะเวลาการช าระหนี้เพื่อใหไ้ด้ส่วนลดเงนิสด (Discount period) และระยะเวลาทีล่กูหนี้จะตอ้ง
ช าระหนี้ให้เสรจ็สิน้ (Credit period) การก าหนดนโยบายในด้านเงื่อนไขการให้เครดติจะส่งผล
ต่อประโยชน์ที่ได้รบัเพิ่ม และต้นทุนส่วนเพิม่ กล่าวคือ การก าหนดให้ส่วนลดเป็นเงนิสดกบั
ลกูหนี้ย่อมจงูใจให ้ลูกหนี้ซื้อสนิค้าจากธุรกจิมากขึน้ท าใหย้อดขายของธุรกจิสงูมโีอกาสไดก้ าไร
สงูขึน้ นับว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รบัเพิ่ม แต่เมื่อมยีอดขายเชื่อมากขึน้ ธุรกจิกต็้องน าเงนิที่มีอยู่
ลงทุนในลกูหนี้เพิม่ และจะมเีงนิสดทีจ่่ายเป็นส่วนลดเพิม่ขึ้นซึ่งถือวา่เป็นตน้ทุนส่วนเพิม่ ส าหรบั
การก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้เพื่อให้ได้ส่วนลด (Discount period) และระยะเวลาที่ลกูหนี้
ต้องช าระหนี้ให้เสรจ็สิ้น (Credit period) ย่อมส่งผลต่อประโยชน์ส่วนเพิม่และต้นทุนส่วนเพิ่ม
เช่นกนั เนื่องจากลูกหนี้ยอ่มพอใจที่จะได้รบัการขยายเวลาในการช าระหนี้เพื่อได้ส่วนลด และ
เวลาในการช าระหนี้ท ัง้สิ้น  อนัส่งผลใหธุ้รกจิมยีอดขายเชื่อเพิม่ขึน้ มกี าไรส่วนเกนิจากการขาย
เพิม่ขึน้แต่ในขณะเดยีวกนัการขยายเวลาการใหส้่วนลดเงนิสด และระยะเวลาการช าระหนี้ท าให้
ธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนในลูกหนี้ เพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งถือเป็นต้นทุนส่วนเพิ่ม ส าหรบัการลด
ระยะเวลาการให้ส่วนลดเงนิสด และระยะเวลาในการช าระหนี้จะเกดิผลในทศิทางตรงกนัขา้ม 
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ฉะนัน้การตดัสนิใจเรื่องดงักล่าวจะต้อง เปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รบัเพิม่กบัตน้ทุน
ส่วนเพิม่ ดงัตวัอยา่งที ่2 

 ตวัอย่างท่ี 2 บรษิทั รุ่งเรอืง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเครื่องซกัผ้าคุณภาพปานกลาง 
โดยมเีงื่อนไขการใหเ้ครดติ 2/10, n/30 โดยมรีาคาขายเครื่องละ 6,000 บาท มตี้นทุนคงที่ปีละ 
120,000 บาท ก าไรส่วนเกนิเครื่องละ 4,000 บาท มยีอดขายปีละ 60,000,000 บาท มผีูม้าช าระ
หนี้ภายในเวลาทีไ่ดร้บัส่วนลดเงนิสด 20% ของยอดขาย 

 บรษิัทต้องการเพิ่มยอดขายจงึก าหนดเงื่อนไขการให้เครดติเป็น 4/10,n/30 ซึ่งท าให้
ยอดขายเพิม่ขึน้ปีละ 5,000 เครื่อง ระยะเวลาการเกบ็หนี้โดยเฉลี่ยลดลงจาก 45 วนั เหลอื 30 วนั 
ไม่มหีนี้สูญเกดิขึน้แต่อยา่งใด (ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ 20%) และมลีกูหนี้มาช าระหนี้ภายใน
เวลาการไดร้บัส่วนลดเงนิสด 40% ของยอดขายเชื่อ 

 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิตจาก 2/10,n/30 เป็น 4/10,n/30 จะท าให้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 

1. ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ลดลงจาก 45 วนั เหลอื 30 วนั ท าใหเ้งนิลงทุนในลกูหนี้
ลดลง เป็นประโยชน์ส่วนเพิม่ 

2. ยอดขายเพิม่ขึน้ปีละ 5,000 เครื่อง ท าใหก้ าไรเพิม่ขึน้ ถอืเป็นประโยชน์ส่วนเพิม่ 

3. ส่วนลดเงนิสดทีจ่่ายใหล้กูหนี้เพิม่ขึน้ ถอืเป็นตน้ทุนส่วนเพิม่ ซึ่งสามารถค านวณหา
ประโยชน์ส่วนเพิม่และตน้ทุนส่วนเพิม่จากการเปลีย่นแปลงนโยบาย ดงันี้ 

     นโยบายเดมิ  นโยบายใหม่ 
 ราคาขายต่อหน่วย (p)       6,000       6,000 

 ก าไรส่วนเกนิต่อหน่วย (p-v)      4,000       4,000 

 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (v)            2,000       2,000 

 จ านวนหน่วยขาย     10,000                    15,000 (10,000 + 5,000) 
 ยอดขาย         60,000,000        90,000,000 (15,000 x 6,000) 

 ตน้ทุนคงที ่(F)    120,000    120,000 

 ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย   
10,000

120,000
   =  12  

15,000

120,000
   =   8 

 ตน้ทุนรวมต่อหน่วย (ATC)    2,000 + 12      2,000 + 8 

 ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่   45 วนั      30 วนั 

วิธีท า    
  ลกูหนี้เฉลีย่ (ขายเชื่อ x ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่) 
            360 

     7,500,000  7,500,000 
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 1. เงนิลงทุนในลกูหนี้ 
  ลกูหนี้เฉลีย่  7,500,000  7,500,000 

  เงนิลงทุนในลกูหนี้ (7,500,000 x 
6,000

2,012
) (7,500,000 x 

6,000

2,008
) 

       2,515,000  2,510,000 

  ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ (20 %)    503,000    502,000 

  ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ลดลง 503,000 – 502,000     =  1,000 

        2.  ก าไรส่วนเกนิ 4,000 x 10,000   4,000 x 15,000 

    = 40,000,000     = 60,000,000 

             ก าไรส่วนเกนิเพิม่ขึน้ 60,000,000 – 40,000,000                =  20,000,000 

 

       3.  ส่วนลดเงนิสดเพิม่ขึน้ 

     นโยบายเดมิ  นโยบายใหม่ 
 ยอดขาย   60,000,000  90,000,000 

 รอ้ยละของผูไ้ดร้บัส่วนลด 

 เงนิสด               20    40 

 รอ้ยละของส่วนลดจ่าย              2     4 

 ส่วนลดเงนิสดจ่าย     240,000   1,440,000 

 ส่วนลดเงนิสดจ่ายเพิม่ขึน้   1,440,000-240,000             =  1,200,000 

 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้เครดิตจากตวัอย่างจะท าให้ได้ประโยชน์ส่วนเพิม่ คือ 
ก าไรส่วนเกินเพิ่มขึ้นถึง 20,000,000 บาท และค่าของเงนิลงทุนในลูกหนี้ลดลง 1,000 บาท
ในขณะทีม่ตีน้ทุนส่วนเพิม่จากส่วนลดเงนิสดจ่ายทีเ่พิม่ขึน้เพยีง 1,200,000 บาท ฉะนัน้ บรษิทั
จึงควรตัดสินใจยอมรบันโยบายใหม่อนัได้แก่ ก าหนดเงื่อนไขการให้เครดิตเป็น 4/10,n/30 
เนื่องจากท าใหไ้ดก้ าไรสุทธเิพิม่ขึน้เท่ากบั 18,801,000 (20,000,000 + 1,000 – 1,200,000) 

  5.3  นโยบายการเรยีกเกบ็หนี้ 
 ดงัไดก้ล่าวแต่ต้นแลว้ว่านโยบายในการเรยีกเกบ็หนี้นัน้ ธุรกจิอาจใช้นโยบายผ่อน
ปรน หรอืนโยบายเขม้งวด ซึ่งนโยบายในการเรยีกเกบ็หนี้ทีต่่างกนัจะส่งผลกระทบต่อค่าใชจ้่าย
ในการเกบ็หนี้ จ านวนเงนิลงทุนในลูกหนี้ และหนี้สญูที่แตกต่างกนั กล่าวคอื การใชน้โยบายที่
เขม้งวด อาจตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายในการเกบ็หนี้สูงแต่ในขณะเดยีวกนั โอกาสที่เกบ็หนี้ได้รวดเรว็
ขึน้กจ็ะสงูตามไปดว้ย 

 ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าธุรกจิใชน้โยบายผ่อนปรน ธุรกจิไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ
เกบ็มากนัก แต่ระยะเวลาในการเกบ็หนี้อาจชา้กวา่ปกต ิท าใหเ้งนิลงทุนในลูกหนี้สงูขึน้ และอาจ
มหีนี้สญูมากขึน้ดว้ย 
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 ตวัอย่างท่ี 3  บริษัทเอกกมล ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อปีละ 120,000 บาท ราคาขาย
หน่วยละ 20 บาท ต้นทุนผนัแปรหน่วยละ 12 บาท ตน้ทุนคงที ่24,000 บาท เงื่อนไขการช าระ
หนี้ n/30 ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลี่ย 2 เดอืน บรษิทัก าลงัพจิารณานโยบายในการเรยีกเกบ็หนี้
เสียใหม่ให้เคร่งครดักว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 
25,000 บาท หนี้สูญจากเดมิ 5% ลดลงเหลอื 2% ของยอดขายเชื่อ ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลี่ย
เหลอืเพยีง 30 วนั  โดยมคี่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้  20% 

 การเปลีย่นแปลงนโยบายการเรยีกเกบ็หนี้โดยเคร่งครดัขึน้กวา่เดมิ จะท าให้เหตุการณ์
ต่อไปนี้ 

1. ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้เพิม่ขึน้ ถอืเป็นตน้ทุนส่วนเพิม่ 

2. ระยะเวลาในการเกบ็หนี้ลดลงจาก 2 เดอืนเหลอืเพียง 30 วนั ท าให้เงนิลงทุนใน
ลกูหนี้ลดลง ถอืเป็นประโยชน์ส่วนเพิม่ 

3. หนี้สูญลดลงจากร้อยละ 5 จากยอดขายเชื่อเหลอืเพยีงรอ้ยละ 2 ถือเป็นประโยชน์
ส่วนเพิม่ ซึง่สามารถแสดงการค านวณประโยชน์ส่วนเพิม่และตน้ทุนส่วนเพิม่ ทีเ่กดิ
จากการเปลีย่นแปลงนโยบาย เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ ดงันี้ 

 

     นโยบายเดมิ  นโยบายใหม่ 
 ยอดขาย     120,000    120,000 

 ราคาขายต่อหน่วย (P)           20   20 

 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย (V)          12   12  

 ตน้ทุนคงทีต่่อหน่วย 
6,000

24,000
    4             4 

 ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้          –       25,000 

 ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่     60  วนั      30  วนั 

 หนี้สญู          5%        2% 

 

     นโยบายเดมิ  นโยบายใหม่ 
1.  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้        –   25,000 

      ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้เพิม่ขึน้ 25,000 - 0       = 25,000   
  

2.  เงนิลงทุนในลกูหนี้ลดลง 

 ลกูหนี้เฉลีย่    (120,000 x 
360

60
) (120,000 x 

360

60
)  

     20,000   10,000 
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 เงนิลงทุนในลกูหนี้  (20,000 x 
20

16
)  (10,000 x 

20

16
)  

     16,000   8,000 

 ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ (20%)   3,200   1,600 

 ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ลดลง 3,200-1,600      =   1,600 
 

3.  เงนิลงทุนในหนี้สญูทีล่ดลง 

 ขายเชื่อ    120,000  120,000 

 รอ้ยละของหนี้สญู  5%   2% 

 จ านวนเงนิหนี้สญู  (120,000 x 5 %) (120,000 x 5 %)  
     6,000   2.400 

 เงนิลงทุนในหนี้สญู  (6,000 x 
20

16 )   (2,400 x 
20

16 ) 

     4,800   1,920 

 เงนิลงทุนในหนี้สญูลดลง 4,800-1,920      =   2,880  

 จากตวัอย่างการใช้นโยบายในการเรยีกเก็บหนี้แบบเคร่งครดัจะท าให้บริษัทได้รบั
ประโยชน์ส่วนเพิม่คอืค่าเงนิลงทนุในลกูหนี้และเงนิลงทุนในหนี้สญูลดลง 4,480 (1,600 + 2,880) 
ในขณะเดยีวกนั ต้นทุนส่วนเพิม่เกดิขึน้คอื ค่าใช้จ่ายในการเกบ็หนี้เพิ่ม 25,000 บาท ซึ่งจาก
ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีม่อียู ่บรษิทัไม่ควรเปลีย่นนโยบายในการเรยีกเกบ็หนี้เนื่องจาก การเปลีย่นแปลง
นโยบายการเรยีกเกบ็หนี้จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัก าไรสุทธลิดลง 20,520 (4,880 – 25,000) 
 จากที่กล่าวมาแล้วทัง้หมด สรุปได้ว่า การก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัลูกหนี้ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพลูกหนี้ เงื่อนไขการให้เครดิต และนโยบายการเรยีกเก็บหนี้ ธุรกิจ
สามารถก าหนดนโยบายทัง้ 3 ดา้น โดยตอ้งพจิารณาถงึสิง่ที่จะเกดิขึ้นจากการก าหนดนโยบาย 
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ก าไรส่วนเกนิ  ถ้าเพิม่ขึน้ถอืเป็น ประโยชน์ส่วนเพิม่ 

    ถ้าลดลงถอืเป็น ตน้ทุนส่วนเพิม่ 

 (2)  ค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ถ้าเพิ่มขึ้นถือเป็นต้นทุนส่วนเพิ่ม ถ้าลดลงถือเป็น
ประโยชน์ส่วนเพิม่ ปกตคิ่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้จะเปลีย่นแปลงหรอืไม่พจิารณาจาก 

 ก.  ยอดขาย 

 ข.  ระยะเวลาในการเกบ็หนี้ถวัเฉลีย่ 

 ค.  ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ 
 (3)  ส่วนลดเงนิสดทีจ่่าย ถ้าเพิม่ขึน้เป็นตน้ทุนส่วนเพิม่ ถ้าลดลงถอืเป็นประโยชน์ส่วนเพิม่ 
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 (4)  เงนิลงทุนในหนี้สูญ ถ้าเพิม่ขึน้ถือเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ ถ้าลดลงถือเป็นประโยชน์     
ส่วนเพิม่ 

 (5)  ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บหนี้ ถ้าเพิ่มขึน้ถือเป็นต้นทุนสวนเพิ่ม ถ้าลดลงถือเป็น
ประโยชน์ส่วนเพิม่ 

 ในการตดัสนิใจในนโยบายเกี่ยวกบัลูกหนี้นัน้เนื่องจากเป็นการตดัสนิใจภายใต้ขอ้มูล     
เชงิปริมาณ ฉะนัน้ ธุรกิจจะยอมรบัในแนวนโยบายที่ท าให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นมีค่า
มากกว่าต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกดิขึน้ หรอือาจกล่าวไดว้่ามปีระโยชน์ส่วนเพิม่สุทธเิป็นบวกหรอืท า
ใหก้ าไรสุทธเิพิม่ขึน้ นัน่เอง   
 

สรปุ 

  

ลกูหนี้การคา้เป็นรายการหนึ่งที่เกดิขึน้จากการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ซึง่มคีวามส าคญั
มาก ถ้าพจิารณาในแง่การหมุนของเงนิแลว้ถือวา่ลกูหนี้การคา้มสีภาพคล่องใกล้เคยีงกบัเงนิสด 
และเป็นแหล่งรายไดจ้ากการด าเนินงานตามปกต ิการบรหิารลกูหนี้ใหม้ปีระสทิธภิาพจะตอ้งใช้
มาตรการ 2 ประการ 1) วธิกีารพจิารณาสนิเชื่อ 2) นโยบายการบรหิารลูกหนี้ วธิกีารพจิารณา
สนิเชื่อใชห้ลกั 5’C ส าหรบันโยบายการบรหิารลกูหนี้ จะประกอบดว้ย 1) นโยบายดา้นมาตรฐาน
ลูกหนี้ 2) นโยบายเงื่อนไขการให้เครดิต 3) นโยบายการเก็บหนี้ การก าหนดนโยบายทัง้ 3 
ประการ จะมีผลกระทบต่อก าไร เงนิลงทุนในลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายในการเกบ็หนี้ และหนี้สูญ การ
ก าหนดนโยบายต่างๆ จะยดึหลกัเกณฑ์ส าคญั คอื ควรเลอืกก าหนดนโยบายทีท่ าใหร้ายได้ส่วน
เพิม่มากกวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  8 

 

1. ใหน้กัศกึษาอธบิายการพจิารณาสนิเชื่อโดยใชห้ลกั  5’C  มาพอเขา้ใจ 

2. ใหน้กัศกึษาอธบิายปัจจยัทีม่ผีลต่อขนาดลกูหนี้การคา้  มาพอเขา้ใจ 

3. ใหอ้ธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้กบัหนี้สญู 

4. บรษิทั ราชเทว ีจ ากดั ก าลงัพจิารณาเปลีย่นนโยบายในการบรหิารลกูหนี้ ซึง่ท าให้
เกดิผลดงัต่อไปนี้ 
 นโยบายเดมิ นโยบายใหม ่

ยอดขาย 1,000  หน่วย 1,500  หน่วย 

ตน้ทุนผนัแปร (V) 20 20 

ราคาขาย (P) 100 100 

ตน้ทุนคงที ่(F) 60,000 60,000 

ระยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ 30  วนั 45  วนั 

หนี้สญูรอ้ยละ 2 3 

ค่าของเงนิลงทนุในลกูหนี้  15%   

ใหท้่านตอบค าถามดงันี้ 
1. ประโยชน์ส่วนเพิม่เกดิขึน้จากเหตุการณ์ใด 

2. ตน้ทุนส่วนเพิม่ เกดิขึน้จากเหตุการณ์ใด 

3. ค านวณหาประโยชน์ส่วนเพิม่และตน้ทุนส่วนเพิม่ 

4. ควรตดัสนิใจเปลีย่นนโยบายหรอืไม ่

5. บรษิทั ดวงกมล จ ากดั ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อปีละ 5,000 หน่วย ราคาขายหน่วยละ  
100 บาท ตน้ทุนคงทีปี่ละ 100,000 บาท  ตน้ทุนรวมต่อหน่วย 60 บาท มลีกูหนี้มา
ช าระหนี้โดยเฉลีย่ใชเ้วลา 60 วนั บรษิทัก าลงัตดัสนิใจเปลีย่นนโยบายการขายเชื่อโดย
เพิม่มาตรฐานคุณภาพลกูหนี้ใหส้งูขึน้ ซึง่จะท าใหย้อดขายลดลง 1,000 หน่วย และ
ระยะเวลาเกบ็หนี้ลดลงเหลอื  30  วนั  (ตน้ทนุของเงนิลงทุนในลกูหนี้  20%) 

ค าสัง่ ใหน้กัศกึษาแสดงการค านวณเพื่อตอบค าถามวา่บรษิทัควรเปลีย่นนโยบายการขาย
 หรอืไม ่

6. บรษิทั ประสานสุข จ ากดั ผลติและขายกระเป๋าเดนิทางราคาใบละ 1,000  บาท  มี
ตน้ทุนคงทีปี่ละ 120,000 บาท ก าไรส่วนเกนิใบละ 400 บาท โดยขายไดปี้ละ 1,000 ใบ  
มเีงื่อนไขการขาย 2/10, n/45  มผีูม้าช าระหนี้ภายในเวลาการไดร้บัส่วนลดเงนิสด 20%  

ของยอดขาย บรษิทัตอ้งการเพิม่ยอดขายใหไ้ดปี้ละ 1,500 ใบ  จงึก าหนดเงื่อนไขการ
ใหเ้ครดติเป็น  5/10, n/60  ซึง่ท าใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้จาก 30 วนั เป็น 
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45 วนั  มผีูม้าช าระหนี้ภายในระยะเวลาการไดส้่วนลดเงนิสด 25%  ของยอดขายเชื่อ 

(ค่าของเงนิลงทุนในลกูหนี้ 20% )  

ค าถาม บรษิทัควรเปลีย่นเงื่อนไขการขายหรอืไม ่ เพราะเหตุใด  (แสดงการค านวณ
ประกอบ) 

7. บรษิทั แสงประกาย จ ากดั ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อราคาหน่วยละ 240 บาท ยอดขายปีละ 
2,000 หน่วย ตน้ทุนผนัแปรหน่วยละ 80 บาท ตน้ทุนคงที ่100,000 บาท มคี่าใชจ้่ายใน
การเกบ็หนี้ปีละ 50,000 บาท บรษิทัตอ้งการเพิม่ความเขม้งวดในการเกบ็หนี้ จงึเพิม่
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้เป็น 100,000 บาท ท าใหห้นี้สญูลดลงจากรอ้ยละ 2.5 ของ
ยอดขาย เหลอืเพยีงรอ้ยละ 1.8 

ใหท้่านแสดงการค านวณเพื่อตดัสนิใจวา่ บรษิทั แสงประกาย จ ากดั ควรเปลีย่นนโยบายหรอืไม่ 
 

8. บรษิทั ชมจนัทร ์จ ากดั ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ โดยมเีงื่อนไขการใหเ้ครดติ 2/10, n/45 

ปัจจุบนัขายสนิคา้ได ้1,000,000 บาท ตน้ทุนคงที ่160,000 บาท ตน้ทุนรวมหน่วยละ 
280 บาท สนิคา้ราคาหน่วยละ 500 บาท ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยเฉลีย่ 45 วนั 
ลกูหนี้มาช าระหนี้ภายในเวลาไดร้บัส่วนลดเงนิสดคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของยอดขายเชื่อ มี
หนี้สญูเกดิขึน้รอ้ยละ 2 ของยอดขาย ค่าใชจ้่ายในการเกบ็หนี้ 10,000 บาท  

บรษิทัตอ้งการเปลีย่นนโยบายใหม่เป็น 4/10, n/45 คาดวา่จะมลีกูหนี้ประมาณ
รอ้ยละ 65 มาช าระหนี้ภายในเวลาทีไ่ดร้บัส่วนลดเงนิสด จงึท าใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้โดย
เฉลีย่ลดลงเหลอื 30 วนั และท าใหย้อดขายเชื่อเพิม่ขึน้อกี 500 หน่วย ค่าใชจ้่ายในการ
เกบ็หนี้เพิม่ขึน้เป็น 15,000 บาท หนี้สญูเกดิขึน้รอ้ยละ 3 ของยอดขาย (ค่าของเงนิ
ลงทุนในลกูหนี้รอ้ยละ 20) 

ใหท้่านแสดงการค านวณเพื่อตอบค าถามวา่ บรษิทั ชมจนัทร ์ควรเปลีย่นนโยบายหรอืไม่ 
 

9. บรษิทั จรญูรกัษ์ จ ากดั ขายเครื่องท าน ้าอุ่น โดยมเีงื่อนไขการใหเ้ครดติ 4/20, n/60 
ลกูหนี้มาช าระหนี้ภายในเวลาไดส้่วนลดเงนิสดรอ้ยละ 60 ทีเ่หลอืช าระหนี้เลย
ก าหนดเวลา จงึท าใหร้ะยะเวลาเกบ็หนี้โดยเฉลีย่เป็น  45 วนั โดยบรษิทัมยีอดขายปีละ 
6,000,000 บาท ตน้ทุนคงที ่1,600,000 บาท มกี าไรส่วนเกนิรอ้ยละ 60 ของยอดขาย 
ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารบรษิทั ไดม้ปีระเดน็พจิารณาวา่ ในปัจจุบนับรษิทั
ตอ้งสญูเสยีส่วนลดเงนิสดเป็นจ านวนมาก ทีป่ระชมุจงึเสนอใหฝ่้ายการเงนิเสนอขอ้มลู
เพื่อตดัสนิใจในการเปลีย่นนโยบาย ซึง่ม ี2 ทางเลอืก (คา่ของเงนิลงทนุในลกูหนี้ 20%) 

นโยบายที ่1  ยกเลกิส่วนลดเงนิสด ซึง่ท าใหล้กูหนี้ช าระหนี้ภายในเวลาทีก่ าหนด  
นโยบายที ่2  ก าหนดเงื่อนไขเครดติเป็น 2/15, n/90 ท าใหล้กูหนี้ช าระหนี้ภายใน

ก าหนดเวลาไดส้่วนลดเงนิสดคดิเป็นรอ้ยละ 20 ทีเ่หลอืช าระหนี้ภายใน 90 วนั 

ใหท้่านแสดงการค านวณเพื่อตดัสนิใจเลอืกนโยบาย 



บทท่ี  9 

การบริหารสินค้าคงคลงั 

(Inventory Management) 

 

บทน า 

 

 สนิค้าคงคลงั หรอืสนิค้าคงเหลอื (Inventory) ถือเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนรายการหนึ่ง  
ทีม่สีภาพคล่องสงูรองลงมาจากเงนิสด และลกูหนี้ ท ัง้นี้เนื่องจากธุรกจิทีม่กีารขายเชื่อสภาพของ
สนิทรพัยห์มุนเวยีนประเภทสนิคา้คงคลงัจะเปลี่ยนเป็น สนิทรพัยห์มุนเวยีนประเภทลกูหนี้ของ
ธุรกจิก่อน เมื่อลูกหนี้ช าระหนี้ให้กบัธุรกจิ สภาพของลูกหนี้จงึเปลี่ยนเป็นเงนิสด การบรหิาร
จดัการเกี่ยวกบัสนิค้าคงคลงัจะมคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้อนัส่งผลต่อการประกอบการของธุรกจิ โดย
ปกตแิล้วสนิค้าคงคลงัส าหรบัธุรกจิทีป่ระกอบการในลกัณะะืือ้มาขายปป ปดแ้ก่ สนิคา้ที่ยงัขาย
ออกปปปม่ปด้ยงัคงเกบ็รกัณาอยูใ่นสถานประกอบการ ส าหรบัธุรกจิทีม่ลีกัณะะประกอบการผลติ
สนิคา้ สนิค้าคงคลงัหมายความรวมถึง วตัถุดบิ (Raw material) สนิคา้ทีอ่ยูใ่นกระบวนการผลติ 
(Goods in process) และสนิค้าส าเรจ็รปู (Finished goods) ด้วย ส าหรบัธุรกจิที่มลีกัณะะการ
ใหบ้รกิารจะปม่มสีนิคา้คงคลงั 

 การบรหิารสนิค้าคงคลงั มแีนวคดิเช่นเดยีวกบัการบรหิารลกูหนี้ คอื จะมที ัง้ตน้ทุนและ
ประโยชน์ที่เกดิจากการมสีนิค้าคงคลงั แต่ถ้าธุรกจิปม่มกีารด ารงสนิค้าคงคลงัปวเ้ลย หรอืด ารง
สนิค้าคลงัปรมิาะน้อย อาจสูญเสยีโอกาสในการขายท าก าปร หรอือาจสูญเสยีลกูคา้ให้กบัคู่แข่ง 
การบรหิารสนิค้าคงคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ จะท าให้ธุรกจิประสบความส าเรจ็ ืึ่งในบทนี้จะ
ศึกณารายละเอียดการบริหารสินค้าคงคลงัใน 2 มาตรการ คือ 1) การควบคุมสินค้าคงคลงั 
(Inventory control) 2) ปรมิาะสนิคา้คงเหลอืเพื่อความปลอดภยั (Safety stock) 
 

1.  ปัจจยัท่ีก าหนดขนาดสินค้าคงคลงั 

 

     ธุรกจิแต่ละแห่งจะมขีนาดสนิคา้คงคลงัแตกต่างกนัทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆ  ดงันี้ 
      1.1  ประเภทธุรกจิ  ธุรกจิขนาดใหญ่มปีรมิาะขายมาก  ยอ่มจะตอ้งด ารงสนิคา้คงคงคลงัปว้
เป็นจ านวนมากกวา่ธุรกจิขนาดเลก็  ทีม่ปีรมิาะขายน้อย 

      1.2  ระยะเวลาและเทคนิคในการผลติ กล่าวคอื สนิค้าบางประเภทมรีะยะเวลาในการ
ผลติสัน้ ยอ่มมสีนิคา้คงคลงัน้อยกวา่สนิคา้ทีม่รีะยะเวลาการผลติยาวนาน 

      1.3  คุะสมบัติของสินค้า หมายถึง ความคงทน รูปแบบ ความนิยม ความล้าสมัย 
กล่าวคือ สินค้าบางชนิดที่เน่าเสียปด้ง่ายหรือสินค้าที่ล้าสมัยเร็วก็ควรมีการเก็บรกัณาปว้ใน



 136 

ปริมาะน้อย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเน่าเสียหรือราคาตกต ่าจากการล้าสมัยของสินค้า
เหล่านัน้ สนิค้าเน่าเสยีง่าย เช่น ขนมปัง เค้ก ผลปม้สด เป็นต้น สนิค้าล้าสมยัเรว็ เช่น เสื้อผ้า
ตามแฟชัน่ สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้  
     1.4  นโยบายบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของธุรกจินัน้ 

ปัจจยัทีก่ าหนดขนาดสนิคา้คงคลงัตามทีป่ดก้ล่าวมานัน้จะเหน็วา่แต่ละปัจจยัเป็นลกัณะะเฉพาะ
ของธุรกจิแต่ละประเภททีจ่ะมยีอดขาย ระยะเวลาเทคนิคในการผลติ รวมทัง้คุะสมบตัขิองสนิค้า
แตกต่างกนัปป ฉะนัน้การจะบรหิารสนิค้าคงคลงัให้มปีระสทิธภิาพ จงึพจิาระาจากปัจจยัด้าน
นโยบายการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงั ืึง่ค านึงถงึปรมิาะสัง่ืือ้สนิคา้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด (Economic 

order quantity) หรอืเทคนิค EOQ 

 

2.  ประโยชน์และต้นทุนท่ีเกิดจากขนาดสินค้าคงคลงั 

 

      การทีธุ่รกจิมสีนิคา้คงคลงัปวม้ากเกนิปป  หรอืน้อยเกนิปปยอ่มมทีัง้ประโยชน์ และตน้ทุน
เกดิขึน้เสมอ  กล่าวคอื  ถ้าธุรกจิมสีนิค้าคงคลงัมาก  อาจจะมปีระโยชน์ในแง่ของการสามารถ
ดงึดดูใจลกูคา้เขา้มาืือ้สนิคา้  และลดตน้ทุน  ในการสัง่ืือ้  เนื่องจากการมสีนิคา้คงคลงัจ านวน
มาก  อาจปม่จ าเป็นตอ้งสัง่ืือ้สนิคา้เพิม่เตมิบ่อยครัง้  แต่ต้นทุนที่เกดิขึน้จากการมสีินค้าคงคลงั   
เป็นจ านวนมากนัน้กม็เีช่นกนั  เช่น  ค่าดแูลตรวจสอบคุะภาพสนิคา้  ค่าเช่าโกดงัเกบ็รกัณาสนิค้า  
หรอืแมก้ระทัง่ความเสีย่งจากการทีส่นิคา้ลา้สมยั  หรอืเน่าเสยี  เป็นตน้  ในทางตรงกนัขา้มการมี
ปรมิาะสนิคา้คงคลงัปวน้้อยเกนิปป  อาจจะปด้ประโยชน์ในแง่ของการลดตน้ทุนในการเกบ็รกัณาลง  
แต่ตน้ทุนในการสัง่ืือ้สนิค้ากลบัเพิม่ขึน้  เนื่องจากตอ้งสัง่ืื้อสนิคา้บ่อยครัง้  ทีส่ าคญัอกีประการ  
คอืการมสีนิค้าคงคลงัปวใ้นปรมิาะน้อย อาจปม่เป็นที่ดงึดูดใจให้ลูกค้าเขา้มาเลอืกืือ้สนิคา้และ
ถ้าสนิคา้มปีม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูค้ายอ่มท าใหธุ้รกจิสญูเสยีโอกาสในการขายสนิค้า  
สญูเสยีลูกคา้บางรายปป  การบรหิารจดัการให้มสีินค้าคงคลงัอยา่งเหมาะสม  จงึเป็นสิง่จ าเป็น
ต่อธุรกจิ 

 

3.  การควบคมุสินค้าคงคลงั  (Inventory control) 

 

     การบรหิารสนิคา้คงคลงั  จะมปัีญหาทีผู่บ้รหิารเผชญิอยู่  2 ประการ นัน่คอื 

3.1  จะสัง่ืือ้สนิคา้เป็นจ านวนเท่าใด (ขนาดของการสัง่ืือ้) 
3.2  ควรสัง่ืือ้สนิคา้เมื่อใด  (จุดสัง่ืือ้) 
ในการใชว้ธิกีาร EOQ  จะสามารถตอบค าถาม 2 ประการปด ้ โดยเทคนิคดงักล่าวมขีอ้ตกลง

เบือ้งตน้  ดงันี้  
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3.3  ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของวธิ ี EOQ 

3.3.1 ความตอ้งการสนิคา้ในช่วงเวลาหนึ่งสามารถคาดคะเนปดแ้น่นอน 

3.3.2 ตน้ทุนในการมสีนิคา้คงคลงั  สามารถคาดคะเนปด ้ โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด   
1)  ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการสัง่ืื้อ  (Ordering  cost)  หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จากการสัง่ืื้อสนิคา้ อนัประกอบดว้ย ค่าเอกสารต่างๆ  ในการสัง่ืื้อ 
ค่าโทรศพัท ์ค่าปปรณะีย ์เงนิเดอืนพนกังานฝ่ายจดัืือ้ โดยค่าใชจ้่ายในการ
สัง่ืือ้จะคงทีใ่นการสัง่ืือ้แต่ละครัง้จะืือ้มากหรอืน้อยกต็าม 

2) ตน้ทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัณา (Carrying cost) หมายถึง ค่าใชจ้่าย
ในการเกบ็รกัณาสนิคา้คงคลงัปวเ้พื่อผลติหรอืเพื่อขาย เช่น ค่าเช่าคลงัสนิค้า 
ค่าตรวจสภาพสนิค้า ค่าประกนัภยั เงนิเดอืนพนักงาน แผนกตรวจสอบรบั
จ่ายสินค้า เป็นต้น ต้นทุนเกบ็รกัณาจะผนัแปรตามจ านวนสนิค้าที่เกบ็ปว ้
กล่าวคอืถ้ามสีนิคา้ในคงคลงัน้อยค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาจะน้อยเช่นกนั 
โดยค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาสนิคา้คงคลงัจะเท่ากนัทุกหน่วยสนิคา้ 

      3.3.3  การสัง่ืื้อสินค้าจะปด้รบัทนัที  โดยปม่มีความล่าช้า (Lead time) ภายใต้ข้อตกลง
เบื้องตน้ 3 ประการมผีลท าให้ธุรกจิปม่ต้องมสีนิค้าคงคลงัปวเ้พื่อความปลอดภยั (Safety stock)  

เนื่องจากสามารถพยากระ์ยอดขายปดแ้น่นอน และการสัง่ืือ้สนิคา้จะปดร้บัทนัท ี 
3.4  การค านวะหาขนาดของการสัง่ืือ้ 

ถ้าก าหนดให ้ S   =   ปรมิาะสนิคา้ทีข่ายปดใ้นช่วงเวลาทีศ่กึณา 

C  =   ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาสนิคา้ต่อหน่วย ในช่วงเวลาเดยีวกบั S 

O  =   ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้ 1 ครัง้ 

Q  =   ขนาดการสัง่ืือ้แต่ละครัง้ 

ตน้ทุนรวมในการมสีนิคา้ปว ้S หน่วย  =  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา + ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้ 

         =  (C x  สนิคา้คงคลงัเฉลีย่) + (O x จ านวนครัง้ทีส่ ัง่ืือ้) 

        =  (C x  
2

Q ) +( O x 
Q

S ) 
 

ฉะนัน้ตน้ทุนรวมจะเท่ากบั         
2

CQ
    + 

Q

SO
  

 

อนึ่งตน้ทุนรวมจะต ่าสุดปดก้ต่็อเมื่อ       
2

CQ       =        
Q

SO     
 

   CQ2   =    2SO 

            Q2    =    
C

2SO
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            Q = 
C

2SO
         

  Q    =  

C

2SO   คอื ขนาดการสัง่ืือ้แต่ละครัง้ทีจ่ะท าใหต้น้ทุนรวมต ่าสุด (ประหยดัทีสุ่ด)           
 

ใชส้ญัลกัณะ์ 

 

 

 

 ส าหรบัสนิค้าคงคลงัถวัเฉลีย่นัน้พจิาระาปดจ้าก รปูภาพที่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปรมิาะสนิคา้กบัระยะเวลาดงัภาพที ่9-1 

ปรมิาะสนิคา้  (Q) 

 

 

 

        

             สนิคา้คงคลงัเฉลีย่ 

 

 

  

 

รปูภาพท่ี  9-1  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาะสนิคา้กบัเวลา 

 

จากกราฟแสดงว่า เมื่อส ัง่ืื้อสินค้ามา Q หน่วย จะมีการขายสินค้าออกปปสม ่าเสมอ 
จนกระทัง่สินค้าเหลอื 0 หน่วย  จงึส ัง่ืื้อมาอกี Q หน่วย และสินค้ามาถึงทนัทีโดยปม่มคีวาม

ล่าชา้ เป็นวฎัจกัรต่อเนื่องปปเรื่อยๆ  สนิคา้คงคลงัโดยเฉลีย่จงึมคี่า  
2

Q
 

 ตวัอย่างท่ี 1 รา้น  อารยา  ผลติกระเป๋าหนังจ าหน่าย  คาดวา่ในระยะเวลา 2 เดอืน จะ
ขายกระเป๋าปด ้ 2,000  ใบ  กระเป๋า 1 ใบ  ต้องใช้หนงั 2  หลา  โดยค่าใชจ้่ายในการสัง่ืื้อหนัง
ครัง้ละ 100 บาท และค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาหลาละ 5 บาท  รา้น  อารยา ควรสัง่ืือ้หนงัครัง้
ละกีห่ลาจงึจะประหยดัทีสุ่ด 

S   =  ปรมิาะหนงัทีใ่ชใ้นระยะเวลา  2 เดอืน  คอื 4,000 หลา (2,000 x 2) 

C   =  5 บาท / หลา 

O   =  100 บาท / ครัง้ 

Q *  =  

C

2SO
 

Q 

2 

       ระยะเวลา         ( t ) 
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Q    =  

C

2SO
  

 

    =   
5

02x4,000x10
                        

         Q*  =    400    หลา 

 

       การสัง่ืื้อหนังครัง้ละ 400 หลา จะท าให้ประหยดัที่สุด คอื  จะมตี้นทุนรวมต ่าสุด โดยมี
ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้เท่ากบัค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา 

 =       
Q

SO
  +  

2

CQ
 

 =      
400

100  x4,000
   +   

2

400  x5
  

 =     1,000 + 1,000 

 =      2,000  บาท  

 

 ถ้าหากการสัง่ืื้อแต่ละครัง้มปีรมิาะต ่ากวา่ Q*  จะท าให้ตน้ทุนรวมสูงกว่า 2,000 บาท  
โดยมคี่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้สงูกวา่ ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา  เนื่องจากจ านวนครัง้ในการสัง่ืือ้
มากขึ้น  เช่น ร้านอารยา  ส ัง่ืื้อหนังครัง้ละ 300 หลา ต้นทุนรวม  ค่าใช้จ่ายในการสัง่ืื้อ 
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาจะเป็นดงันี้ 
 

ตน้ทุนรวม   =  ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้  +  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา 

                =    
Q

SO
   +   

2

CQ
 

 =    
300

100   x4,000
 +    

2

300  x5
 

 

 =       1,333.33  +  750 

       =       2,083.33   บาท 

 

 ในทางตรงขา้มถ้าการสัง่ืือ้แต่ละครัง้มปีรมิาะมากกว่า Q*  จะท าให้ตน้ทุนรวมสูงกว่า 
2,000 บาท  และมีค่าใช้จ่ายในการสัง่ืื้อน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัณา  เช่น ร้านอารยา  
ส ัง่ืือ้หน้าครัง้ละ 500 หลา  ผลจะเป็นดงันี้ 
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ตน้ทุนรวม     =   
Q

SO
  +   

2

CQ
  

 =   
500

100   x4,000
   +   

2

500  x5
 

 

 =    800 + 1,250 

 =    2,050 

ืึ่งสามารถแสดงให้เหน็เส้นต้นทุนรวม  ค่าใช้จ่ายในการสัง่ืื้อ  ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัณาดงั
ภาพที ่9-2 

 

       ตน้ทุน 

 

 

 ตน้ทุนรวม (Total cont) 

 คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา 
 (Carrying cast) 

 

 

 

 คา่ใชจ้่ายในการสัง่ืื้อ 

            (Ordering cost) 
  

  Q* 

      ปรมิาะการสัง่ืื้อ ( Q )  
รปูภาพท่ี  9-2  แสดงค่าใชจ้่ายในการบรหิารสนิคา้คงคลงั 

 

 จากกราฟจะเหน็วา่ปรมิาะการสัง่ืือ้ ะ ระดบั Q*  จะท าใหต้น้ทุนรวมต ่าสุด ืึ่งค่าใชจ้่าย
ในการสัง่ืือ้จะเท่ากบั ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา  (จุดตดัของสองเสน้) 
     3.5  จุดสัง่ืือ้ (Reorder  point)   

          จุดสัง่ืื้อ หมายถึง จุดที่ธุรกจิจะสัง่ืื้อสินค้าอกีเมื่อปร อาจระบุระยะห่างในการสัง่ืื้อ
สนิคา้ครัง้ต่อปปวา่ห่างจากการืือ้ครัง้ก่อนกีว่นั  หรอืระบุจ านวนหน่วยสนิคา้วา่เหลอืเท่าใดจงึส ัง่ืือ้
ครัง้ใหม่ 

o 
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 จากตวัอยา่ง รา้นอารยา จากขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของวธิ ีEOQ  จุดสัง่ืือ้ทีเ่ป็นหน่วยสนิค้า   
สามารถตอบปดว้า่จะืือ้สนิคา้ครัง้ต่อปป  เมื่อสนิคา้เดมิ ม ี0 หน่วย  เนื่องจากการสัง่ืือ้สนิคา้ปดร้บั
ทนัท ี แต่ถ้าจะตอบจุดสัง่ืือ้เป็นระยะห่าง  ระหวา่งการืือ้แต่ละครัง้เป็นกีว่นั  สามารถท าปดด้งันี้ 
 ระยะเวลา 60 วนั มคีวามต้องการหนัง 4,000 หลา สัง่ืื้อหนังที่ประหยดัที่สุดครัง้ละ 
400 หลา  ฉะนัน้การสัง่ืือ้ จะตอ้งสัง่ืือ้ทัง้หมด 10 ครัง้ แต่ละครัง้ของการสัง่ืือ้ห่างกนั 6 วนั   
 

จุดสัง่ืือ้  (จ านวนวนั)    =  ระยะเวลาทีศ่กึณา     x   Q* 

    S 

            =     60  x  400        =    6  วนั 

                        4,000 

 

 ตวัอย่างท่ี 2  บรณิทั เอกพาะิชย ์ จ ากดั  ประมาะการวา่ขายสนิคา้ปด ้ 90,000 หน่วย  
ภายในระยะเวลา 9 เดอืน  และการขายนัน้เกดิสม ่าเสมอตลอดช่วงเวลาดงักล่าว  ในการสัง่ืื้อ
สนิค้ามาขายต้องเสียค่าใช้จ่ายครัง้ละ 10 บาท  นอกจากนี้ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัณา 
หน่วยละ 0.20 บาท  การสัง่ืื้อแต่ละครัง้จะปด้รบัสนิค้าทนัท ี และบรณิทัปม่มนีโยบายเกบ็สนิค้า
คงคลงัปวเ้พื่อความปลอดภยั  (1 เดอืน =  30 วนั) 
 ค านวณหา 

1. ปรมิาะการสัง่ืือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด  ( Q*  ) 
2. จ านวนครัง้ในการสัง่ืือ้ในระยะเวลา 9 เดอืน 

3. ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้รวม 

4. ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา 

5. จุดสัง่ืือ้  (Reorder  point) 

 

 S    =   90,000  หน่วย / 9 เดอืน 

 O   =   10 บาท / ครัง้ 

 C   =   0.20  บาท / หน่วย / 9 เดอืน 

 

 1.    Q*    =    
C

O  xS  x2
 

 

                       =     
0.20

10  x90,000  x2
   

 

                       =      3,000  หน่วย 
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       2.   จ านวนครัง้ในการสัง่ืือ้ในระยะเวลา 9 เดอืน 

           =      ปรมิาะสนิคา้ทีใ่ช ้หรอืทีข่ายปด ้

                  ปรมิาะการสัง่ืือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด 
 

           =   
*Q

S
    =     

3,000

90,000
 

  

      =  30  ครัง้ 

 

 3.  ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้      =      
*Q

S
X O  

 

                                             =    
3,000

10  x90,000
 

     

        =     300  บาท 
 

        4.  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา =     
2

*CQ
 

   =   
2

3,000  x0.2
 

  =      300    บาท 
 

 5.  จุดสัง่ืือ้  =    0   หน่วย 

     การสัง่ืือ้สนิคา้แต่ละครัง้จะห่างกนั  9  วนั 

 เนื่ องจากเวลา 9 เดือนมีการสัง่ืื้อสินค้า 30 ครัง้ ภายใต้การขายที่เกิดขึ้นอย่าง
สม ่าเสมอ  (270 วนั / 30 ครัง้  =  9  วนั) จุดสัง่ืื้อใหม่เมื่อสนิค้าเดมิมอียู่ 0 หน่วย เนื่องจาก  
การสัง่ืื้อสนิคา้ บรณิทัปด้รบัทนัทปีม่มคีวามล่าช้า  และบรณิทัปม่มนีโยบายเกบ็สนิค้าคงคลงัปว้
เพื่อความปลอดภยั                                                                                                          
       แต่ถ้าหากการสัง่ืือ้สนิค้าแลว้ปม่ปดร้บัทนัทแีต่มรีะยะเวลาในการเดนิทางของสนิคา้ ืึ่ง
เรยีกวา่ระยะเวลารอคอยสนิคา้ (lead  time) หรอืบรณิทัมนีโยบายเกบ็สนิคา้คงเหลอืปวเ้พื่อความ
ปลอดภยั (safety stock) ทัง้นี้เพื่อป้องกนัสนิคา้ขาดแคลน (stock out) อนัท าให้ตอ้งสูญเสยีลกูค้า
จุดสัง่ืือ้ใหม่จะเปลีย่นปป  ดงันี้ 
 (ก)  จากขอ้มลูของบรณิทัเอกพาะิชย ์ ถ้าการสัง่ืือ้สนิคา้แต่ละครัง้ม ีlead time 10 วนั 

  จุดสัง่ืือ้    =  lead  time  x  สนิคา้คงคลงัถวัเฉลีย่ต่อวนั ( ณาเวลาที่ศกึ
S

) 
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             =  10   x   
270

90,000
   

             =   3,333    หน่วย 

 (ข)  ถ้าบรณิทัมนีโยบายเกบ็สนิคา้คงคลงัปวเ้พื่อความปลอดภยัเพิม่อกี 1,000 หน่วย 

  จุดสัง่ืือ้ใหม่  
  =  lead  time x สนิคา้คงคลงัถวัเฉลีย่ต่อวนั + สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั 

           =    10   x   
270

90,000
  +  1,000                                    

           =     4,333    หน่วย 

 (ค)  ถ้าปม่ม ี lead  time  แต่บรณิทัมีนโยบายเกบ็สนิค้าคงคลงัปวเ้พื่อความปลอดภยั  
1,000 หน่วย  เพยีงประการเดยีว 

  จุดสัง่ืือ้ใหม ่  =   ขนาดของ  safety  stock   

            =   1,000   หน่วย 
 

    3.6  การปดร้บัส่วนลดเงนิสดเนื่องจากืือ้ปรมิาะมาก  (Quantity  discount)   

 โดยปกตแิลว้การสัง่ืือ้สนิคา้จ านวนมากยอ่มปดร้บัส่วนลดเงนิสดจากผูข้าย เพื่อเป็นการ
จงูใจลกูค้า ฉะนัน้ผู้ื ื้อหรอืลกูค้าจงึมตี้นทุนสนิค้าต่อหน่วยถูกลง อนัส่งผลกระทบต่อประมาะ
การสัง่ืือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด (Q*) ส าหรบัหลกัเกะฑใ์นการพจิาระาวา่จะตดัสนิใจืือ้สนิคา้ จ านวน
มากเพื่อหวงัส่วนลดเงนิสดหรอืปม่  ต้องท าการเปรยีบเทยีบ ระหว่างประโยชน์ทีป่ดร้บัจากส่วนลด
เงนิสดกบัค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาทีเ่พิม่ขึน้วา่ควรรบัขอ้เสนอของผูข้ายหรอืปม่ 
 จากตวัอยา่งเดมิ ถา้ผูข้ายเสนอส่วนลด ใหห้น่วยละ 5 สตางค ์ถ้าืือ้สนิคา้ครัง้ละ 3,500 
หน่วย บรณิทัเอกพาะิชยค์วรรบัขอ้เสนอหรอืปม่  พจิาระาปดด้งันี้ 
 ส่วนลดทีป่ดร้บั  90,000  x  .05     =   4,500   บาท 

 ตน้ทุนรวมในการสัง่ืือ้สนิคา้ครัง้ละ   3,500  หน่วย  เพิม่ขึน้ดงันี้ 
  

ตน้ทุนรวมเพิม่ขึน้  =  

     
  

 = 
 

 

 =        (350  +  257)   -  600  
 

 =        7 
  

 SO 

  Q 

CQ    

 2 

+ ( )  CQ*  

 2 

-  +    SO 

      Q* 

.20  x  3,000    +   90,000  x  10 

        2                      3,000 

  

( 
.20   x   3,500    +   90,000  x  10 

        2                         3,500 

  

- )  ( )  
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 จะเห็นปด้ว่าส่วนลดที่ปด้รบัืึ่งเป็นรายปด้ส่วนเพิ่มมากกว่าค่าใช้จ่ายส่วนเพิม่เท่ากบั  
4,493  บาท  (4,500 - 7)  ฉะนัน้บรณิทัเอกพาะิชยค์วรสัง่ืือ้สนิคา้ครัง้ละ  3,500  หน่วย 

     3.7  ระดบัสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั  (Level  of  Safety  Stock) 

  ความต้องการสินค้าหรือปริมาะขายในทางปฏิบัติปม่สามารถก าหนดปด้แน่นอน  
เนื่องจากความตอ้งการสนิคา้มกีารเปลีย่นแปลงขึน้ลงตลอดเวลา บางช่วงมคีวามตอ้งการใชม้าก  
บางช่วงเวลาอาจมคีวามตอ้งการใชน้้อย ืึง่ธุรกจิปม่สามารถควบคุมปด ้ ดงันัน้ธุรกจิจงึควรมกีาร
เกบ็สนิคา้คงคลงัปวจ้ านวนหนึ่ง เพื่อป้องกนัการขาดแคลนืึง่จะท าใหป้ม่เสยีลกูคา้ และในกระีที่
เป็นธุรกจิท าการผลติสนิคา้  จะท าใหก้ารผลติปม่ตอ้งหยดุชะงกั 

 หลกัการส าคญัในการก าหนดขนาดสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั คอื จะตอ้งพจิาระา
ถงึต้นทุนค่าเสยีโอกาสจากการขาดแคลนสนิค้า และตน้ทุนในการเกบ็รกัณาที่เพิม่ขึน้จากการมี
สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั โดยธุรกจิจาตอ้งด ารงสนิคา้คงคลงัปวเ้พื่อความปลอดภยั ในระดบั
ที่ท าให้ต้นทุนรวม  ในการมีสินค้าคงคลังปว้เพื่อความปลอดภัยต ่ าสุด ืึ่งธุรกิจสามารถ
ค านวะหาตน้ทุนดงักล่าวปด ้ ถ้าทราบวา่ภายใต้ความปม่แน่นอนในความตอ้งการสินคา้ในระดบั
ต่างๆ  มคีวามน่าจะเป็น  (Probability)  เท่าใด 

   ตวัอย่างท่ี 3  บรณิทัเอกพาะิชยม์กีารสัง่ืือ้สนิคา้ทีป่ระหยดัทีสุ่ดในช่วง 90 วนั ครัง้ละ  
3,000 หน่วย ในการสัง่ืื้อสินค้า มี lead time 4 วนั ต้นทุนสินค้าขาดมือหน่วยละ 6 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัณาสนิค้าปว้ในมือหน่วยละ 0.20 บาท บริณัทสามารถคาดคะเนความ
น่าจะเป็นในการใชส้นิคา้ในช่วง  90  วนัดงันี้ 
 

จ านวนสนิคา้  (หน่วย)    ความน่าจะเป็น  (Probability) 

 2,000      0.10 

 2,500      0.20 

 3,000      0.30 

 3,500      0.20 

 4,000      0.12 

 5,000      0.08 

   รวม    1.00 

 บรณิทัเอกพาะิชย ์ควรจะม ี Safety  stock   เป็นจ านวนเท่าใดจงึมตีน้ทุนต ่าสุด 

วิธีท า 

1. ถ้าความต้องการสินค้า ปม่เกิน 3,000 หน่วย จะปม่มีสินค้าขาดมือ Safety stock ปม่
จ าเป็นตอ้งม(ีเนื่องจากการสัง่ืือ้สนิคา้ครัง้ละ 3,000 หน่วยอยูแ่ลว้) 

2. ถ้าความต้องการสนิคา้ เกนิ 3,000 จะมสีนิคา้ขาดมอืเกดิขึน้ กล่าวคอื ถ้าความตอ้งการ
สนิคา้ 3,500 หน่วย 4,000 หน่วย 5,000 หน่วย จะมสีนิคา้ขาดมอื 500 หน่วย 1,000 หน่วย 
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และ 2,000 หน่วย จึงจ าเป็นต้องมี Safety stock ปว้เพื่อปม่ให้สินค้าขาดมือในระดับ
ต่างๆ ดงักล่าว 

3. Safety stock ที่จะต้องมใีนแต่ละระดบั เพื่อป้องกนัสนิค้าขาดมอืและน ามาเปรยีบเทยีบ
ต้นทุนรวมปด้แก่ 0 หน่วย 500 หน่วย 1,000 หน่วย และ 2,000 หน่วย ตามล าดับ 

แสดงตามตารางที ่9-1 

 

ตารางท่ี 9-1  แสดงปรมิาะขายปรมิาะการสัง่ืือ้และปรมิาะสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั 

ปรมิาะขาย 

 

ปรมิาะสัง่ืือ้ (Q*) 

 

สนิคา้คงคลงัเพื่อปลอดภยั 

(Safety Stock) 

 =  +  

2,000 3,000 - 

2,500 3,000 - 

3,000 3,000 - 

3,500 3,000 500 

4,000 3,000 1,000 

5,000 3,000 2,000 

 

 ขัน้ตอนต่อปประดบัสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั จากตารางที ่9-1 จ านวน 0 หน่วย
(ปม่มสีนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั) 500 หน่วย 1,000 หน่วย และ 2,000 หน่วย จะมสีนิค้า
ขาดมอื ดงันี้ 
 1.  สนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั 0 หน่วย รวมกบัการสัง่ืื้อที่ประหยดัที่สุด (Q*) 

3,000 หน่วย  
กระียอดขาย 3,500 หน่วย สนิคา้ขาดมอื (Stock out) 500 หน่วย 

กระียอดขาย 4,000 หน่วย สนิคา้ขาดมอื (Stock out) 1,000 หน่วย 

กระียอดขาย 5,000 หน่วย สนิคา้ขาดมอื (Stock out) 2,000 หน่วย 

 2.  สนิคา้คงเหลอืเพื่อความปลอดภยั 500 หน่วย 

กระียอดขาย 4,000 หน่วย สนิคา้ขาดมอื (Stock out) 500 หน่วย 

กระียอดขาย 5,000 หน่วย สนิคา้ขาดมอื (Stock out) 1,500 หน่วย 

 3.  สนิคา้เพื่อความปลอดภยั 1,000 หน่วย 

กระียอดขาย 5,000 หน่วย สนิคา้ขาดมอื (Stock out) 1,000 หน่วย 

 4.  สนิคา้เพื่อความปลอดภยั 2,000 หน่วย  
ปม่วา่จะขายระดบัใดจะปม่เกดิสนิคา้ขาดมอื แสดงใหเ้หน็ตามตารางที ่9-2 
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ตารางท่ี 9-2  แสดงปริมาะสินค้าคงคลงัขาดมือในแต่ละระดบัของสินค้าคงคลงัเพื่อความ 

   ปลอดภยั 

สนิคา้คงคลงัเพื่อ
ความปลอดภยั 

ปรมิาะสัง่ืือ้ 
ปรมิาะสนิคา้ใน

มอื 
ปรมิาะขาย สนิคา้ขาดมอื 

0 3,000 3,000 3,500 500 

   4,000 1,000 

   5,000 2,000 

500 3,000 3,500 4,000 500 

   5,000 1,500 

1,000 3,000 4,000 5,000 1,000 

2,000 3,000 5,000 5,000 0 

 

 น าสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยัในแต่ละระดบัพร้อมกบัสนิค้าขาดมอืมาหาต้นทุน
ต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสนิใจ ก าหนดขนาดของสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัที่เหมาะสม
ทีสุ่ด ดงัตารางที ่9-3 

 

ตารางท่ี  9-3  แสดงระดบัสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัและตน้ทุนต่างๆ 

1 

Safety 

stock 

2 

Stock out 

3 

Stock out 

cost @ 6 

4 

Prob 

5 

Exp. 

Stock out 

cost 

6 

Safety 

stock 

carrying 

cost @ 1 

7 = 5+6 

Total cost 

0 500 3,000 0.20 600 0  

 1,000 6,000 0.12 720 0  

 2,000 12,000 0.08 960 0  

    2,280 0 2,280 

500 500 3,000 0.12 360 500  

 1,500 9,000 0.08 720   

    1,080 500 1,580 

1,000 1,000 6,000 0.08 480 1,000 1,480 

2,000 0 0 0.08 0 2,000 2,000 
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 1  Safety Stock หมายถงึ   สนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยั 

 2  Stock out  หมายถงึ   สนิคา้ขาดมอื 

 3  Stock out Cost หมายถงึ   ตน้ทุนสนิคา้ขาดมอื 

 4  Prob   หมายถงึ   ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิเหตุการะ์ 

 5  Exp. Stock out cost หมายถงึ   ตน้ทุนสนิคา้ขาดมอืคาดคะเนจากความน่าจะเป็น 

 6  Safety stock carrying cost  หมายถงึ  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาสนิคา้คงคลงัเพื่อ 

   ความปลอดภยั 

 7  Total cost  หมายถงึ   ตน้ทุนรวม 

 

 กจิการควรม ีSafety stock ปว ้ 1,000  หน่วยจงึจะท าให้ตน้ทุนรวมต ่าสุด คอื 1,480 บาท 
เทคนิคการควบคุมสนิคา้คงคลงัทีก่ล่าวมาแลว้ จะช่วยผู้บรหิารการเงนิในการก าหนดขนาดการ
สัง่ืื้อ และระดบัสนิค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยัที่เหมาะสมปด้ แต่ในสภาพความเป็นจรงินัน้ 
ปรมิาะความตอ้งการสนิคา้ในแต่ละช่วงเวลายากทีจ่ะก าหนดปดแ้น่นอน เนื่องจากการด าเนินงานมี
ปัจจยัหลายประการทีป่ม่สามารถควบคุมปด ้เช่น สภาวะเศรณฐกจิ การแขง่ขนั และสภาพแวดลอ้ม
อื่นๆ เป็นตน้ ฉะนัน้ ผูบ้รหิารการเงนิจงึต้องอาศยั ความร่วมมอืกบัฝ่ายอื่นๆ เพื่อใหก้ารบรหิาร
สนิค้าคงคลงัมปีระสทิธภิาพสูงสุด เช่น การพยากระ์ยอดขายสนิค้าตลอดจนความน่าจะเป็น
ภายใตป้รมิาะขายระดบัต่างๆ จากฝ่ายการตลาดหรอืในธุรกจิทีท่ าการผลติสนิคา้ แผนกผลติจะ
มสี่วนช่วยในการท าตารางการผลติที่ถูกต้องรดักุม เป็นตน้ สิง่ส าคัญอกีประการหนึ่งที่มผีลต่อ
ตน้ทุนการบรหิารสนิคา้คงคลงั ปดแ้ก่ lead time ถ้าหาก lead time น้อยลงเท่าใด  ความจ าเป็น
ทีจ่ะถือสนิค้าปวใ้นปรมิาะสงูจะลดลงอนัท าให้ตน้ทุนของสนิค้าต ่าลง และในที่สุดจะช่วยให้ธุรกจิ
บรรลุเป้าหมายเรว็ขึน้ 

 

สรปุ 

  

 การบรหิารสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกจิประสบความส าเรจ็จะต้องมี
ปรมิาะหรอืขนาดของสินค้าคงคลงัที่เหมาะสม ืึ่งต้องใช้เทคนิค EOQ เพื่อสามารถก าหนด
ขนาดของการสัง่ืือ้วา่ควรืือ้ครัง้ละเท่าใด และก าหนดจุดสัง่ืือ้วา่ควรืือ้เมื่อใด ทัง้นี้ เพื่อท าให้
การบรหิารสนิคา้คงคลงัมตีน้ทุนรวมต ่าสุดหรอืประหยดัทีสุ่ด 

 ปรมิาะการสัง่ืื้อที่ประหยดัที่สุดตามเทคนิค EOQ จะมตี้นทุนอยู่ 2 ประเภท คอื 1) 
ค่าใช้จ่ายในการสัง่ืื้อ 2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัณา ประมาะการสัง่ืื้อที่ประหยดัที่สุด คือ 
ปรมิาะืื้อทีท่ าให้ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้เท่ากบัค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัณา อนัมผีลใหต้้นทุนรวม
ต ่าสุด 
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 จุดสัง่ืือ้ คอื การอธบิายว่าจะืือ้สนิคา้ครัง้ต่อปปเมื่อสนิคา้คงคลงัเหลอือยูเ่ท่าใด ขึน้อยู่
กบัปัจจยั 2 ประการ ปด้แก่ ปริมาะสินค้าคงคลงัเพื่อความปลอดภยั กบัสินค้าที่ต้องเก็บปว้
ในช่วงเดนิทางของสนิคา้ (Lead time) 

 การก าหนดสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัวา่ควรมจี านวนเท่าใดนัน้ จะตอ้งอาศยัการ
คาดการะ์หรือพยากระ์ยอดขายในระดบัต่างๆ ว่ามีโอกาสหรอืความน่าจะเป็นเท่าใด เพื่อ
ค านวะหาต้นทุนในการก าหนดขนาดสนิค้าคงคลงัในแต่ละระดบั ต้นทุนในการก าหนดขนาด
สนิคา้คงคลงั ประกอบด้วย ต้นทุนสนิค้าขาดมือหรอืค่าเสยีโอกาสอนัเกดิจากสนิค้าปม่พอขาย 
และตน้ทุนในการเกบ็รกัณา ธุรกจิจะตดัสนิใจก าหนดขนาดสนิคา้คงคลงัเพื่อความปลอดภยัทีท่ า
ใหต้น้ทุนรวมต ่าสุด 
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ค าถามท้ายบทท่ี  9 

 

1.  จงอธบิายความหมายของสนิคา้คงคลงั(Inventory) 

2.  ในการประกอบธุรกจิ การมสีนิคา้คงคลงัมคีวามจ าเป็นหรอืปม ่ถ้ามจีงบอกประโยชน์ของ 
    สนิคา้คงคลงั 
3.  จากขอ้มลูต่อปปนี้ 
  ตอ้งการใชส้นิคา้ปีละ  3,000  หน่วย 

  ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้สนิคา้ครัง้ละ  5  บาท 

  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาสนิคา้ต่อหน่วยปีละ  10  บาท 

    ในกระทีีส่ ัง่ืือ้สนิคา้ครัง้ละ 50  หน่วย  75  หน่วย  125  หน่วย  ใหค้ านวะหา 
 1)  จ านวนครัง้ทีส่ ัง่ืือ้สนิคา้ใน  1  ปี 

 2)  สนิคา้คงคลงัเฉลีย่ 

 3)  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาสนิคา้ 

 4)  ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้สนิคา้ 

 5)  ค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 

     6)  EOQ  เท่ากบัเท่าใด 

4.  บรณิทั รุ่งเรอืง จ ากดั คาดวา่จะขายสนิคา้ปด ้10,000 หน่วย ตน้ทุนการสัง่ืือ้สนิคา้ครัง้ละ    
    25  บาท  ตน้ทนุการเกบ็รกัณาเท่ากบั  2  บาท/หน่วย/ปี  ใหค้ านวะหา 

 1)  บรณิทัควรสัง่ืือ้ครัง้ละเท่าปร  จงึจะประหยดัทีสุ่ด 

 2)  จ านวนครัง้ในการสัง่ืือ้ต่อปี 

 3)  ส ัง่ืือ้ครัง้หนึ่งใชป้ดน้านเท่าปร 

 4)  เมื่อใดจงึจะเริม่ส ัง่ืือ้  ถ้าปรากฏวา่สัง่ครัง้หนึ่งใชเ้วลา  18 วนั  จงึจะปดข้อง 
 5)  ตน้ทุนรวมในการสัง่ืือ้ทีป่ระหยดัเป็นเท่าปร 

5.  บรณิทั จรงิใจ จ ากดั ืือ้น ้าตาลทราย 5,000 ถุง เพื่อใชเ้ป็นระยะเวลา  5 เดอืน โดยเสยี 

    ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้ครัง้ละ 20 บาท และค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณา 5 บาทต่อถุง ให ้

    ค านวะหา 
 1)  บรณิทัจะตอ้งสัง่ืือ้ครัง้ละกีถุ่ง  จงึจะประหยดัทีสุ่ด 

 2)  ตน้ทุนรวมของการสัง่ืือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด 

6.  บรณิทั แปรงสฟัีน จ ากดั ขายแปรงสฟัีนปดเ้ดอืนละ 10,000 ดา้ม เสยีค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้ 

    ครัง้ละ 200 บาท ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาดา้มละ 0.10 บาท 

ในกระีทีบ่รณิทัส ัง่ืือ้แปรงสฟัีนครัง้ละ 10,000 ดา้ม 5,000 ดา้ม 2,500 ดา้ม  
ใหค้ านวะหา 
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  1)  จ านวนครัง้ทีส่ ัง่ืือ้แปรงสฟัีน 

  2)  ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้ต่อเดอืน 

  3)  จ านวนแปรงสฟัีนโดยเฉลีย่ 

  4)  ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาต่อเดอืน 

  5).  ค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 

7.  บรณิทั ฟ้าใส จ ากดั ส ัง่ืือ้เครื่องโทรศพัทม์าจ าหน่าย  ประมาะการยอดขายช่วง 3 เดอืน 

    เท่ากบั  8,000  เครื่อง  การสัง่ืือ้โทรศพัทต์อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการสัง่ืื้อครัง้ละ 500 บาท   
    การเกบ็รกัณาโทรศพัทเ์สยีค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาเครื่องละ 200  บาทต่อปี 

 1)  ปรมิาะการสัง่ืือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด  (EOQ)  เป็นเท่าปร 

2)  ถ้าผูข้ายเสนอใหส้่วนลดในกระีทีบ่รณิทัส ัง่ืือ้ปากกาครัง้ละปม่ต ่ากวา่ 2,500 เครื่อง 
ส่วนลดเครื่องละ 2 บาท ถามวา่ บรณิทัควรสัง่ืือ้ปากกาครัง้ละจ านวนเท่าปร 

3)  การสัง่ืือ้สนิคา้แต่ละครัง้ห่างกนักีว่นั 

4)  จุดสัง่ืือ้ ถ้าม ีLead time 3 วนั 

5)  จุดสัง่ืือ้ถ้ามขีนาด Safety stock 200 เครื่อง 
6)  จุดสัง่ืือ้ ถ้าม ีLead time 3 วนั และ Safety stock 200 เครื่อง 

8.  บรณิทั ใสสะอาด จ ากดั ขายเครื่องกรองน ้าดื่ม จ านวน 5,000 เครื่อง ภายในระยะเวลา  6   
    เดอืน ราคาขายต่อหน่วยเครื่องละ 5,000 บาท ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้ครัง้ละ 100 บาท 

    ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาปีละ 50 บาทต่อเครื่อง  จากอดตีทีผ่่านมาพบวา่  ความน่าจะเป็น 

    ในการขายเครื่องกรองน ้า  เป็นดงันี้ 
ปรมิาะขาย  (เครื่อง) ค่าความน่าจะเป็น 

100 0.05 

150 0.15 

200 0.30 

250 0.35 

300 0.15 

ใหค้ านวะหา 

1) ปรมิาะการสัง่ืือ้ประหยดัทีสุ่ด 

2) สนิคา้คงเหลอืเพื่อความปลอดภยั ถ้าตน้ทุนสนิคา้ขาดมอื หน่วยละ 50 บาท 

9.  บรณิทั แวืายด ์จ ากดั ส ัง่ืือ้กระเป๋าเดนิทางจากต่างประเทศมาขายในเมอืงปทย คาดวา่จะ
ขายกระเป๋าปดเ้ดอืนละ 40,000 ใบ การผลติกระเป๋าแต่ละใบใชห้นงั 2 หลา ค่าใชจ้่ายในการ
สัง่ืือ้กระเป๋า ครัง้ละ 50 บาท ค่าใชจ้่ายในการสัง่ืือ้หนงัครัง้ละ 25 บาท ค่าใชจ้่ายในการเกบ็
รกัณากระเป๋าใบละ 25 บาทต่อเดอืน ค่าใชจ้่ายในการเกบ็รกัณาหนงัหลาละ 10 บาท 
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ใหค้ านวะ 

1. ควรสัง่ืือ้กระเป๋าครัง้ละกีใ่บจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด 

2. ถ้ามผีูเ้สนอให้ื ือ้ครัง้ละปม่น้อยกวา่ 2,000 ใบ บรณิทัจะรบัขอ้เสนอเมอืปดร้บั
ส่วนลดใบละเท่าใด 

3. ถ้าบรณิทัส ัง่หนงัมาเพื่อผลติกระเป๋าเอง ควรสัง่ืือ้หนงัครัง้ละกีห่ลา จะประหยดั
ทีสุ่ด 

 



บทท่ี  10 

งบประมาณการลงทุน 

(Capital Budgeting) 

 

บทน า 
 

 งบประมาณการลงทุน เป็นการตดัสนิใจทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ของธุรกจิ การตดัสนิใจ
ดงักล่าวจะก าหนดความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิ ตลอดจนความเสีย่งภยัจากธุรกจินัน้ 
ทัง้นี้ เนื่องจากการตดัสนิใจลงทุนในลกัษณะนี้เป็นการงทุนทีต่อ้งใชเ้งนิทุนจ านวนมากในปัจจบุนั
เพื่อหวงัผลตอบแทนในอนาคต เช่น การลงทุนในสนิทรพัย์ถาวรประเภทเครื่องจกัร อุปกรณ์ 
ทีด่นิ อาคาร การลงทุนวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การลงทุนส ารวจทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นต้น 

งบประมาณการลงทุนเป็นการวางแผนทางการเงนิในระยะยาวจงึมกัด าเนินในรปูโครงการ (Project) 
ซึ่งจะมีขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัโครงการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการตลาด การผลิต การจดัการ 
การเงนิ ส าหรบัขอ้มลูดา้นการเงนิจะมกีารพยากรณ์กระแสเงนิสดทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต กระแส
เงนิสดจ่ายลงทุน ประมาณการก าไรขาดทุน และฐานะทางการเงนิ เนื่องจากการประมาณการ
เหตุการณ์ในอนาคตจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะประมาณการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ ส าหรบัเนื้อหา
ในบทนี้จะอธบิายกระบวนการจดัท างบลงทุนในขัน้ตอนการประมาณการกระแสเงนิสดรบั กระแส
เงนิสดจ่าย การประเมินค่ากระแสเงินสด การตดัสินใจเลือกโครงการ ตลอดจนการติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินโครงการ 
  

1.  ประเภทของโครงการลงทุน 

 

1.1  ผลติภณัฑใ์หม่ 
1.2  จดัหาสนิทรพัยใ์หม่มาทดแทนสนิทรพัยเ์ก่า 
1.3  โครงการวจิยัและพฒันา 
1.4  โครงการส ารวจ 

1.5  โครงการอื่นๆ 

 

2.  ขัน้ตอนในการท างบประมาณการลงทุน 

 

2.1  คดัเลอืกโครงการหรอืขอ้เสนอรายจ่ายลงทุน 

2.2  ประมาณการกระแสเงนิสดแต่ละโครงการ 
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2.3  ประเมนิค่ากระแสเงนิสดแต่ละโครงการ  เพื่อตดัสนิใจคดัเลอืกโครงการ 
2.4  การตดัสนิใจเลอืกโครงการ 
2.5 ตดิตามประเมนิผลการดำ  เนินงานโครงการ 

 

2.1  การรวบรวมโครงการทุนเพ่ือคดัเลือกโครงการ 

 เป็นข ัน้ตอนแรกทีล่งมอืท า ผูท้ ีเ่สนอโครงการลงทุนอาจมาจากฝ่ายต่างๆ หลายฝ่าย
เพื่อน ามาใชเ้ป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจในโครงการทีด่ทีีสุ่ด 

2.2  การประมาณการกระแสเงินสดแต่ละโครงการ 

การประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุนเป็นเรื่องส าคญัมาก 
เพราะเงนิสดเป็นหวัใจส าคญัของการลงทุน การลงทุนใดๆ กต็ามต้องใชเ้งนิสด โดยคาดหวงัว่า
จะได้รบัผลตอบแทนกลบัมาในรูปเงนิสดเช่นกนั ในขัน้ตอนนี้จงึให้ความส าคญักบัรายได้และ
รายจ่ายที่เป็นเงนิสดเท่านัน้ (ไม่ใช่ก าไรตามบญัชี) และกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจะต้อง
เป็นกระแสเงนิสดรบัหลงัจากหกัภาษี 
 ในขัน้ตอนนี้จะมกีารประมาณการกระแสเงนิสดรบั (cash in flow) และกระแสเงนิสด
จ่าย (cash out flow) โดยยดึหลกัการส าคญัดงันี้ 

กระแสเงินสดจ่าย(Cash out flow)  หมายถงึ จ านวนเงนิสดจ่ายทัง้สิน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
สนิทรพัยใ์ช้ด าเนินงานตามโครงการ  กรณีซื้อสนิทรพัยม์าใช้ในกจิการ เงนิจ่ายลงทุนเท่ากบั 
ตน้ทุนทางบญัชขีองทรพัยส์นิบวกดว้ยค่าขนส่ง ค่าตดิตัง้และทดลอง รวมทัง้เงนิทุนหมุนเวยีน 
(working capital) ทีเ่พิม่ขึน้ และเงนิทุนเพิม่เตมิ จากการด าเนินงานตามโครงการ 

ถ้ากรณีทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี การค านวณหา cash out flow จะตอ้งน าภาษีที่
ประหยดัได ้มาหกัออกจากการลงทุนรวมของโครงการ ในทศิทางตรงกนัขา้ม ถ้าโครงการใดท า
ใหเ้สยีภาษเีพิม่ขึน้ตอ้งน ามาบวกกนัเงนิลงทุนรวมของโครงการ 

กระแสเงินสดรบั (cash inflow) หมายถงึ เงนิสดทีไ่ดจ้ากการลงทุน รวมทัง้ค่าใชจ้่ายที่
ประหยดัได ้ 

ตวัอย่าง  โครงการลงทุน ซื้อเครื่องจกัรใหม่แทนเครื่องจกัรเก่า ราคาเครื่องจกัใหม่ 
500,000 บาท ค่าขนส่ง 10,000 บาท และขายเครื่องจกัรเก่าในราคาตามบญัช ีคอื 100,000 บาท 
โดยคาดวา่การลงทุนซือ้เครื่องจกัรใหม่จะท าใหป้ระหยดัค่าบ ารุงศกึษาไดปี้ละ 50,000 บาท อายุ
เครื่องจกัรใหม่ 5 ปี มูลค่าซาก 50,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 30%) 
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 Cash out flow   

  ราคาเครื่องจกัรใหม่      500,000 บาท 

     บวก    ค่าขนส่ง     10,000      บาท 

          510,000      บาท 

     หกั      เงนิสดจากการขาย       
          เครื่องจกัรเก่าไดเ้งนิ   100,000 บาท 

 

  กระแสเงนิสดจ่าย   410,000         บาท 

Cash in Flow       

วธิหีา Cash in flow  ท าได ้2 ลกัษณะดงันี้    
Cash in Flow ประกอบดว้ย  

  ค่าใชจ้่ายทีป่ระหยดัได ้     50,000  

 หกั ค่าเสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึน้ 

  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัรใหม่ (510,000 - 50,000) 

             5 

      =  92,000 

         ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัรเก่า            50,000    42,000 

  ก าไรเพิม่ขึน้ต่อปี         8,000 

 หกั ภาษเีพิม่ขึน้ต่อปี (30%    8,000)       2,400 

    ก าไรหลงัหกัภาษ ี               5,600 

บวก ค่าเสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึน้ (ไม่ใช่รายจ่ายทีเ่ป็นเงนิสด)   42,000 

  Cash in flow                 เท่ากบั                47,600 

 

หรอืหาไดโ้ดยวธินีี้ 
     มลูค่าตามบญัช ี           กระแสเงนิสด 

 ค่าใชจ้่ายทีป่ระหยดัได ้          50,000      50,000 

หกั  ค่าเสื่อมราคาเครื่องจกัทีเ่พิม่ขึน้ (92,000 - 50,000)        

        42,000 

 ก าไรเพิม่ขึน้           8,000 

ภาษเีพิม่ขึน้ (30%      8,000)            2,400         2,400 

ก าไรหลงัหกัภาษ ี           5,600 

Cash in flow             47,600 
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 2.3  การประเมินค่ากระแสเงินสด 

 หลงัจากที่ไดม้กีารประมาณการกระแสเงนิสดรบั  กระแสเงนิสดจ่าย แล้วข ัน้ตอน
ต่อไปคอื  การน าค่ากระแสเงนิสดจากการประมาณการมาค านวณเพื่อหาผลตอบแทนทีค่าดว่า
จะได้รบัจากโครงการ เพื่อตดัสนิใจเลอืกโครงการที่ดทีี่สุด  และเพื่อให้ง่ายในการวเิคราะห์ใน
เบือ้งตน้จงึมขีอ้ก าหนดทีส่ าคญัไว ้2 ประการ คอือตัราผลตอบแทนจากการลงทุนถกูก าหนดมาให ้
และประการที่สอง อตัราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากนัทุกโครงการ  นัน่คอืการประเมนิกระแส
เงนิสดของโครงการภายใตส้ถานการณ์ทีแ่น่นอน (Certainty decision) ซึง่ม ี4 วธิ ีคอื 

2.3.1  การหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่  (Average rate of return : ARR) 

2.3.2  การหาระยะเวลาคนืทุน  (Pay back Period : PB) 

2.3.3  การหามลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ (Net present value : NPV) 

2.3.4  การหาอตัราผลตอบแทนจากโครงการ  (Internal Rate of return : IRR) 

2.3.5  วธิดีชันีก าไร  (Profitability index : PI) 

      2.3.1  วิธีหาผลตอบแทนถวัเฉล่ีย (ARR) 

     วธินีี้เป็นวธิเีดยีวของการประเมนิโครงการโดยน าก าไรตามบญัชมีาประเมนิค่า  
ถอืเป็นวธิกีารประเมนิทีม่คีวามละเอยีดน้อยทีสุ่ด  ซึง่มวีธิกีารค านวณดงันี้ 

 

 ARR = ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษถีวัเฉลีย่ 

          เงนิลงทุนถวัเฉลีย่   

        หรอื 

 ARR = ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษถีวัเฉลีย่ 

          เงนิลงทุนเริม่แรก 

   

 ในการค านวณจะใช้วธิีใดก็ได้แต่โครงการที่ท าเปรียบเทียบกนันัน้จะต้องใช้วธิีการ
ค านวณเดยีวกนั โดยปกตอิตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจะถูกก าหนดเป็น K ฉะนัน้ การตดัสนิใจ
ยอมรบัโครงการเมื่อ ARR > k และปฏเิสธโครงการเมื่อ ARR < k 

 ตวัอย่าง  บรษิทั A ตอ้งการลงทนุในโครงการใหม่ซึง่คาดวา่จะมกี าไรสุทธหิลงัภาษปีีละ 
200,000 บาท เป็นเวลา 6 ปี โดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 1,000,000 บาท จงค านวณอัตรา
ผลตอบแทนถวัเฉลีย่จากโครงการ 
 

  ARR  =          200,000 x 100 

          1,000,000 

               2 
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                    =     40% 

  ARR  = 200,000 x 100 

                                            1,000,000 

    =      20% 

 

 ตวัอย่าง บรษิทั B ตดัสนิใจลงทนุโครงการหนึ่ง ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนเริม่แรก 500,000 บาท 
ในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรซึง่มอีายุการใช้งาน 5 ปี คดิค่าเสื่อมราคาแบบเสน้ตรงกระแสเงนิสดรบั
สุทธใินรอบ 5 ปี เป็นดงันี้ 
           ปีที ่   กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ

1 250,000 

2 200,000 

3 300,000 

4 250,000 

5 200,000 

จงค านวณหา  ARR  ของโครงการลงทนุ 

วธิที า 
ปีที ่  กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ  ค่าเสื่อมราคา            ก าไรสุทธ ิ

1        250,000      100,000             150,000 

2        200,000      100,000                  100,000  

3        300,000      100,000                  200,000 

4        250,000      100,000                  150,000 

5        200,000      100,000                  100,000 

    รวมก าไรสุทธ ิ               700,000 

 

ก าไรสุทธถิวัเฉลีย่     =           700,000             = 140,000 

                            5 

ARR       =     140,000 x 100    หรอื 

                               500,000 

            = 28% 

ARR          =    140,000 x 100 

                           250,000 

 =  56% 
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      2.3.2  วิธีระยะคืนทุน ( Pay back period ) 

    เป็นวธิีการประเมินโดยน าเอากระแสเงินสดสุทธทิี่ได้รบัแต่ละปีมารวมกนั
เพื่อให้ได้ค่าเท่ากบัเงินลงทุนเริม่แรก ระยะเวลาที่ท าให้กระแสเงินสดสุทธิเท่ากบัเงนิลงทุน
เริม่แรกเรยีกวา่ ระยะเวลาคนืทุน 

ตวัอย่าง บรษิทั C มกีารลงทุนโดยใชเ้งนิลงทุนเริม่แรก 6,000,000 บาท และมกีระแส
เงนิสดสุทธภิายใตอ้ายโุครงการ  ดงันี้ 
 ปีที ่       กระแสเงนิสุดสุทธ ิ

1 1,500,000 

2 1,500,000 

3 1,500,000 

4 1,500,000 

5 1,500,000 

รวม   7,500,000 

 

 PB = เงนิลงทุนเริม่แรก 

   กระแสเงนิสดสุทธต่ิอปี 
  

  =  6,000,000 = 4   ปี 

   1,500,000 

ตวัอย่าง  จากตวัอยา่งเดมิ  ถ้ากระแสเงนิสดสุทธทิีไ่ดร้บัแต่ละปีไม่เท่ากนัดงันี้ 
 ปีที ่    กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ

1 1,500,000 

2 2,000,000 

3 1,500,000 

4 1,500,000 

5 1,000,000 

รวม   7,500,000 

กรณีนี้ตอ้งหากระแสเงนิสดสุทธสิะสม   
 ปีที ่   กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ  กระแสเงนิสดสะสม 

 1   1,500,000   1,500,000 

 2   2,000,000   3,500,000 

 3   1,500,000   5,000,000 

 4   1,500,000   6,500,000 
1,500,000 
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 จะเห็นว่าระยะเวลาที่ท าให้การได้กระแสเงินสดสะสมเท่ากับเงินลงทุนเริ่ มแรก 
6,000,000 บาท คอื ระยะเวลาเกนิ  3 ปี แต่ไม่ถงึ 4 ปี หาค าตอบไดจ้ากการเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์
ง่ายๆ ดงันี้ 
 เงนิสดสุทธ ิ(จากปีที ่3-4) ต่างกนั 1,500,000 ใชเ้วลา 12 เดอืน 

 เงนิสดสุทธ ิ(จากปีที ่3-4) ต่างกนั 1,000,000 ใชร้ะยะเวลา  12 x 1,000,000 

                1,500,000 

        =     8  เดอืน 

ฉะนัน้  PB = 3 ปี 8 เดอืน หมายความว่าโครงการนี้ต้องใช้เวลา 3 ปี 8 เดอืน จงึได้รบั
กระแสเงนิสดสุทธเิท่ากบั 6,000,000  บาท 

      2.3.3  วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (Net present value  : NPV) 

     เป็นการประเมนิโครงการโดยปรบักระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต 
ใหเ้ป็นค่าปัจจุบนั  หรอื เป็นการน าเงนิทีไ่ดร้บัจากโครงการในอนาคตมาปรบัลดเพื่อใหม้คี่าเป็น
ปัจจุบนั แล้วจงึเทยีบกบัเงนิลงทุนในปัจจุบนัได้ ก่อนที่จะศกึษาการประเมนิโครงการตามวธินีี้  
ขอกล่าวถงึการคดิดอกเบีย้ทบตน้เพื่อเป็นพื้นฐานของแนวความคดิมลูค่าปัจจุบนั ดงันี้ 
 

1) การคิดดอกเบีย้ทบต้น 

 การคิดดอกเบี้ยทบต้น (Compounding) หรือการหาค่าเงินในอนาคต (Future 

value) หมายถงึ การคดิดอกเบี้ยให้กบัต้นเงนิใน 1 รอบระยะเวลาหนึ่ง หลงัจากนัน้ในรอบถดัไป
ใหน้ าต้นเงนิมาบวกกบัดอกเบี้ยทีเ่กดิขึน้ในรอบที่แลว้กลายเป็นเงนิตน้ของการคดิดอกเบีย้ในรอบ
ถดัไปเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะพบเห็นได้จากการคดิดอกเบี้ยเงนิฝากประจ าของธนาคาร
พาณิชย ์โดยมสีตูรการคดิดอกเบีย้ดงันี้ 
 

 ดอกเบีย้  = เงนิตน้ x อตัราดอกเบีย้ x  ระยะเวลา 
 

           หรอื ทีรู่จ้กักนัด ีคอื  ด  =   ต x ป x อ 

             100  

     ด   =   ดอกเบีย้ 

  ต   =    เงนิตน้ 

  ป   =    ปี 

  อ   =    อตัราดอกเบีย้ 

 ตวัอย่าง  เงนิฝาก 100 บาท เวลา 1 ปี อตัราดอกเบีย้ 10% สิน้ปีที ่1 ดอกเบีย้เท่าไร                               
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ด      =     ต x ป x อ 

         100 
          =    100 x 1 x 10 

          100 

          =     10   บาท 

 ดอกเบีย้ทบตน้สิน้ปีที ่1  =  เงนิตน้ + ดอกเบีย้ 

          =    100 + 10 

          =    110   บาท 

 

 ถ้ามกีารฝากเงนิ 110 บาทในปีที ่2 จะมดีอกเบีย้ดงันี้ 
 

 สิน้ปีที ่2 ดอกเบีย้      = ต x ป x อ 

         100 

         =     110 x 1 x 10 

                   100 

         =    11  บาท 

 

 ดอกเบีย้ทบตน้สิน้ปีที ่ 2  
        =   110 + 11  บาท 

         =   121  บาท 

 เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายดงันัน้ขอใช้สญัลกัษณ์แทนความหมายต่างๆ เพื่อน าไปก าหนดสูตรใน
การคดิดอกเบีย้ทบตน้ 

   I    = ดอกเบีย้ 

i    =       อตัราดอกเบีย้    
                             P   =        เงนิตน้    
                          Fvn   =       ดอกเบีย้ทบตน้ปลายปีที ่n    

 

     I1     =    P x  i 

                        Fv1     =    P + I 

           =    P + P i 

           =    P (1+ i) 
     I2    =    P (1+ i) ¡ 
    Fv2    =  P (1+ i) +  P (1+ i)i 
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          =   P (1+ i) x  (1+ i) 
    Fv2   =      P (1+ i) ² 
    Fv3  =   P (1+ i) ³ 
 

      ---------- 

 ตวัอย่าง  เงนิฝาก 100 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี สิน้ปีที ่2  ไดร้บัเงนิตน้รวม
ดอกเบีย้เท่าไร  

Fv2   =      P (1+ i) ² 
Fv2  =   100 [ 1+.10 ]² 

        =  10 [1.12 ] 

Fv2   =  121  บาท 

 

หรอืหาค่าไดร้วดเรว็ขึน้โดยการเปิดตารางส าเรจ็รปู  FVIF  ที ่n  =  2 ;  ¡ =  10 % 

ค่า  interest  factor  =  1.210  น ามาคณูดว้ย P 

 

     Fv2   =  P x 1.210 

  =  100 x 1.210 

  =   121    บาท 
 

2) ถ้ากรณีดอกเบีย้แต่ละงวดไม่เท่ากนั 

ใชส้ตูรดงันี้ 
   Fvn = P(1 + i1) (1 + i2)… (1 + in)  ---------- 

 

 ตวัอย่าง  เงนิฝาก 100 บาท เวลา 2 ปี ดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 10 ต่อปี ปีที่ 2 รอ้ยละ 
12 ครบปีที ่2 ไดร้บัเงนิตน้รวมดอกเบีย้เท่าไร  

Fvn =    P (1+ i) n 
          =   P (1+ i1)   (1+ i2) ………….(1+ i3)      
Fv2      =    100 [ 1+.10 ] [ 1+.12 ] 

          =   123.20  บาท 

3) กรณีจ่ายดอกเบีย้ปีละหลายครัง้   
     Fvn     =   P (1+ i  )mn  ---------- 

 

m   =   จ านวนครัง้ใน  1 ปีที ่คดิดอกเบีย้ 

Fvn     =   P (1+ i ) n 

 

  m 
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 ตวัอย่าง เงนิฝาก 100 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี คดิดอกเบี้ยทุกๆ  
6 เดอืน ครบ 2 ปีไดเ้งนิเท่าไร 

   Fvn     =   P (1+  i ) mn   
                  2 

 =  100 [ 1+.10 ] ² x ² 

      2 

 =  100 [ 1+.05 ] ² x ² 

 =  121.55  บาท 

 ถ้าหาโดยการเปิดตารางส าเรจ็รปูใหเ้ปิดตาราง  FVIF   ที ่n  =  4 ;  ¡ =  5 

ค่า   interest  factor   =  1.2155 

  Fv2   =  100 x 1.2155 

        =  121.55    บาท 
 

4) กรณีจ่ายดอกเบีย้ปีละหลายครัง้ ในอตัราท่ีไม่เท่ากนั 

    เช่น เงนิฝาก 100 บาท เป็นเวลา 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดอืน ครัง้ที่ 1 อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี ครัง้ที ่2 รอ้ยละ 12 ครัง้ที่ 3 ร้อยละ 15 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 18 ครบปีที ่2    
จะมเีงนิตน้และดอกเบีย้เท่าไร  

      Fvn  =  P (1+ i1 ) (1+ i2) (1+ i3 ) (1+ i4)     ---------- 
 

      Fv  =  P [ 1+.10 ] [ 1+.12 ] [ 1+.15 ] [ 1+.18 ]  

   2          2           2          2 

        Fv  =  100  x  1.05  x  1.06  x  1.075  x  1.09 

          Fv  =  130.41  บาท              

5) กรณีฝากหลายๆ งวดๆ ละเท่ากนั (ฝากปลายปี) หาอตัราดอกเบีย้ทบต้นโดย 

     ปลายปี        ปลายปี   ปลายปี     ปลายปี 

    1               2           3               4 

 0 
   100  100    100  100               

                Fv4  =  P (1+ i)0  
 

                            Fv3  =  P (1+ i )¹    
         

         Fv2  =  P (1+ i)²  
  

              Fv1  =  P (1+ i)³   

(0 ปี) 

(2 ปี) 

(3 ปี) 

(1 ปี) 
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ถ้าอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี  หาดอกเบีย้ทบตน้ดงันี้ 
Fv4   =  [100  x 1.331 ] + [100  x  1.210 ] + [100  x  1.10 ] + 100

          =   464.10    

  

Fvn      =  
n

1t
i)(1

1-n
P         ---------- 

 

n  =  ปลายปีสุดทา้ย 

 

หรอืเปิดตารางส าเรจ็รปู  FVIFa    n  =  4 ;  ¡ =  10 % ค่า interest  factor  =  4.641 
 

 Fv4   =  100  x  4.641 

          =    464.10 

 

6) กรณีฝากหลายๆ งวดๆ ละเท่ากนั  ( ฝากเงินตอนต้นปี)   
  

    FV =  P [ {FVIFa  ที ่ ¡ %   n  =  n + 1} - 1 ] ---------- 

 

 หาโดยเปิดตารางส าเร็จรูป FVIFa เช่นกนัโดยเปิดตารางปัจจัยดอกเบี้ย FVIFa ที ่        
¡ % n  =  n + 1 ทัง้นี้เพราะตาราง FVIFa จะเป็นค่าตอนปลายงวดจะเหน็วา่ที ่n = 1 ไม่วา่ i จะ
เป็นเท่าใดค่า FVIFa จะเท่ากบั 1.000 เสมอซึง่แปลว่าเมื่อปลายงวดที ่1 เพิง่น าเงนิฝาก 1 บาท 
จงึไม่ได้รบัดอกเบี้ย ดงัตวัอยา่งถ้าลองเปิดค่า FVIFa  ที่ n  = 2 ; ¡ = 10 % จะได้ค่า FVIFa = 

2.10 นัน่คอื สิ้นปีที่ 2 ได้น าฝากเพิม่อกี 1 บาทและได้รบัดอกเบี้ย 10 % ของเงนิ 1 บาท จาก
การฝากปลายปีที ่1 มลูค่า .10 บาท ดงันัน้จงึไดร้บัเงนิทัง้หมด 1 + 1 + .10 เท่ากบั 2.100 บาท 
แต่ถ้าการฝากเงนิตอนตน้งวดเมื่อปลายปีที ่1 จะไดร้บัดอกเบี้ยจากเงนิฝากตอนต้นปีด้วย ค่า n 

จงึเพิม่ขึน้เป็น n +1 และเนื่องจากตอนสิน้ปีไม่มกีารฝากเงนิจงึน า 1 มาลบออก 

 ตวัอย่าง  ฝากเงนิ 100 บาท ตอนตน้ปีสิน้ปีที ่4 จะไดเ้งนิทัง้สิน้เท่าใด ถ้าอตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 10 ต่อปี 

    FV  =  P[ {FVIFa  ที ่ ¡ = 10 %   n  =  5} - 1 ] 

              =  100 x ( 6.105 – 1) 
                     =   510 .50  บาท 

หรอือธบิายไดอ้กีวธิหีนึ่งดงันี้ 
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สิน้ปีที ่ 0  (ตน้ปี 1) 1 2 3 4 
เงนิรายงวด (P) 

 

100 100 100 100  

ดอกเบีย้ (I) 
 

0 10 21 33.10 46.41 

ดอกเบีย้ทบตน้ (FV) 100 

(100 + 0) 
210 

(100+10+100) 
331 

(210+21+100) 
464.10 

(331+33.10+100) 
510.50 

(464.10+46.41) 
t  =  0 ถงึ n    P (1+ i)0   +    P (1+ i)1    +     P (1+ i)2   +      P (1+ i)3     x     (1+ i) 

                           n 

FVn      =         P   (1+ i)n-1 x  (1+ i) 
                         t=1 

= 100 (1+ .10 )3+ 100 (1+ .10)2+100 (1+ .10) +100 (1+ .10)0 x (1+ i )  
 = (133+121 + 110 + 100) x (1+.10)      

=   510.50 

 หรอืเปิดตาราง FVIFa 

  FV  =   100 { FVIFa  ที ่ ¡ =  10%   n  = 4} {1+.i } 

   =    [100 x 4.641]  [1  +.10] 

   =    464.10  x  1.10 

   =    510 .50  บาท 

การคิดดอกเบี้ยทบต้น (compounding) หรือการหาค่าเงินในอนาคต (Future value) 
เป็นการคดิมูลค่าของเงนิที่ได้รบัในอนาคตโดยน าเงนิต้นในปัจจุบนัทบเขา้กบัดอกเบี้ยที่ได้รบั
เป็นเวลา n ปี อตัราดอกเบี้ยต่อปีร้อยละ i โดยมีข้อก าหนดว่าผู้ฝากเงินจะไม่ถอนดอกเบี้ย
ออกไปก่อนครบก าหนด 

วธิมีลูค่าปัจจุบนัเป็นการปรบัเงนิในอนาคต(ดอกเบีย้ทบตน้)ใหก้ลบัมาเป็นค่า ในปัจจุบนั  

(มลูค่าปัจจุบนั) ดงันี้ 
จากสตูรดอกเบีย้ทบต้น 

  FV      = p (1+i)n 

 

ถ้าฝากเงนิ 100 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี สิน้ปีจะมดีอกเบีย้ทบตน้ 110 บาท 

  FV = 100 (1+.10)1 

   = 110 บาท 
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 ในทางตรงกนัขา้มถ้าภายในสิน้ปีที ่1 จะไดร้บัเงนิ 110 บาท ภายใตอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
10 เงนิ 110 ตอนปลายปีจะมคี่าเท่าใดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเมื่อตน้ปี 

  P = FV 

            (1+i)n 

P มกันิยมเขยีนเป็น Pv เพราะสื่อความหมายวา่ Present value ฉะนัน้ 
 

  Pv = FV  ----------- 

            (1+i)n 

 

  Pv = 110 

          (1+.10) 

  Pv = 100 

 เงนิ 500 บาทในสิน้ปีที ่2 จะมคี่าเท่าไรเมื่อเทยีบกบั ตน้ปีที ่1 (อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10) 
  Pv = FV 

            (1+i)2 

   = 500 

           (1+.10)2 

   = 500 

            1.21 

   = 413.22 บาท 

หรอืหาค่าไดโ้ดยเปิดตาราง   PVIF ที ่n = 2  I  = 10 %  ค่า IF ทีไ่ดไ้ปคณูดว้ย FV 

  Pv = 500  x  0.8264 

   = 413.22 

 ถ้าเป็นการหาค่าปัจจุบนัสุทธขิองงบประมาณการลงทุนจะตอ้งน ากระแสเงนิสดทีค่าดว่า
จะไดร้บัในอนาคตทัง้หมดมาปรบัใหเ้ป็นค่าปัจจุบนัแล้วลบดว้ยเงนิลงทุนเริม่แรกในปัจจุบนัซึง่มี
สตูรการค านวณดงันี้    

                    NPV = 
 

n

t 1
n

i)(1

FV
  -  C  -----------      

  

NPV =    มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

  FV =    กระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

  C =    เงนิลงทุนเริม่แรก 

  n =    จ านวนปี   

  กรณีกระแสเงินสดรบัสทุธิแต่ละปีไม่เท่ากนั 
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ตวัอย่าง โครงการลงทุนใชเ้งนิลงทนุเริม่แรก 500,000 บาท อายโุครงการ 5 ปี โดยคาด
วา่จะไดร้บัเงนิในรอบ  5 ปี ดงันี้ 
           ปีที ่
เงนิสด 

1 2 3 4 5 รวม 

เงนิสดรบั 300,000 280,000 360,000 440,000 400,000 1,780,000 

เงนิสดจ่าย 140,000 180,000 200,000 240,000 200,000 960,000 

เงนิสดรบัสุทธ ิ 60,000 100,000 160,000 200,000 200,000 720,000 

 

ถ้าอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการเป็น 12% จงหาค่า NPV 

  NPV = 
 

n

t 1 i)(1
n

FV
  -  C       

                     

เป็นตาราง PVIF ที่ i  = 12 % n = 1 ถึง n = 5 แล้วน าค่า IF คูณกบักระแสเงนิสดรบั
สุทธใินแต่ละปี 

 NPV = (60,000 × 0.8929) + (100,000 × 0.7972) + (160,000 × 0.7118) + 

   (200,000 × 0.6355) + (200,000 × 0.5674) - 500,000 

  = (53,574 + 79,720 + 113,888 + 127,100 + 113,480) - 500,000 

  = 487,800 - 500,000 

  = -12,238 

โครงการดงักล่าวได้รบักระแสเงนิสดสุทธติลอดโครงการ 720,000 บาท ใช้เงนิลงทุน
เริม่แรก 500,000 บาท ถ้ามองดูเฉพาะตวัเลขโดยไม่มกีารปรบัค่าดเูหมอืนได้รบัผลตอบแทนสุทธ ิ 
ตลอดโครงการ 220,000 บาท แต่ถ้าน าเงนิที่จะไดร้บัในอนาคตอกี 5 ปี ขา้งหน้าคอื 720,000 บาท 
มาปรบัใหเ้ป็นค่าในปัจจุบนั (วนัเริม่ลงทุน) จะท าใหเ้งนิ 720,000 บาท มคี่าเพยีง 487,762 บาท 
เมื่อน าเอาเงนิลงทุนเริม่แรก 500,000 บาทมาลบออก จงึท าใหม้ผีลตดิลบ 12,238 บาท จงึควร
ปฏเิสธโครงการ โครงการจะไดร้บัการยอมรบัไดก้ต่็อเมื่อ  NPV ≥ 0 

กรณีกระแสเงินสดรบัสทุธิแต่ละปีเท่ากนั 

 ตวัอย่าง  ถ้าฝากเงนิธนาคารไวจ้ านวนหนึ่ง เพื่อตอ้งการถอนเงนิมาทกุสิน้ปีปีละ 100 บาท 
เวลา 4 ปี ภายใต้อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ต้องฝากเงนิไวใ้นปัจจุบนัเท่าใด แสดงให้เห็น
ภาพดงันี้ 
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Fv1 













 i)(1 1

1
 PV  = 90.91 

 

Fv2 













 i)(1 2

1
 PV  = 82.64 

 

Fv3 













 i)(1 3

1
 PV  = 75.13 

 

Fv4 













 i)(1 4

1
 PV  = 68.31  

 

PVa   =  316.99 

 

จะต้องน าเงนิฝากธนาคาร 316.90 บาท จงึจะถอนใช้ตอนสิ้นปีได้ปีละ 100 บาท เป็น

เวลา 5 ปี เขยีนเป็นสตูรได ้ PVan =  













 )i1(
1

FV1 + 













 )i1(
2

FV2 + … 










 )i1(
n

FVn   

เมื่อ  Fv1  =  Fv2  =  Fvn 

    PVan =   Fva
 










n

1t )i1(
n

1
  ---------- 

 

PVan = ผลรวมของมลูค่าปัจจุบนัทีไ่ดร้บัปีละเท่าๆ กนั 

Fva = จ านวนเงนิทีไ่ดร้บัสิน้ปีๆ ละเท่ากนั 

i = อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

n = จ านวนปี 

หรอืหาค่าปัจจุบนัของเงนิ (PVan) ที่ได้รบัเท่ากนัทุกปี เป็นเวลา 4 ปี โดยเปิดตาราง PVIFA ที ่
n= 4  i = 10%  ค่า IF = 3.1699 คณูดว้ย Fva จะได ้100 x 3.1699  =  316.99  บาท 

100 100 100 

1 2 3 4 

0 
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PVan    = Fva
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จากสูตรขา้งตน้น ามาใชใ้นทางปฏบิตัใินการผ่อนช าระเงนิเป็นรายงวด (เดอืน) งวดละเท่าๆ กนั 
ดงันี้ กูเ้งนิ 200,000 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12 ต่อปี ผ่อนช าระเท่ากนัทุกงวดเป็นเวลา 2 ปี 
ตอ้งช าระงวดละเท่าไร 

PVan    = Fva
























n

1t

)
m

i
(1

1
mn  

m = จ านวนครัง้ในการผ่อนต่อปี (12 เดอืน) 
i = อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

mn = 12 x 2    =    24  

m

i
 = 

12

12.
    = 1% 

 ตวัอย่าง  กู้เงนิจากธนาคาร 200,000 บาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ผ่อนช าระ
เท่ากนัทุกเดอืนเป็นเวลา 2 ปี ตอ้งผ่อนช าระเดอืนละเท่าใด 

เปิดตาราง PVIFa  ที ่ n  =  24  i  =  1%  IF  =  21.2434 
 

  Fva = 
21.2434

200,000
 = 9,414.68  บาท 

 

ส าหรบัในปัจจุบนัมคีอมพวิเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รปูทางการเงนิค านวณหาค่าไดง้่ายขึน้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดตาราง 

ตวัอย่าง  บรษิทัตอ้งการลงทุนในโครงการใหม่ ซึง่คาดวา่ ตอ้งใช้เงนิซือ้ทรพัยส์นิถาวร 
200,000 บาท คาดวา่โครงการนี้อาย ุ5 ปี ทรพัยส์นิถาวรไม่มมีูลค่าซาก คดิค่าเสื่อมราคาแบบ
เสน้ตรง กระแสเงนิสดสุทธใิน 5 ปี เป็นดงันี้ (อตัราผลตอบแทน 10%) 

ปีที ่         กระแสเงนิสดสุทธ ิ

 1      80,000 

 2       80,000 

 3       80,000 

 4       80,000 

 5      80,000 

รวม   400,000 
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      NPV = 
 

n

t 1 i)(1
n

FV
  -  C       

กรณีที่ไดร้บักระแสเงนิสดเท่ากนัทุก ๆ ปี เพื่อประหยดัเวลาใหเ้ปิดตาราง PVIFa ที ่n = 5  

i = 10%  ค่า  IF = 3.7908 คณูดว้ย FV  ทีไ่ดร้บัเท่ากนัในแต่ละปีตลอดเวลา  5  ปี 

 NPV   =   (80,000 × 3.7908) - 200,000 

           =   303,264 - 200,000 

           =   103,264 

ตดัสนิใจยอมรบัโครงการ เนื่องจาก NPV > 0 

 

      2.3.4  วิธีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (Internal Rate of Return : IRR) 

   เป็นวธิกีารประเมนิกระแสเงนิสดสุทธทิี่ได้รบัในอนาคตให้เท่ากบัเงนิลงทุน
เริม่แรก ภายใต้อตัราส่วนลดดงักล่าวคอื ค่า IRR ซึ่งสามารถหาได้โดยวธิ ีลองผดิลองถูก (try 
and error)  

กรณีกระแสเงินสดรบัแต่ละปีไม่เท่ากนั 

ตวัอย่าง  โครงการ A และ B เป็นโครงการทีม่อีาย ุ4 ปี เท่ากนัโดยมกีระแสเงนิสดรบัสุทธดิงันี้ 
ปีที ่       A         B 

1    71,000    67,500 

2    69,000    67,500 

3    57,000    67,500 

4    55,000    67,500 

หา IRR โครงการ A โดยเปิดตาราง PVIF ที ่i ระดบัหนึ่งแลว้น ามาปรบัค่ากระแสเงนิสดรบัทัง้ 4 ปี 
ใหเ้ท่ากบัเงนิลงทุนเริม่แรก (180,000 บาท)                         

16%       15% 

ปี IF      กระแสเงนิสดรบั    PV    IF    PV 

1  0.8621   71,000    61,209   0.8696   61,742 

2  0.7432   69,000             51,281           0.7561   52,171 

3  0.6407   57,000    36,520   0.6575   37,478 

4  0.5523   55,000    30,337   0.5718   31,449  

        รวม         179,387   รวม         182,840 

ตอ้งการค่า i ที่ให้ค่า IF เมื่อปรบัลดแล้ว ผลรวมของ PV เท่ากบั 180,000 บาท ซึ่งไม่
สามารถหาได้โดยตรงจากการเปิดตาราง เนื่องจากถ้าเปิดตาราง  PVIF ที่ I = 15% ค่าผลรวม
PV = 182,840 ถ้าเปิดตาราง PVIF ที ่i  = 16% ผลรวมของ  PV = 179,387 
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จะไดค้่า i เมื่อน า  IF มาปรบัลดแลว้ผลรวมของ  PV เท่ากบั 180,000 บาท พอดตีอ้งเทยีบ
บญัญตัไิตรยางศ ์

i เพิม่ขึน้ 1% (16% - 15%) ท าให้ผลรวม PV ลดลง  3,453  (182,840 – 179,387) ถ้า
ตอ้งการใหผ้ลรวมของ  

PV = 180,000 กค็อื ลดลงจาก 182,840 เป็นจ านวน 2,840 บาท 

PV  ลดลง  3,453 บาท  ท าให ้i เพิม่ขึน้ 1% 

PV  ลดลง  2,840 บาท  ท าให ้i เพิม่ขึน้ 1  2,840 

        3,453 

               =  0.8224 % 

ดงันัน้ IRR ของโครงการ A จงึเท่ากบั 15.8224% 

ถ้ากรณี กระแสเงนิสดรบัสุทธเิท่ากนัทุกปี ท าไดโ้ดยน ากระแสเงนิสดรบัทีเ่ท่ากนัในแต่
ละปี X ค่า IF จากตาราง  PVIFa  เพื่อใหค้่า PV เท่ากบั  C 

 ตวัอย่าง โครงการ B ให้เงนิลงทุนเริม่แรก 1,000,000 บาท และได้รบักระแสเงนิสดรบั
สุทธเิท่ากนัตลอดเป็นเวลา 3 ปีๆ ละ 500,000 บาท จงหา IRR 

 วิธีท า  
  500,000    IF(จากตาราง PVIFa)    =  1,000,000 

       IF   =  1,000,000 

             500,000 

       = 2 

 PVIFa ที่ n = 3 หาค่า i อยู่ในระดบัใดจึงได้ค่า IF = 2 พบว่า I = 22 ค่า IF = 2.0422     

i = 24 ค่า IF = 1.9813  i เพิ่มขึ้น  2% ค่า IF ลดลง 0.0609 (2.0422 - 1.9813) เทียบ
บญัญตัไิตรยางคเ์พื่อหาค่า IRR 

 ค่า  IF  ลดลง  0.0609  ค่า  i เพิม่ขึน้  2% 

 ค่า IF  ลดลง  0.0422   ค่า  i เพิม่ขึน้  2  0.0422 

                    0.0609 

       =  1.3858% 

 IRR  มคี่าเท่ากบั  22% + 1.3858% =  23.3858% 

การหาค่า IRR เป็นการหาค่าผลตอบแทนของโครงการลงทุนว่าให้ผลตอบแทนมากน้อยเท่าใด 
แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ หรอืค่าของทุนทีต่ ัง้ไว ้

  ค่า IRR  ≥ ผลตอบแทนขัน้ต ่าหรอืค่าของทุนใหย้อมรบัโครงการ 
  ค่า IRR < ผลตอบแทนขัน้ต ่าหรอืค่าของทุนใหป้ฏเิสธโครงการ 
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      2.3.5  วิธีดชันีก าไร  (Profitability Index : PI) 

     คอืการหาอตัราส่วนระหว่างมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบัสุทธทิีค่าดว่า
จะไดร้บัในอนาคตกบัเงนิลงทุนเริม่แรกของโครงการ 

  PI   =  


n

t 1 )1( i

cv


n 

         C 

เกณฑก์ารพจิารณา  ถ้า  PI ≥1  ยอมรบัโครงการ 
   ถ้า  PI < 1  ปฏเิสธโครงการ 
        และถ้า  PI ≥ 1; NPV  จะ ≥ 0 ในทางตรงขา้ม 

  ถ้า  PI< 1 ; NPV  จะตดิลบ 

 2.4  การตดัสินใจเลือกโครงการ 

  การตดัสินใจเลือกโครงการจะขึ้นอยู่กบัปัจจยัส าคญั 2 ประการคือ 1) ประเภท
โครงการ 2) จ านวนเงนิทุนทีม่อียู ่
  2.4.1  ประเภทโครงการ 
    ก.  โครงการทีเ่สนอวตัถุประสงคเ์ดยีว (Mutually Project) เป็นโครงการทีท่ า
หน้าที่อย่างเดียวกัน มีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกัน เช่น บริษัทก าลังพิจารณาติดตัง้ระบบ
คอมพวิเตอร์ ซึง่มอียู่ดว้ยกนัหลายยีห่อ้ ถ้าพจิารณาซือ้ยีห่อ้ใดแล้วไม่จ าเป็นต้องซือ้จากบรษิทั
อื่นๆ อกี 

    ข.  โครงการอสิระ (Independent Project) เป็นโครงการทีแ่ยกพจิารณาออก
จากกนัไดโ้ดยอสิระ หมายความวา่ ถ้าลงทุนในโครงการหนึ่งแลว้อาจลงทุนในโครงการอื่นอกีกไ็ด้ 
    ค.  โครงการทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Dependent Project) หมายถงึ โครงการ
ทีจ่ะตอ้งท าร่วมกนั ความส าเรจ็ของโครงการหนึ่งจะขึน้อยูก่บัอกีโครงการหนึ่ง โครงการใดถูก
ปฏเิสธ โครงการอื่นจะด าเนินต่อไปไม่ได้ 
 

  2.4.2  หลกัเกณฑใ์นการเลอืกโครงการแต่ละประเภท มดีงันี้ 
    (1)  ถ้าเป็นโครงการทีเ่สนอวตัถุประสงคเ์ดยีว และเป็นโครงการทีม่อีสิระต่อ
กนัทีม่เีงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะลงทุนในโครงการใดกไ็ด ้ตดัสนิใจเลอืกโครงการดงันี้ 
     ก.  วธิผีลตอบแทนภายใน (IRR) จะเลอืกโครงการทีใ่หค้่า IRR สูงกว่า
ตน้ทุนของเงนิทุน (Cost of capital) 

     ข.  วธิมีลูค่าในปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) ตดัสนิใจเลอืกโครงการที ่NPV มคี่า
เป็นบวกสงูสุด 

     ค.  วธิดีชันีก าไร (PI) ตดัสนิในเลอืกโครงการที่ PI มคี่าสงูสุด แต่ต้อง
ไม่น้อยกวา่หนึ่งขึน้ไป 
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    (2)  โครงการทีเ่สนอวตัถุประสงคเ์ดยีวและโครงการทีม่อีสิระต่อกนั แต่มเีงนิ
ที่จะน ามาลงทุนจ ากดั มีหลกัเกณฑ์ในการเลอืกเช่นเดยีวกบัขอ้ (1) แต่ต้องเป็นโครงการที่ไม่
เกนิวงเงนิทีม่อียูส่ าหรบัใชล้งทุน 

    (3)  โครงการทีม่คีวามสมัพนัธก์นั นอกจากพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีก่ล่าว
มาขา้งต้นแลว้จะตอ้งพจิารณาดใูหค้รบถ้วนทุกโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธ์ เนื่องจากโครงการ
ลกัษณะนี้จะสอดรบักนั ความส าเรจ็ของโครงการหนึ่งจะขึน้กบัอกีโครงการหนึ่งหรอือกีหลาย
โครงการ จงึตอ้งพจิารณาร่วมกนัทุกโครงการ 
 2.5  การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

  เป็นข ัน้ตอนสุดท้ายของงบประมาณการลงทุนทีจ่ะต้องตดิตามการด าเนินงานของ
โครงการวา่จะเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ มปัีญหาอุปสรรคอยา่งไรจะได้หาทางปรบัปรุงแกไ้ข 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลส าเรจ็ 

 

สรปุ 
 

 การตดัสนิใจจ่ายงบลงทุน เป็นเรื่องส าคญัเนื่องจากเป็นการตดัสนิใจทีใ่ช้เงนิทุนจ านวน
มากในปัจจุบนัเพื่อได้รบัผลตอบแทนในอนาคตย่อมมคีวามเสี่ยงสูง ซึ่งมขี ัน้ตอนด าเนินการใน
การจดัท างบประมาณการลงทุน ซึง่ในบทนี้ใหร้ายละเอยีดในขัน้ตอนการประมาณการกระแสเงนิ
สดจ่ายออก เงนิสดรบัเข้า และขัน้ตอนการประเมนิค่ากระแสเงนิสด ซึ่งมวีธิกีารส าคญัคือ วธิี
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และวธิีดัชนีก าไร (PI) โดย
ตดัสนิใจเลอืกโครงการที่มอีตัราผลตอบแทนภายในสูงกวา่ต้นทุนของเงนิทุน มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ
เป็นบวกสงูสุด ดชันีก าไรสงูสุด ส าหรบัวธิอีื่นๆ นอกจากนี้ อาจน ามาใชป้ระกอบเท่านัน้ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  10 

 

1. นายมงคล น าเงนิฝากธนาคารโดยฝากประเภทประจ า 5 ปี เป็นเงนิ 20,000 บาท อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี สิน้ปีที ่5 ไดเ้งนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เท่าใด 

2. นายสมชาย ฝากเงนิ 50,000 บาท เป็นเงนิฝากประจ าอตัราดอกเบีย้ปีที่ 1 รอ้ยละ 12 ปี
ที ่2 รอ้ยละ 15 ปีที ่3 รอ้ยละ 12 ครบ 3 ปี ไดร้บัเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เท่าไร 

3. กูเ้งนิจากธนาคาร 300,000 บาท ธนาคารคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 12 ต่อปี ผ่อนช าระ
เท่ากนัทุกงวด เป็นจ านวน 30 งวด (เดอืน) ตอ้งผ่อนช าระเดอืนละเท่าไร 

4. สมคดิน าเงนิฝากธนาคารตอนตน้ปีเป็นเวลา 5 ปี ฝากครัง้ละ 25,000 บาท ธนาคารคดิ
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 12 ต่อปี สิน้ปีที ่5 ไดเ้งนิตน้และดอกเบีย้เท่าไร 

5. จงอธบิายความหมายของงบประมาณการลงทุน (Capital Budgeting) 

6. ใหอ้ธบิายความหมายโครงการต่อไปนี้ 
6.1 โครงการทีเ่สนอวตัถุประสงคเ์ดยีว (Mutually Project) 

6.2 โครงการอสิระ (Independent Project) 

6.3 โครงการทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Dependent Project) 

7. บรษิทั A มโีครงการลงทุนซือ้จกัรอุตสาหกรรมเพื่อผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูขายต่างประเทศ
แทนเครื่องจกัรเก่าทีซ่ ื้อมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ราคา 30,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี โดย
สามารถขายไดใ้นขณะนี้ 15,000 บาท ส าหรบัขอ้มลูการซือ้จกัรใหม่ ราคา 38,000 บาท 
ค่าขนส่ง 12,000 บาท อายกุารใชง้าน 4 ปี สามารถประหยดัค่าซ่อมแซมเครื่องจกัรเก่า
ได ้5,000 บาท ขายเสื้อผ้าส าเรจ็รปูได้เพิม่ขึน้ปีละ 6,000 บาท โดยมเีงนิทุนหมุนเวยีน
ในการท างานเพิ่มขึ้นปีละ 2,500 บาท (คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงไม่มมีูลค่าซาก
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 30% โดยก าหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนขัน้ต ่า 10%) 

จงค านวณหา 

1. Cash out flow 

2. Cash in flow 

3. ค านวณหา NPV 

4. ค านวณหา PI 

5. ค านวณหา IRR 

6. ตดัสนิใจเลอืกโครงการลงทุนหรอืไม่ เพราะเหตุใด 
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8. โครงการลงทุนซือ้เครื่องจกัมาใชด้ าเนินงาน มเีงนิลงทุนสุทธ ิ1,600,000 บาท อายโุครงการ  
    5 ปี คดิค่าเสื่อมราคาตามวธิเีสน้ตรงไม่มมีลูค่าซาก (อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าทีต่อ้งการ 15%) 

ประมาณกระแสเงนิรบัสุทธ ิ5 ปี ดงันี้ 
ปีที ่ 1 2 3 4 5 

เงนิสดรบัสุทธ ิ 500,000 500,000 500,000 200,000 300,000 

 

ค าสัง่ 

1. ค านวณหาอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ (ARR) 

2. ค านวณหาระยะเวลาคนืทุน (PB) 

3. มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) 

4. อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

5. ผลการตดัสนิใจ ควรยอมรบัโครงการหรอืไม่ เพราะเหตุใด 

 

9. โครงการ A, B, C เป็นอสิระต่อกนั ทัง้ 3 โครงการตอ้งใชเ้งนิทุนสดจ่ายลงทุนสุทธเิริม่แรก  
    450,000 บาท และมกีระแสเงนิสดรบัจ่าย ดงัต่อไปนี้ 
 

A  Project 

กระแสเงนิสด 
ระยะเวลา (ปี) 

1 2 3 4 5 

กระแสเงนิสดรบั 200,000 200,000 300,000 300,000 400,000 

กระแสเงนิสดจ่าย 100,000 80,000 48,000 200,000 300,000 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ 100,000 120,000 252,000 100,000 100,000 

 

B  Project 

กระแสเงนิสด 
ระยะเวลา (ปี) 

1 2 3 4 5 

กระแสเงนิสดรบั 200,000 300,000 400,000 300,000 200,000 

กระแสเงนิสดจ่าย 100,000 48,000 300,000 200,000 80,000 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
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C  Project 

กระแสเงนิสด 
ระยะเวลา (ปี) 

1 2 3 4 5 

กระแสเงนิสดรบั 400,000 300,000 300,000 200,000 200,000 

กระแสเงนิสดจ่าย 325,600 225,600 225,600 125,600 125,600 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
 

ค าสัง่   
1. หากระแสเงนิสดตลอดเวลา 5 ปีของโครงการ A, B, C 

2. หา NPV ของโครงการ A, B, C (Cost of capital = 10%) 

3. ตดัสนิใจเลอืกโครงการพรอ้มแสดงเหตุผลประกอบ 



  

บทท่ี  11 

ระบบการเงินและตลาดการเงิน 

(Financial System And Financial Market) 

 

บทน า 

  

ในการด าเนินงานของบรษิทัเอกชน ภาครฐั และประชาชน มคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้
เงนิทุนในการด าเนินการทัง้สิ้น บรษิทัเอกชนมคีวามจ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนในการลงทุนประกอบ
ธุรกจิเพื่อเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์จากการประกอบการโดยน าเงนิทุนจากเจ้าของธุรกจิหรอืจาก
การที่เกบ็สะสมไวใ้นอดีต ภาครฐัมหีน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ที่ดขีองประชาชนจงึต้องใช้เงนิทุน
ด าเนินการโดยผ่านระบบงบประมาณ เงนิทุนทีไ่ดม้าจากการเกบ็ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
รวมทัง้ เงนิคงเหลอืจากการเกบ็ภาษขีองปีก่อนๆ ทีผ่่านมา ประชาชนทัว่ไปหรอืบุคคลธรรมดา
ใช้เงนิทุนในการด ารงชพีจากรายได้ในการท างานหรอือาจใช้จากเงนิที่เกบ็สะสมไว ้ตราบใดที่
ความต้องการใช้เงนิทุนกบัเงนิทุนที่มอียูม่คีวามสอดคลอ้งต้องกนัทัง้บรษิทัเอกชน ภาครฐั และ
ประชาชน ยอ่มไม่มปัีญหาแต่ประการใด แต่โดยปกตแิล้วความต้องการใช้เงนิทุนกบัเงนิทุนที่มี
อยู่ไม่สอดคล้องกนั กล่าวคือ บริษัทเอกชนมีความต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการสร้าง
โครงการทางธุรกจิหรอืมโีครงการลงทุนใหม่ ซึง่ตอ้งใชเ้งนิทุนจ านวนมาก แต่เงนิทุนไม่เพยีงพอ 
ท าให้เสยีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการประกอบธุรกจิ ภาครฐั เงนิทุนไม่เพยีงพอ ต้อง
ชะลอการใช้จ่ายเงนิท าให้ส่งผลกระทบต่อการยกระดบัมาตรฐานการครองชพีของประชาชน 
ส่วนบุคคลธรรมดามคีวามตอ้งการเงนิทุนเพื่อซือ้บ้าน ค่ารกัษาพยาบาล ถ้าเงนิทุนไม่เพยีงพอ
ยอ่มไม่สามารถใชจ้่ายตามความตอ้งการได้ ตอ้งรอระยะเวลาเกบ็สะสมทุน แต่ส าหรบัรายจ่ายที่
จ าเป็นเร่งด่วนถ้าทุนไม่เพยีงพอแล้วอาจต้องเดอืดร้อนอย่างมาก เช่น กรณีค่ารกัษาพยาบาล 
ตามตวัอยา่งนี้ เป็นตน้ 

การขาดแคลนเงนิทุนจะท าให้การด าเนินการต่างๆ มีปัญหาหรอืต้องชะงกังนั เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งต่อเนื่องจากเหตุผลวา่ ในขณะทีบ่รษิทัที่ด าเนินงานธุรกจิ ภาครฐั
หรอืบุคคลธรรมดาขาดแคลนเงนิทุน แต่ยงัมธีุรกจิอกีหลายแห่ง ภาครฐัเองในบางช่วงเวลา และ
บุคคลส่วนที่เหลอืยงัคงมเีงนิทุนส่วนเกนิจากก าไร รายได้ทีเ่หลอืหลงัจากใช้จ่าย และเงนิสะสม 
เงนิทุนส่วนเกนิเหล่านี้ถ้าหากยงัไม่มคีวามจ าเป็นที่ตอ้งใช้ในปัจจุบนัสามารถโยกไปให้บรษิัท
ภาครฐั หรอืบุคคลธรรมดาน าไปใช้ก่อนได้ โดยมผีลตอบแทนให้ผู้ที่มเีงนิทุนส่วนเกนิ ในอดตี 
การไหลของเงนิทุนจากผูม้เีงนิทุนสว่นเกนิไปยงัผูข้าดแคลนเงนิทุนอาจเกดิขึน้โดยตรงไม่มคีวาม
สลบัซบัซ้อน แต่เมื่อระบบเศรษฐกจิมีความซบัซ้อนมากขึ้นได้มตีวักลางทางการเงนิ (Financial 

intermediaries) เขา้มาให้บรกิาร ตวักลางทางการเงนิประกอบด้วย สถาบนัการเงนิและตลาดเงนิ 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้อ้งการใชเ้งนิทุน ผูท้ ีม่เีงนิทุนส่วนเกนิ ตวักลางทางการเงนิ และบทบาท
ทีพ่งึมต่ีอกนัเรยีกวา่ ระบบการเงนิ (Financial system) ซึง่แต่ละฝ่ายมหีน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนั 
รฐับาลจงึจ าเป็นต้องเขา้ไปมบีทบาทก ากบัดูแลและส่งเสรมิการท างานของระบบใหม้ีประสทิธภิาพ 
เพื่อพฒันาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

 

1.  ระบบการเงิน 

  

ระบบการเงนิ คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างผู้ตอ้งการใชเ้งนิทุน ผู้ที่มเีงนิทุนส่วนเกนิ และ
ตวักลางทางการเงนิ ความสมัพนัธด์งักล่าวเริม่จากบุคคลหรอืนิตบุิคคลที่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ
กนัก่อนแล้วจงึค่อยมีการพฒันาซบัซ้อนมากขึน้ ตวัอย่างเช่น บรษิทัแห่งหนึ่งมชี่องทางขยาย
ธุรกจิเพื่อแสวงหาก าไรเพิม่ขึน้ จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุเพื่อขยายธุรกจิ เงนิทุนทีใ่ชเ้พิม่บรษิทัจะเริม่
พจิารณาจากก าไรสะสมทีบ่รษิทัมอียู ่ถ้าไม่เพยีงพออาจแสวงหาเงนิทุนเพิม่เตมิจากญาตพิีน้่อง
หรอืบุคคลใกล้ชดิ โดยการกู้ยมื การจดัหาเงนิทุนโดยวธินีี้จะไม่มอีะไรซบัซ้อน เพราะเป็นการ
ตดิต่อโดยตรงระหว่างผู้ต้องการใช้เงนิทุน (บริษทั) กบัผู้ที่มเีงนิทุนส่วนเกนิ การระดมทุนใน
ลกัษณะโดยตรงแบบนี้จะมอียู่ในวงจ ากดั และยงัอาจได้เงนิไม่เพียงพอกบัความต้องการ การ
ระดมเงนิทุนของผู้ที่ต้องการเงนิทุนจงึขยายกวา้งขวางออกไปโดยผ่านสถาบนัการเงนิ เช่น 
ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน และช่องทางตลาดการเงนิ เช่น ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ ์ตามภาพที ่ 11-1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ช่องทาง 1 ผูข้าดแคลนเงนิทุนระดมเงนิทุนจากผูม้เีงนิทุนส่วนเกนิโดยตรง 

ช่องทาง 2 ผูข้าดแคลนเงนิทุนระดมโดยผ่านสถาบนัการเงนิ 

ช่องทาง 3 ผูข้าดแคลนเงนิทุนระดมโดยผ่านตลาดการเงนิ 

ภาพท่ี 11-1  ความสมัพนัธใ์นระบบการเงนิ 

ผูข้าดแคลนเงนิทุนซึง่ระดมทุน สถาบนัการเงนิ ผูม้เีงนิทุนส่วนเกนิซึง่
ใหใ้ชท้นุ 

ตลาดการเงนิ 

 

 

 



 177 

 

2.  สถาบนัการเงิน (Financial Institution) 

  

สถาบนัการเงนิ หมายถึง องคก์รทีท่ าหน้าทีใ่ห้บรกิารทางการเงนิ โดยรบัฝากเงนิจากผู้
มเีงนิออมหรอืเงนิส่วนเกนิ และปล่อยสนิเชื่อใหก้บัผูต้อ้งการเงนิทุน โดยมเีครื่องมอืคอืสนิทรพัย์
ทางการเงินในการด าเนินการดงักล่าว นอกจากนัน้ สถาบันการเงินยงัอาจลงทุนซื้อขาย
หลกัทรพัย ์การประกนัภยั และบรกิารต่างๆ การท าหน้าที่ของสถาบนัการเงนิจงึเป็นตวักลาง
ระหว่างผู้ออมและผู้ลงทุน โดยสถาบนัการเงินจะต้องรบัภาระความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
เกดิขึน้ กล่าวคอื ธุรกจิทีผ่ลติสนิคา้ขายมปัีจจยัการผลติคอืวตัถุดบิ แรงงาน เครื่องจกัร มาใชใ้น
การผลติ สถาบนัการเงนิมเีงนิทุนเปรยีบเหมอืนกบัปัจจยัการผลติซึง่จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้
เจา้ของเงนิออม ซึ่งถอืเป็นต้นทุนของสถาบนัการเงนิส่วนการปล่อยเงนิทุนให้ผู้ตอ้งการเงนิทุน 
สถาบนัการเงินจะได้รบัค่าบริการเป็นประโยชน์ตอบแทน ฉะนัน้ สถาบันการเงินจะได้รบั
ผลตอบแทนส่วนต่างระหวา่งค่าบรกิารทีไ่ดร้บักบัตน้ทุนของเงนิทุนที่จ่ายใหก้บัผูม้เีงนิออม ส่วน
ต่างที่ได้รบัจะต้องมากพอที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าแรงงาน ค่าสถานที ่
และอื่นๆ ดว้ย นอกจากนัน้ สถาบนัการเงนิยงัต้องรบัความเสี่ยงจากการท าหน้าที่เป็นตวักลาง
การใหบ้รกิารทางการเงนิดว้ย 

 

3.  สถาบนัการเงินในประเทศไทย 

  

ตวักลางทางการเงนิหรอืสถาบนัการเงนิในประเทศไทยมหีลายประเภท แต่ละประเภท
จะมกีารระดมทุนและมกีารลงทุนในทรพัยส์นิทางการเงนิที่แตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัลกัษณะ
ของการได้รบัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และด าเนินธุรกจิ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 กลุ่ม ดงันี้ 1) ธนาคาร 
พาณิชย ์2) สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร 3) สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 

 1.  ธนาคารพาณิชย ์(Commercial bank) เป็นสถาบนัการเงนิที่เก่าแก่ จดัตัง้ขึน้ตาม 
พระราชบญัญตัธินาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505 และมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิต่อมาอกีหลายครัง้ นับว่า
เป็นสถาบนัการเงนิที่มบีทบาทส าคญัทีสุ่ดในตลาดการเงนิของประเทศไทย มบีทบาทส าคญัคอื 
การรบัฝากเงนิ น าเงนิที่รบัฝากปล่อยสนิเชื่อ ท าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ 
นอกจากนัน้ยงัให้บรกิารทางการเงนิอื่นๆ อกี เช่น การเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิ การรบัประกนั
การจ าหน่ายตราสารหนี้ เป็นตน้  
      ค าว่า ธนาคาร หรอื Bank มาจากค าวา่ Banco ในภาษาอติาเลยีนที่แปลวา่ มา้ยาว 
ทัง้นี้  เนื่ องจากพ่อค้าที่น าสินค้าไปขายต่างแดนจะน าเงินทองหรือสิ่งมีค่า ที่ได้มาท าการ
แลกเปลีย่นเป็นเงนิตราประเทศของตนกบัผู้ที่มเีงนิให้แลก ซึง่ในการท าการแลกเปลี่ยนจะต้อง
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นัง่บนมา้นัง่บรเิวณที่มผีูค้นเนืองแน่น เช่น หน้าตลาด หรอืหน้าโบสถ์ เป็นตน้ แต่มกีารอา้งองิที่
แตกต่างออกไปว่า ค าว่า BANK น่าจะมาจากค าว่า “Banck” ในภาษาเยอรมัน ซึ่งแปลว่า 
กองทุนหุน้ร่วมกนั แต่ไม่ว่าธนาคาร (Bank) จะมาจากภาษใดกต็าม ยงัคงเป็นสถาบนัการเงนิที่
มบีทบาทส าคญัยิง่ต่อระบบเศรษฐกจิทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคตต่อไป การด าเนินกจิการ
ธนาคารมมีาตัง้แต่โบราณกาล ประมาณ 3,900 ปีก่อนครสิต์ศกัราช ในประเทศอยีปิต์ ตลอดจน
ต่อมาก่อนคริสตกาล ประมาณ 3,400 ปี  มีการประกอบกิจการธนาคารในแคว้นบาบิโลน 
(Babilone) มกีจิการธนาคารในกรุงเอเธนส์และกรุงโรม ซึ่งกจิการธนาคารในอดตีที่กล่าวมาจะ
เริม่ตน้ทีว่ดัในศาสนาครสิต ์โดยมนีกับวชหญงิชายเป็นผูด้ าเนินการรบัฝากเงนิ และสิง่ของมคี่า 

ต่อมาในสมยัยุโรปยุคกลาง (ครสิต์ศตวรรษที่ 4 จนถึง 14) อาณาจกัรโรมนัล่มสลาย 
ยโุรปแตกแยกเป็นแควน้ต่างๆ เกดิรบพุ่งกนัจนเกดิ “สงครามครเูสด” บรรดาผู้ครองแควน้ต่างๆ 
มคีวามต้องการเงนิเป็นค่าใช้จ่ายท าสงคราม จงึท าให้กิจการธนาคารได้ให้บรกิารมากยิง่ขึ้น 
หลงัจากยุคนี้แล้วมีการส่งเงินและสิ่งมีค่าไปยงัคริสตจักรแห่งโรมมากขึ้น จนท าให้กิจการ
ธนาคารในอติาลเีจรญิรุ่งเรอืง ธนาคารที่มชีื่อเสยีงในช่วงนัน้ เช่น ธนาคารแห่งเวนิส (Bank of 

Venice) ธนาคารแห่งบาเชโลน่า ธนาคารแห่งเจนัว เป็นตน้ 

ส าหรบัการด าเนินกจิการธนาคารในระบบสมยัใหม่ทีใ่ชเ้ป็นรปูแบบจนถึงในปัจจุบนัมา
จากการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศอังกฤษ ซึ่งด าเนินกิจก ารโดยชาวยิว 
หลงัจากชาวยวิถูกขบัไล่ออกจากองักฤษ จงึมชี่างทองจากเมอืงเวนิช ฟลอเรนซ์ เจนัว เขา้มา
ด าเนินธุรกจิธนาคารพาณิชยแ์ทนประมาณครสิตศ์ตวรรษที่ 14 ต่อมาในตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19 
ได้น าเทคนิคการให้บรกิารของธนาคารที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ใช้กนัแพร่หลายในเวลาต่อมา 
ได้แก่ การรบัฝากเงนิประเภทต่างๆ การใช้เชค็สัง่จ่ายเงนิ การออกตัว๋แลกเงนิทีโ่อนกรรมสทิธิ ์
ได้ การออกบตัรธนาคาร (Bank note) พฒันาการดงักล่าวได้เป็นต้นแบบการให้บรกิารของ
ธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนั รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย 

ส าหรบัธนาคารพาณิชย์ที่เปิดด าเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเป็นธนาคาร
พาณิชยส์าขาของต่างประเทศเปิดด าเนินการในกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2431 คอื ธนาคาร
ฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ ด าเนินการโดยชาวองักฤษที่มายดึครองฮ่องกง ธนาคารพาณิชยไ์ทย
แห่งแรก คอื แบงค์สยามกมัมาจลทุน จ ากดั ด าเนินการก่อตัง้โดยพระราชวงศ์ และชาวจนี ใน
ประเทศไทย โดยมพีระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหศิรราชหฤทยั เป็นผู้รเิริม่ (กรมหมื่นมหศิร
ราชหฤทยั หรอื พระองค์เจ้าไชยนัต์มงคล เป็นโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ประสตูแิต่เจ้าจอมมารดาห่วง) และถือวา่พระองค์ทรงเป็น “พระบดิาแห่งการธนาคารไทย” จน
เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2482 ไดเ้ปลี่ยนชื่อ จากแบงค์สยามกมัมาจล เป็น ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นชื่อประเทศสยาม มาเป็น ประเทศไทย จวบจนทุกวนันี้ 

นอกจากการก่อตัง้ธนาคารพาณิชย์ ดังที่กล่าวมาแล้ว การประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย ไดม้ธีนาคารพาณิชยต่์างชาตเิขา้มาเปิดสาขาด าเนินงานในประเทศไทย 



 179 

ตลอดจนมีธนาคารพาณิชย์ของไทยเปิดด าเนินการเพิ่มเติมผ่านวนั เวลา ที่ท าให้ธนาคาร
พาณิชยห์ลายธนาคารเจรญิเตบิโตรุดหน้าเป็นล าดบั บางธนาคารล้มหายตายจาก เลกิกจิการ 
หรอืควบรวมกจิการ จนจวบถึงปัจจุบนันี้ ประเทศไทยมีการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์
จ านวน 27 แห่ง (ธปท, 2557) 

    1.1  การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์

 ตาม พรบ. การธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บญัญตัวิ่า “การธนาคาร
พาณิชย ์หมายความวา่ การประกอบธุรกจิประเภทรบัฝากเงนิที่ต้องจ่ายคนืเมื่อทวงถาม หรอื
เมื่อสิน้ระยะเวลาอนัก าหนดไว ้และให้ใช้ประโยชน์เงนินัน้ในทางอื่นหรอืหลายทาง เช่น (ก) ให้
สนิเชื่อ (ข) ซือ้ขายตัว๋แลกเงนิหรอืตราสารเปลีย่นมอือื่นใด (ค) ซือ้ขายเงนิปรวิรรตต่างประเทศ 

 และยงัก าหนดไว้ว่า ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกจิการธนาคารพาณิชย ์และรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และธนาคารพาณิชยไ์ทยตอ้งจดัตัง้ขึน้ในรูปแบบ
บรษิทั มหาชน จ ากดั เพื่อกระจายหุน้ไปสู่สาธารณชน มใิหก้ลุ่มบุคคลใดถอืหุ้นอยูเ่พยีงกลุ่มเดยีว 

     เมื่อพิจารณาหลกัการส าคญั การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จะมีความ
คล้ายคลงึกนักบัสถาบนัการเงนิอื่น คือ การรบัฝากเงนิจากประชาชน หน่วยธุรกิจต่างๆ หรอื
ภาครฐับาล แล้วจงึน าเงนินัน้ไปปล่อยกู ้หรอืลงทุนในหลกัทรพัย ์แต่ธนาคารพาณิชยม์ลีกัษณะ
พิเศษมากกว่าสถาบนัการเงินอื่นที่สามารถปล่อยกู้โดยผู้กู้เขยีนเช็คสัง่จ่ายเงินเกินบญัชีได ้
เรียกว่า การกู้โดยเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเช็คดงักล่าวถือเป็นเครื่องมือเครดิตที่ใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นส่วนหนึ่งของปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ จงึถอืไดว้า่ธนาคาร
พาณิชยส์ามารถเพิม่ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิได้ 

    1.2  หน้าทีข่องธนาคารพาณิชย ์

 ตาม พรบ. ธนาคารพาณิชย์ และลักษณะส าคัญของธนาคารพาณิชย์ จึง
สามารถสรุปหน้าทีส่ าคญัของธนาคารพาณิชย ์ดงันี้ 

 1)  หน้าทีร่บัฝากเงนิ 

       ธนาคารมแีหล่งทีม่าของเงนิ 2 แหล่งด้วยกนั ได้แก่ แหล่งที่มาจากเจา้ของ
และจากเจ้าหนี้ เงนิที่ธนาคารน าไปปล่อยกู้ยมืส่วนมากเป็นเงนิที่มาจากเงนิฝาก (เจ้าหนี้ของ
ธนาคาร) ซึง่ธนาคารจะรบัฝากเงนิ 3 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ 1) เงนิฝากกระแสรายวนั 2) เงนิ
ฝากออมทรพัย ์3) เงนิฝากประจ า เหตุผลทีส่ าคญัทีป่ระชาชน องคก์รธุรกจิ หรอืรฐับาล ฝากเงนิ
กบัธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภยัและยงัได้รบัผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ย และมีความ
คล่องตวัในการจ่ายเงนิโดยเขยีนเชค็สัง่จ่าย กรณีเงนิฝากกระแสรายวนั นอกจากนัน้หลกัฐาน
การฝากเงนิในบญัชธีนาคารใช้เป็นหลกัฐานในการขอกู้เงนิจากธนาคารพาณิชย์ เมื่อถึงคราว
จ าเป็นตอ้งกูย้มืเงนิจากธนาคาร 
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  2)  หน้าทีใ่นการใหกู้ย้มืและลงทุน 

       ธนาคารเป็นตวักลางระหว่างผู้มเีงนิออมกบัผู้ต้องการเงนิและรายได้ส่วน
ใหญ่ของธนาคารมาจากส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้เงนิกูก้บัดอกเบี้ยเงนิฝาก เมื่อธนาคารรบัฝาก
เงนิแล้วจงึต้องน าเงนิฝากนัน้ไปปล่อยกู้ให้กบัผู้ต้องการเงนิทุนไปประกอบธุรกจิการค้าต่างๆ 
โดยจะต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ เพื่อลดการสูญเสียจากการปล่อยสนิเชื่อให้ผู้กู้ยมื ซึ่งมที ัง้
ภาคเอกชน ธุรกจิการค้า การลงทุน ประชาชนทัว่ไปที่เป็นบุคคลธรรมดา กู้ยมืเพื่อใช้สนอง
ความต้องการในการด ารงชวีติประจ าวนั เช่น ตกแต่งบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น ตลอดจนการ
ปล่อยเงนิกูใ้หร้ฐับาลเพื่อแกไ้ขปัญหาทางการเงนิภาครฐั นอกจากนัน้ธนาคารยงัน าเงนิไปลงทุน
ในตราสารทางการเงนิต่าง ๆ 

  3)  หน้าทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิอื่นๆ 

       ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ตามพระราชบญัญัติการประกอบการธนาคาร
พาณิชย์ที่ส าคญัอีกประการคือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิอื่นๆ เช่น การโอนเงนิ การเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ ตราสารทางการเงนิต่างๆ 
การใหบ้รกิารการเงนิระหวา่งประเทศ โดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดติ เมื่อมกีารน าเขา้ส่งออก 
ตลอดจนการออกหนงัสอืค ้าประกนั จากบทบาทหน้าทีข่องธนาคาร ตามทีก่ล่าวมาท าใหธ้นาคาร
พาณิชยม์ีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ เปรยีบเสมอืนเส้นเลอืดใหญ่ในร่างกาย
มนุษยท์ี่เป็นท่อหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจโดยรวมอนัเปรยีบเสมือนร่างกายของคน อนัท าให้
ภาคเอกชน ประชาชนทัง้หลายได้กู้ยมืเงนิไปลงทุนเพิม่ หรอืใช้จ่ายอุปโภค บรโิภค ก่อให้เกดิ
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ มคีวามคล่องตวัในการประกอบการค้า การลงทุน ตลอดจนการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิต่างๆ 

 2.  สถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณชิย ์(Non-bank-institution) ประกอบดว้ยสถาบนั
การเงนิต่อไปนี้ 
 2.1  บรษิทัเงนิทุนและบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์(Finance company and finance 

and securities company) บรษิทัเงนิทุน และบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้ตาม พระราช-

บญัญตักิารประกอบธุรกจิเงนิทุน ธุรกจิเงนิทุนหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ พ.ศ. 2522 

บริษัทเงนิทุนและบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์สามารถระดมเงินออมโดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 
(Promissory note : P/N) การออกตัว๋แลกเงนิ (bill of exchange : B/E) และการออกใบรบัฝาก
เงนิที่มกีารก าหนดระยะเวลาการรบัฝากที่แน่นอน (Certificate of deposit : CD) เมื่อระดมเงนิ
ออมมาได้ บรษิทัเงนิทุนจะน าไปลงทุนปล่อยสนิเชื่อใหก้บัธุรกจิประเภทต่างๆ ตลอดจนสนิเชื่อ
เพื่อการบรโิภคและเช่าซื้อใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป ตลอดจนการปล่อยสนิเชื่อเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัย ์
ในปัจจุบันทางการมีนโยบายให้บรษิัทเงนิทุนหลกัทรพัย์ท าการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ
หลกัทรพัยแ์ยกออกจากกนั และจดัตัง้ขึน้ใหม่เป็น 2 บรษิทั คอื บรษิทัเงนิทุน (บง) และบรษิทั
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หลกัทรพัย ์(บล) ความแตกต่างระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บับรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยท์ีส่ าคญั คอื 
บรษิทัเงนิทุนและบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยม์คีวามช านาญในการปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่ผูเ้ช่าซือ้ การ
ท าสญัญาเช่าระยะยาว ในขณะทีธ่นาคารพาณิชยเ์น้นการปล่อยสนิเชื่อแก่การคา้การผลติในภาค
พาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ประการต่อมา บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุน
หลกัทรพัยจ์ะมแีหล่งทีม่าของเงนิออมส่วนใหญ่จากตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกขายใหผู้ม้เีงนิออมราย
ใหญ่หรอืระดมเงนิทุนจากต่างประเทศ ส าหรบัเงนิทุนของธนาคารพาณิชยส์่วนใหญ่มาจากเงนิ
ออมของประชาชนทัว่ไปทัง้รายเลก็และรายใหญ่ นอกจากนัน้ บรษิทัเงนิทุนและบรษิทัเงนิทุน
หลกัทรพัยย์งัท าหน้าทีเ่ป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ  
  2.2  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ : บค (Creditfoncier company) เป็นสถาบนัการเงนิที่
ตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตเิงนิทุน เงนิทุนหลกัทรพัย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ บรษิทัเครดติ 
ฟองซเิอรร์ะดมทุนโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และการปล่อยสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั และสนิเชื่อ
เกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ การด าเนินธุรกจิของบรษิทัเครดติฟองซเิอร์มปัีญหาในการระดมทุน
พอสมควร จงึท าให้บรษิทัเครดติฟองซิเอร์ไม่ได้รบัความนิยมเท่าที่ควร ปัจจุบนับรษิทัเครดิต 
ฟองซเิอรท์ี่พอรูจ้กั เช่น บค.ลนิน์ ฟิลลปิส์ มอรท์ เกจ็ จ ากดั ตัง้อยู่บรเิวณ ถ.รชัดา เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ บค. สหวริยิา จ ากดั ตัง้อยู ่ถ.สุรศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

  2.3  บริษัทประกันภัยและประกนัชีวติ (Life and non-life insurance company) 
ท าการระดมเงนิออมในรูปของเบี้ยประกนั บรษิทัประกนัภยัจะน าเงนิค่าเบี้ยประกนัที่ได้รบัไป
ลงทุน แหล่งเงนิทุนของบรษิทัประกนั คอื เบี้ยประกนัตามกรมธรรม์ที่เกบ็จากประชาชนผู้เอา
ประกนัหลงัจากหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว สามารถน าไปลงทุนได้ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย ์เช่น การซือ้พนัธบตัรรฐับาล การซือ้ตัว๋เงนิที่ธนาคารไทยเป็นผู้อาวลั เป็นต้น 
หรอืบรษิัทประกนัอาจให้กู้ยมืโดยมีสนิทรพัยจ์ านองค ้าประกนัการกู้ยมืหรอืใช้กรมธรรม์เป็น
หลกัประกนั ที่ผ่านมารฐับาลมมีาตรการหลายประการที่สนับสนุนการออมผ่านบรษิัทประกนั 
เช่น การให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีอากรในการน าเบี้ยประกนัจ่ายไปหกัลดหย่อนภาษีใน
การค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท การ
อนุญาตใหบ้รษิทัประกนัชวีติเป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพีได ้เป็นตน้ 

 2.4  บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม : บลจ. (Mutual fund management 

company) สามารถระดมเงนิทุนโดยการออกหน่วยลงทุนจ าหน่ายใหก้บัประชาชนแลว้น าเงนิที่
ได้ไปลงทุนในหลกัทรพัย์ กองทุนจะเสนอผลตอบแทนใหผู้้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงนิปันผลหรอื
เมื่อกองทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัรบัผลตอบแทน ในส่วนต่างของราคา 
กองทุนรวมม ี2 ประเภทคอื กองทุนปิด จะไม่มกีารซือ้หน่วยลงทุนคนืจนกวา่ก าหนดทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา และกองทุนเปิดสามารถซือ้ขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัผูอ้อกไดต้ลอดเวลา  
     กองทุนรวมสามารถจ าแนกโดยพจิารณาจากลกัษณะการลงทุนได ้3 ประเภท 
1) กองทุนรวมทีล่งทุนในหุน้ทนุ คอื กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในหุน้สามญั ผลตอบแทน
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ทีไ่ดค้อื ส่วนเกนิมูลค่าหุน้และเงนิปันผล 2) กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ คอื กองทุนรวมที่
มนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และตราสารในตลาดเงนิ เช่น หุน้กู ้พนัธบตัร หรอืเงนิฝาก เป็นตน้ 
ผลตอบแทนจงึเป็นดอกเบี้ยรบั 3) กองทุนผสม คอื กองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ เพื่อกระจายความเสีย่งและผลตอบแทน 

      การด าเนินงานของกองทุนรวมจะใช้ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความ
ช านาญ จงึท าใหก้องทุนรวมมบีทบาทส าคญัในการเป็นตวักลางเชื่อมโยงผูม้เีงนิออมรายยอ่ยกบั
ตลาดเงนิ ตลาดทุน นอกจากนัน้ ยงัได้มีการจดัตัง้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนต่างด้าว (Thai trust fund) เพื่ออ านวยประโยชน์ให้ผู้ลงทุนต่างด้าวที่ถูกจ ากดัการถือหุ้น
โดยกฎหมายไทย ใหล้งทุนผ่านกองทุนรวมดงักล่าวในฐานะผูแ้ทน (Nominee) ได ้

  อนึ่ง กองทุนอื่นที่มลีกัษณะแตกต่างจากกองทุนรวมที่มอียูใ่นประเทศไทยในปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนประกนัสังคม 
กองทุนดงักล่าวมกีารระดมเงนิทุนจากสมาชกิโดยหกัจากเงนิเดือนส่วนหนึ่ง  มาจากนายจ้าง 
และรฐับาลจ่ายสมทบอกีจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นสวสัดกิารใหส้มาชกิองทุนเมื่อออกจากงานดว้ยเหตุ
ใดๆ โดยการบรหิารกองทุนเมื่อไดร้บัเงนิจากสมาชกิ นายจา้ง และรฐับาล หลงัจากนัน้ไดน้ าเงนิ
ดงักล่าวไปลงทุนเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์งอกเงยเพื่อผลประโยชน์แก่สมาชกิ การลงทุนของกองทุน
มลีกัษณะเป็นการน าเงนิไปใหกู้ย้มืแก่ผูท้ ีต่อ้งการเงนิทุน จงึถอืวา่เป็นสถาบนัการเงนิประเภทหนึ่ง 

  2.5  สหกรณ์การเกษตร (Agricultural cooperative) จดัตัง้ขึน้เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื
ในหมู่เกษตรกรดว้ยกนั เงนิทุนของสหกรณ์การเกษตรไดจ้ากเงนิค่าหุน้ของสมาชกิ เงนิฝากของ
สมาชิก และการกู้ยมืเงนิจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และน าเงินทุน
ดงักล่าวปล่อยเงนิเชื่อใหเ้กษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิ 

  2.6  สหกรณ์ออมทรพัย ์(Saving cooperative) จดัตัง้ขึน้โดยสมาชกิซึง่ส่วนใหญ่มี
อาชีพเดียวกนัหรืออยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์ครู สหกรณ์ออมทรพัย์
มหาวทิยาลยัต่างๆ เป็นตน้ สหกรณ์ออมทรพัยม์แีหล่งทีม่าของเงนิทนุจากเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก
ของสมาชกิ หรอือาจกูย้มืจากสหกรณ์ออมดว้นกนัเอง เพื่อน าเงนิทุนดงักล่าวปล่อยกู้แก่สมาชกิ
เพื่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั ประกอบอาชพีเสรมิ หรอืรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิ  

  2.7  โรงรบัจ าน า (Pawn Shop) เป็นสถาบนัการเงนิทีม่แีหล่งเงนิทุนจากเจา้ของ ก าไร 
สะสม หรอืการกู้ยมืเพื่อน าเงนิที่ไดป้ล่อยสนิเชื่อระยะสัน้ให้กบัประชาชนโดยน าทรพัยส์ินมาจ าน า
ไว ้โรงรบัจ าน าจะมรีายไดห้ลกัจากดอกเบี้ยการรบัจ าน า และขายทรพัยห์ลุดจ าน า โรงรบัจ าน า 
สงักดัเทศบาลเรยีกวา่ สถานธนานุบาล สงักดักรมประชาสงเคราะห์เรยีกวา่ สถานธนานุเคราะห ์
ของเอกชนเรยีกวา่ โรงรบัจ าน า  

 3.  สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ (Specialized financial institution) ท าหน้าที่เป็นตวักลาง
ทางการเงนิเหมอืนกบัสถาบนัการเงนิ 2 ประเภทแรกที่กล่าวมาแล้ว คอื รบัฝากเงนิหรอืระดม
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เงนิทุนและน าไปปล่อยสนิเชื่อใหก้บัผูต้อ้งการเงนิทุน แต่การด าเนินการดงักล่าวมเีงื่อนไขพเิศษ
จงึตอ้งจดัตัง้สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตามกฎหมายพเิศษเฉพาะสถาบนัการเงนินัน้ๆ ไดแ้ก่  
  3.1  ธนาคารออมสนิ จดัหาเงนิทุนโดยการระดมเงนิออมรายยอ่ยและน าไปลงทุน
ในพันธบตัรรฐับาล และตัว๋เงินคลงั ตลอดจนการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ มากยิง่ขึ้นใน
ปัจจุบนัคลา้ยกบัธนาคารพาณิชย ์ 
  3.2  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากเงนิฝากและการ
กูย้มืจากต่างประเทศ เพื่อปล่อยเงนิกูร้ะยะยาวส าหรบัซือ้หรอืเช่าซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั  
  3.3  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) แหล่งทีม่าของเงนิทุน
จากเงนิฝาก เงนิกู้ยมืเหมอืนกบัธนาคารพาณิชย ์แต่การปล่อยสนิเชื่อส่วนใหญ่จ ากดัอยูท่ ี่ภาค
การเกษตรและเกษตรกร เป็นส าคญั  
  3.4  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว) จะมี
ลกัษณะพเิศษในการให้ค าปรกึษาและให้กู้ยมืเพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดเลก็และ
ขนาดกลาง โดยส านกังานธนกจิอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (สธย) ภายใตก้ารดูแลของกรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่ธุรกจิอุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม ต่อมาไดป้รบัเปลีย่นฐานะเป็นบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บอย) ใน พ.ศ. 
2534 เพื่อแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงาน จนกระทัง่ พ.ศ. 2543 บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมได้เพิ่มทุนจากกระทรวงการคลงั เนื่องจากรฐับาลเห็นว่าวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มมคีวามส าคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกจิไทยจงึปรบัเปลีย่นฐานะจากบรรษทัเงนิทุน
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หรอื เอส เอม็ อ ีแบงค ์โดยมวีตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิเพื่อพฒันา ช่วยเหลอื สนับสนุน
การด าเนินงาน หรอืปรบัปรุงวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สนิเชื่อค ้าประกนั
ร่วมลงทุน ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือบรกิารอื่นตามพระราชบญัญัติธนาคารพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 

  3.5  บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย) เป็นสถาบนัการเงนิทีก่่อตัง้
ขึน้เมื่อ 1 กุมภาพนัธ ์2535 โดยปรบัเปลีย่นสถานะจากกองทุนประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมท าหน้าที่ค ้าประกนัสินเชื่อให้กบัอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีโครงการลงทุนที่ดี แต่ขาด
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั ซึง่ส่งผลใหป้ระเทศชาตมิอุีตสาหกรรมขนาดยอ่มมากขึน้ 

  3.6  บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2503 โดยการร่วม
ทุนของ International finance corporation ซึ่งอยู่ในเครอืของธนาคารโลก ท าหน้าที่คล้ายกบั
ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยการให้กูย้มืแก่ภาคอุตสาหกรรม ในระยะหลงั
บรรษทัได้ออกตราสารทางการเงนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อระดมเงนิทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ จงึถอืวา่เป็นสถาบนัทีม่บีทบาทส าคญัในการพฒันาตลาดทุนไทย 
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       นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยงัมีสถาบันการเงนิเฉพาะกิจที่มีการจดัตัง้ตาม
วตัถุประสงค์พิเศษเป็นการเฉพาะเรื่องนัน้ๆ โดยตรง เช่น กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
สถาบนัการเงนิ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (Exim bank) เป็นตน้ 

 

4.  ตลาดการเงิน 

  

ตลาดการเงนิเป็นสถานทีใ่หผู้ข้าดแคลนเงนิทุนหรอืผูต้้องการเงนิทุนสรา้งสนิทรพัยท์าง
การเงนิออกมาขาย เพื่อระดมเงนิออมมาใชใ้นการลงทุน ตลาดการเงนิมบีทบาทหน้าที่ส าคญัใน
การสนบัสนุนการระดมเงนิทุนของธุรกจิให้ไดเ้พยีงพอ และมทีางเลอืกในการระดมเงนิทุนหลาย
ทางเลือก และช่วยสนับสนุนให้ผู้มีเงินทุนส่วนเกิน สามารถน าเงินออมนัน้มาลงทุนโดยมี
ทางเลอืกเพิม่มากขึน้เช่นกนั ไม่วา่น าฝากไวก้บัสถาบนัการเงนิทัง้ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนั
การเงนิอื่นตามทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว หรอืาจน าเงนิทุนส่วนเกนินัน้ไปลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ 
เช่น หุน้ทุน หุน้กู ้ในขณะทีภ่าครฐัเองจะตอ้งก ากบัการด าเนินงานของตลาดการเงนิและใชต้ลาด
การเงินเป็นเครื่องมือในการจดัการภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อาจเขา้ไปซื้อพนัธบตัรเพื่อเพิม่อุปสงค์ของพนัธบตัรผลกัดนัใหร้าคาของพนัธบตัร
สงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ลดลง หรอืเพิม่อุปทานของเงนิในระบบ เพิม่ปรมิาณเงนิ และขยายปรมิาณ
สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝื ด นอกจากนั ้นภาครัฐยงัท าหน้าที่ควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงนิต่างๆ ในตลาดการเงนิ จงึสามารถก าหนดมาตรการบางประการ
ให้สถาบนัการเงนิปฏบิตัเิพื่อเป็นเครื่องมอืในการจดัการภาวะเศรษฐกจิ เช่น การก าหนดให้
ธนาคารพาณิชยเ์พิม่อตัราเงนิสดส ารองตามกฎหมายมผีลใหธ้นาคารพาณิชยป์ล่อยสนิเชื่อลดลง 
ลดปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ เป็นนโยบายทางการเงนิในการแกไ้ขปัญหาภาวะเงนิเฟ้อได้ 
 

5.  ประเภทของตลาดการเงิน 

  

การแบ่งตลาดการเงนิออกเป็นประเภทสามารถท าไดห้ลายวธิขี ึน้อยู่กบัวา่จะใช้เกณฑ์
อะไรในการจดักลุ่มหรอืจดัหมวดหมู่ ซึง่สามารถแยกอธบิายดงันี้ 
 1.  การจดักลุ่มตามอายขุองตราสารทางการเงนิ 

 1.1  ตลาดเงนิ (Money market) เป็นตลาดทีม่กีารซือ้ขายตราสารทางเงนิทีม่อีายไุม่
เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงนิคลงั ใบรบัฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงินระยะสัน้โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อเสรมิสภาพคล่องใหก้บัธุรกจิ 

 1.2  ตลาดทุน (Capital market) เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงนิที่มี
อายเุกนิ 1 ปี เช่น พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้เพื่อน าไปลงทุนระยะยาว 

 2.  จดักลุ่มตามลกัษณะของตราสารทางการเงนิ 
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  2.1  ตลาดตราสารหนี้ (Debt market) ตลาดที่มกีารซื้อขายตราสารที่แสดงถงึความ
เป็นเจา้หนี้ของตราสารนัน้ๆ เช่น ตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้ เป็นตน้ ผูล้งทุนในตราสาร
หนี้จะได้รบัผลตอบแทนในรปูของดอกเบี้ย ตราสารหนี้อาจแบ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสัน้ มอีายุ
ครบก าหนดภายใน 1 ปี ตราสารหนี้ระยะปานกลาง มอีายคุรบก าหนด 1-10 ปี ตราสารหนี้ระยะยาว 
มอีายคุรบก าหนดเกนิกวา่ 10 ปี 

  2.2  ตลาดตราสารทุน (Equity market) ได้แก่ ตลาดที่มกีารซื้อขายตราสารที่แสดง
ความเป็นเจ้าของของผูอ้อกตราสารทุนนัน้ๆ เช่น หุ้นสามญั หุ้นบุรมิสทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(วอแรนท)์ เป็นตน้ ผูล้งทุนในตราสารทุนจะไดร้บัเงนิปันผล และมลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ของทุน ตราสาร
ทุนถอืเป็นหลกัทรพัยร์ะยะยาว เนื่องจากไม่มอีายไุถ่ถอน  
 3.  แบ่งตามเวลาแห่งการน าตราสารทางการเงนิออกขาย 

  3.1  ตลาดแรก (Primary market) เป็นตลาดที่ผู้ระดมทุนน าสนิทรพัย์ทางการเงิน
ออกขายเป็นครัง้แรกใหก้บัผูม้เีงนิออมโดยไม่ผ่านบุคคลอื่นใด ธุรกจิทีม่คีวามส าคญัในตลาดแรก 
ไดแ้ก่ ธุรกจิหลกัทรพัยท์ีป่ระกอบกจิการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ซึง่ท าหน้าที่เป็นทีป่รึกษาและช่วย
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ 
  3.2  ตลาดรอง (Secondary market) เป็นตลาดที่มกีารซื้อขายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีม่กีารซื้อขายกนัในตลาดแรกแลว้ไม่ใช่การสรา้งสนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ขึน้มาขายครัง้แรก
เหมอืนกบัตลาดแรก ธุรกรรมในตลาดรองเป็นการซื้อขายเปลีย่นมอืกนัเพื่อเพิม่สภาพคล่องทาง
การเงนิให้กบัผู้ลงทุนในตลาดแรก ตลาดรองของตราสารทุนที่ส าคญัในประเทศไทยคอื ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) และตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม 
เอ ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) 

 

6.  สรปุ 

  

 ในการด าเนินงานของภาคธุรกจิเอกชน ภาครฐั และประชาชนทัว่ไป จ าเป็นตอ้งมกีารใช้
เงนิทุน แต่บางครัง้การน าเงนิของเจ้าของมาด าเนินงานอาจมี ไม่เพยีงพอ จงึจ าเป็นต้องกู้ยมื
จากผูท้ี่มเีงนิออมซึ่งเป็นเงนิทุนส่วนเกนิ โดยตอ้งมรีะบบการเงนิและสถาบนัการเงนิเขา้มาเป็น
ตวักลาง ท าให้ผู้ต้องการเงนิทุนได้รบัเงนิทุนที่ต้องการและผู้ที่มีเงินออมได้รบัประโยชน์จาก
เงนิทุนส่วนเกนิ ระบบการเงนิจงึเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ขาดแคลนเงนิทุน สถาบนัการเงนิ 
และตลาดการเงนิ ตลอดจนผูม้เีงนิทุนส่วนเกนิ ส าหรบัสถาบนัการเงนิทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ธนาคาร
พาณิชย ์2) สถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์3) สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ ส าหรบัตลาด
การเงนิแบ่งได้หลายลกัษณะแล้วแต่จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เช่น แบ่งเป็น ตลาดเงนิ ตลาดทุน 
หรอืแบ่งเป็น ตลาดแรก ตลาดรอง เป็นตน้ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  11 

  
 1.  ระบบการเงนิ หมายถงึอะไร ใหอ้ธบิายพอเขา้ใจ 

 2.  ใหอ้ธบิายถงึความสมัพนัธข์องฝ่ายต่างๆ ในระบบการเงนิ 

 3.  ตลาดการเงนิคอือะไร และมกีีป่ระเภท ใหอ้ธบิายอยา่งละเอยีด 

 4.  สถาบนัการเงนิ คอือะไร แบ่งไดเ้ป็นกีป่ระเภท ใหอ้ธบิายพอเขา้ใจ 

 5.  ถ้าท่านต้องการกู้ยมืเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศยั ท่านเลือกใช้บรกิารสถาบนัการเงนิใด 
เพราะเหตุใด 

 6.  หน้าทีส่ าคญัของธนาคารพาณิชย ์มอีะไรบา้ง ใหอ้ธบิายพอเขา้ใจ 

 7.  ให้นักศกึษาอธบิายความแตกต่างระหวา่งธนาคารพาณิชยก์บัสถาบนัการเงนิที่มใิช่
ธนาคารพาณิชย ์

 



บทท่ี  12 

การจดัหาเงินทุน   
(Raising Funds) 

 

บทน า 

  

การตดัสนิใจจดัหาเงนิทุนเพื่อน ามาลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ สิง่ทีต่อ้งพจิารณาคอื ธุรกจิ
จะจดัหาเงนิทุนจากแหล่งใดต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัสนิทรพัยท์ีจ่ะลงทุน โดยปกตกิารลงทุนใน
สนิทรพัย์หมุนเวยีนจะมกีารจดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้ การลงทุนในสินทรพัยถ์าวรควร
จดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะยาว ทัง้นี้ เพื่อความสอดคล้องกนัระหว่างอายุของสินทรพัย์กบั
แหล่งเงนิทุน ทีม่าของแหล่งเงนิทุนแบ่งเป็น 1) แหล่งเงนิทุนระยะสัน้ 2) แหล่งเงนิทุนระยะปาน
กลาง 3) แหล่งเงนิทุนระยะยาว การแบ่งเงนิทุนออกเป็นหลายระยะเพราะตอ้งการใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นการน าไปลงทุน ในสนิทรพัยต่์างๆ เพื่อด าเนินธุรกจิ ในการจดัหาเงนิทุนจาก
แหล่งเงนิทุนแต่ละประเภทมคีวามเสี่ยงแตกต่างกนั ตลอดจนขอ้ก าหนดกฎหมายทีแ่ตกต่างกนั
ซึง่จะไดก้ล่าวถงึในบทนี้ 
 

1.  การจดัหาเงินทุนระยะสัน้ (Short-term financing)  
 

เงนิทุนระยะสัน้ คอื เงนิทุนที่มรีะยะเวลาการช าระคนืภายใน 1 ปี ซึ่งการจดัหาเงนิทุน
ระยะสัน้มวีตัถุประสงค์เพื่อด ารงสภาพคล่องของธุรกจิ โดยจดัหาเงนิทุนระยะสัน้มาลงทุนใน
สนิทรพัย์หมุนเวยีน เช่น ลูกหนี้การค้า สนิค้าคงเหลอื เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลกั Hedging 

Approach ที่อธบิายว่า การจดัหาเงนิทุนมาลงทุนในสนิทรพัยค์วรหาจากแหล่งเงนิทุนที่มกี าหนด
ช าระใกล้เคยีงกบัอายุของสนิทรพัยน์ัน้ และการจดัหาเงนิทุนมาลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน
หรอืสนองความตอ้งการตามฤดกูาล ตอ้งจดัหาจากแหล่งเงนิทุนระยะสัน้จงึเหมาะสม 

1.1  ประเภทของแหล่งเงินทุนระยะสัน้ การจดัหาเงินทุนระยะสัน้แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คอื 

 1.1.1  แหล่งเงนิทุนระยะสัน้ทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

 1.1.2  แหล่งเงนิทุนระยะสัน้ทีม่หีลกัประกนั 
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 1.1.1  แหล่งเงินทุนระยะสัน้ที่ไม่มีหลกัประกนั การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ที่ ไม่มี
หลกัประกนัยงัแบ่งยอ่ยไดอ้กี 4 ประเภท ดงันี้ 

  ก.  เครดติทางการคา้ (Trade credit financing) แบ่งเป็น 3 ชนิด 

   1)  การเปิดบญัชเีงนิเชื่อ (Open account) 

             2)  การออกตัว๋เงนิ  (Note payable) 

             3)  การรบัรองเอกสาร (Trade acceptance) 

 ข.  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (Accrual account) 

   ค.  เครดติจากตลาดเงนิ  (Money market credit)  ซึง่แบ่งเป็น  2  ชนิด 

          1)  เอกสารทางพาณิชย ์ (Commercial paper) 

          2)  การรบัรองเอกสารโดยธนาคาร  (Banker acceptance) 

  ง.  การกูย้มืระยะสัน้ (Short term loan) 

          1)  Line of credit 

          2)  Revolving credit agreement 

          3)  Transaction Loan 

          4)  Compensating balances 

 ก.  เครดติทางการค้า  หมายถงึ  เครดติทีผู่ข้ายใหก้บัผูซ้ ื้อสนิคา้เพื่อน าไปขายต่อ ผูซ้ ื้อ
จะมฐีานะเป็นลูกหนี้  ผู้ขายมฐีานะเป็นเจ้าหนี้  กรณีดงักล่าวผู้ซื้อสามารถน าเงนิสดไปใช้ก่อน
แลว้จงึช าระหนี้เป็นเงนิสดคนืให้กบัผูข้ายตามเงื่อนไขการใหเ้ครดติในภายหลงั  สนิเชื่อประเภท
นี้สามารถหาได้ง่าย  สะดวก  และนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั  การคดิต้นทุนของสนิเชื่อ
ประเภทนี้ข ึน้อยูก่บัเงื่อนไขการใหเ้ครดติ  เช่น 

 บรษิทั อารยา ขายสนิคา้โดยมเีงื่อนไขการขายเชื่อ 2/10, net 30 แก่บรษิทั เกยีรตศิกัดิ ์ 
แต่บริษัท เกียรติศกัดิ ์ไม่ได้ช าระเงินเพื่อให้ได้ส่วนลด ดงันัน้ ต้นทุนจากเครดิตการค้าของ
บรษิทั เกยีรตศิกัดิ ์จะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

 เงนิ  98  บาท เวลา   20  วนั  (30-10)  เสยีส่วนลดเงนิสด   2 บาท 

 เงนิ  100 บาท เวลา  360  วนั    เสยีส่วนลดเงนิสด  2 x 
20

360
x 

98

100
 

       = 36.73% 

หรอื ก าหนดเป็นสตูร 

  ตน้ทุน  =    x  
 

    = 
2 - 100

2
  x  

10-30

360
 

    = 36.73% 

เปอรเ์ซน็ตส์่วนลด 

100-เปอรเ์ซน็ตส์่วนลด 

360 

จ านวนวนัทีไ่มไ่ดส้่วนลด 
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 เครดติทางการคา้ม ี 3  ชนิดคอื 

      1)  การเปิดบญัชเีงนิเชื่อ (Open account) เป็นวธิกีารที่ง่ายๆ  อาศยัความไวใ้จซึ่ง
กนัและกนั  เป็นเครดติที่ผูข้ายลงบญัชบีนัทกึการขายเชื่อให้ลูกค้า  โดยลกูค้ามติอ้งรบัรองการ
เป็นหนี้แต่อย่างใด  ผู้ขายส่งสินค้าให้ลูกค้าพร้อมใบก ากบัสนิค้าที่ระบุจ านวนเงนิ  ตลอดจน
เงื่อนไขการใหเ้ครดติ 

      2)  การออกตัว๋เงนิ  (Note payable)  เป็นสนิเชื่อทางการคา้ทีผู่ซ้ ือ้ออกตัว๋สญัญาใช้
เงนิ  ซึ่งสญัญาว่าจะใช้เงนิให้กบัผู้ขายภายในวนัใดวนัหนึ่งที่ระบุไว ้ ซึ่งถือว่าเป็นการยอมรบั
การเป็นหนี้อยา่งเป็นทางการของผูซ้ือ้ 

      3)  การรบัรองเอกสารทางการคา้ (Trade acceptance) วธินีี้ผู้ขายจะเขยีนตัว๋แลกเงนิ
ส ัง่ให้ผู้ซื้อจ่ายเงนิจ านวนหนึ่ง ณ วนัใดวนัหนึ่งที่ก าหนดในอนาคต  ผู้ขายจะไม่ส่งมอบสนิค้า
จนกวา่ผู้ซื้อจะลงนามรบัรองการเป็นหนี้ในเอกสารนัน้  และถ้าผู้ซือ้เป็นผู้เชื่อถือได้ตัว๋แลกเงนิ
นัน้กส็ามารถน าไปขายลดกบัธนาคารได ้

 ข.  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ถือเป็นหนี้สนิในทางบญัชมีลีกัษณะคล้ายๆ  กบับรษิทัมเีจ้าหนี้  
โดยปกต ิไดแ้ก่  ค่าจา้งคา้งจ่าย  ภาษคีา้งจ่าย  กรณีค่าจา้งคา้งจ่าย หมายถงึ การทีบ่รษิทัไดร้บั
ประโยชน์จาการท างานของพนักงานแล้วแต่ยงัไม่จ่ายค่าจ้าง กรณีภาษีค้างจ่ายหรอืค่าใช้จ่าย
คา้งช าระอื่น  กเ็ปรยีบเหมอืนแหล่งเงนิทุนระยะสัน้เช่นกนั แต่การจดัหารเงนิทุนระยะสัน้วธินีี้
อาจท าใหบ้รษิทัเสยีชื่อเสยีง  ท าให้ลกูจ้างขาดขวญัก าลงัใจ  และอาจตอ้งเสยีค่าปรบักรณีค้าง
ช าระภาษเีกนิกวา่กฎหมายก าหนด 

 ค.  เครดติจากตลาดเงนิ 

      1)  ตราสารทางพาณิชย ์(Commercial paper) คอื ตราสารที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัแก่
ผูซ้ ือ้ตราสาร  ลกัษณะเหมอืนตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  โดยบรษิทัที่มชีื่อเสยีงจะออกตราสารพาณิชยข์าย
ในตลาดเงนิในประเทศไทย ตราสารทางการเงนิทีถ่อืเป็นตาราสารทางพาณิชย ์ไดแ้ก่ ตัว๋สญัญา
ใช้เงิน (Promissory note) ตัว๋แลกเงิน (Bill of exchange) เช็คลงวนัที่ล่วงหน้า (post-dated 

cheque)    

      2)  การรบัรองเอกสารโดยธนาคาร (Banker’s acceptance) ใชใ้นกรณีการคา้ระหว่าง
ประเทศ  โดยมกีารเปิด  Letter of credit  ระหวา่งธนาคารในประเทศผู้ซื้อกบัธนาคารตวัแทน
ประเทศผูข้าย  เมื่อผูข้ายส่งสนิคา้ลงเรอื  ส่งเอกสารทางการคา้รวมทัง้ตัว๋แลกเงนิผ่านธนาคารใน
ประเทศของตนไปยงัธนาคารของประเทศผูซ้ือ้  เพื่อใหธ้นาคารประเทศผูซ้ือ้รบัรองตัว๋แลกเงนินัน้  
เมื่อธนาคารรบัรองแสดงว่าผู้ซื้อเขา้ถึงแหล่งทุนโดยการกู้ยมืจากธนาคาร เนื่องจากธนาคารที่
รบัรองตัว๋แลกเงนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการจ่ายเงนิใหก้บัผูข้ายตามระยะเวลาทีก่ าหนดในตัว๋เงนิ  
และถ้าหากธนาคารที่รบัรองมฐีานะการเงนิมัน่คง  ผู้ขายไม่ต้องรอให้ตัว๋แลกเงินครบก าหนดก็
สามารถน าไปขายลดแก่ผูล้งทุน  เพื่อน าเงนิมาใชก้่อนได้ 
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 ง.  การกูย้มืเงนิระยะสัน้  (Short term loan) 

      หมายถึง การกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคารพาณิชยโ์ดยไม่มีหลกัประกนั  โดยเงินกู้
ประเภทนี้จะมอีายุไม่เกนิ 1 ปี วตัถุประสงค์การกู้ยมืเพื่อการหมุนเวยีนสภาพคล่องในแต่ละวนั  
อนัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ซื้อวตัถุดบิ จ่ายค่าจา้งพนักงาน เป็นตน้ การกูย้มืระยะสัน้  สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น  4  ชนิดคอื 

      1)  การกูย้มืในวงเงนิเครดติ  (Line of credit)  หมายถงึ  ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบั
ธนาคารเกีย่วกบัวงเงนิสูงสุดทีธ่นาคารใหลู้กค้ากู้ยมืและระยะเวลาการเป็นหนี้  ซึง่ปกตไิม่เกนิ  
1  ปี  วงเงินที่ธนาคารให้กู้ข ึ้นอยู่กบัฐานะทางเครดติของลูกค้า ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้กบัสภาพการณ์ต่างๆ  line of credit  จะไม่มผีลทางการกฎหมาย เพราะไม่มกีารตกลงอยา่ง
เป็นทางการระหวา่งธนาคารกบัลกูหนี้  ส าหรบัตน้ทุนของการกูย้มืระยะสัน้ คอื ดอกเบีย้จ่ายโดย
ไม่มคี่าธรรมเนียมอื่นใด 

      2)  วงเงนิหมุนเวยีน  (Revolving credit)  เป็นขอ้ตกลงทีม่ผีลตามกฎหมายระหวา่ง
ลกูคา้กบัธนาคาร  โดยธนาคารจะตอ้งมเีงนิให้ลกูค้าตามสญัญาที่ได้ตกลงกนัไว ้แต่ถ้าลูกค้าใช้
วงเงนิไม่เตม็จ านวน  ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียมจากเงนิส่วนที่ไม่ไดใ้ชเ้นื่องจากธนาคารต้อง
ส ารองเงนิไวใ้หก้บัลกูคา้อยูเ่สมอ  ท าใหธ้นาคารเสยีโอกาสทีจ่ะน าเงนิกอ้นนี้ไปใหผู้อ้ื่นกู้ 
      3)  วงเงนิกู้เฉพาะกรณี  (Transaction loan) หมายถึง การกู้ยมืเงนิจากธนาคาร
เพื่อน าไปใช้ส าหรบัวตัถุประสงคอ์นัใดอนัหนึ่งโดยเฉพาะ ธนาคารจะพจิารณาใหกู้้โดยประเมนิ
กระแสเงนิสดรบัของผู้กูต้ามวตัถุประสงคน์ัน้  ซึง่ลกูค้าที่จะกูเ้งนิในลกัษณะนี้ไดจ้ะต้องมคีวาม
น่าเชื่อถอืและตดิต่อกบัธนาคารมาเป็นเวลานาน 

      4)  เงนิฝากขัน้ต ่าที่ผู้กู้ต้องคงไว้ในบญัชี  (Compensating balances)  หมายถึง  
การกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั  แต่ผูกู้้ตอ้งมเีงนิฝากไวใ้นบญัชธีนาคารจะช่วยลดความเสีย่ง
ของธนาคารลง  ถ้าผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหนี้ไดธ้นาคารมสีทิธจิะน าเอาเงนิฝากขัน้ต ่ามาช าระหนี้ได้
ส่วนหนึ่ง  การก าหนดวงเงนิข ัน้ต ่ามากน้อยเท่าใดขึน้กบัขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัธนาคาร การกูย้มื
ในลกัษณะนี้ในแง่ของผูกู้จ้ะเสยีอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective rate) สงูขึน้ 

 ตวัอย่าง บรษิทั เสาวนีย ์กู้ยมืเงนิจากธนาคารพาณิชย ์1,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ย  
10% ธนาคารก าหนดเงนิฝากขัน้ต ่าทีค่งไวใ้นบญัช ี10% ของเงนิกู้ จงค านวณหาอตัราดอกเบี้ย
ทีแ่ทจ้รงิ 

 เงนิกู ้        1,000,000 

 วงเงนิข ัน้ต ่าคงไวใ้นบญัช ี 1,000,000 x 10%   =   100,000 

 จ านวนเงนิกูท้ ีแ่ทจ้รงิ  1,000,000 – 100,000   =   900,000 

 ดอกเบีย้จ่าย   1,000,000 x 10%   =   100,000 
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 เงนิ  900,000   เวลา  1  ปี เสยีดอกเบีย้ 100,000 

 

 เงนิ  100 เวลา  1  ปี เสยีดอกเบีย้ 
900,000

100  x100,000
 

 

 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ  = 
900,000

100  x100,000
 

  

     = 11.11% 
 

 1.2  การจดัหาเงินทุนระยะสัน้ท่ีมีหลกัประกนั 

        การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ทีม่หีลกัประกนั  แบ่งไดเ้ป็น  3  ชนิดคอื 

       1.2.1  การกูย้มืโดยใชบ้ญัชลีกูหนี้ค ้าประกนั 

       เป็นการน าลกูหนี้การคา้ไปค ้าประกนัการกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนั
การเงนิต่างๆ ปัจจยัส าคญัทีผู่ใ้หกู้พ้จิารณา คอื คุณภาพและขนาดของลกูหนี้ วงเงนิกูจ้ะก าหนด
เป็นเปอรเ์ซน็ตต์ามมูลค่าบญัชลีูกหนี้  ลูกหนี้ที่มคีุณภาพดกีจ็ะได้รบัวงเงนิกู้ในเปอรเ์ซน็ตท์ี่สูง  
ขนาดของลูกหนี้กส็่งผลต่อเปอร์เซ็นต์วงเงนิให้กู้เช่นกนั  เนื่องจากการมลีูกหนี้ ขนาดเลก็หรอื
รายย่อยจ านวนมากเป็นการเพิม่ค่าใช้จ่ายในการจดัการของผู้ให้กู้  จงึอาจอนุมตัวิงเงินเครดติ
เป็นเปอรเ์ซน็ตต์ามมลูค่าบญัชลีกูหนี้ในอตัราต ่า 

        การน าบญัชลีกูหนี้ไปค ้าประกนั  แบ่งเป็น  2  กรณีคอื 

     1)  การน าบญัชลีูกหนี้ไปค ้าประกนัโดยไม่แจ้งให้ลูกหนี้ทราบ กรณีนี้ผู้กู้จะ
เป็นผูเ้กบ็เงนิจากลกูหนี้เองแลว้น าไปช าระผูใ้หกู้อ้กีทีห่นึ่ง 

    2)  ผูกู้้แจง้ให้ลกูหนี้ทราบวา่ไดน้ าบญัชลีูกหนี้ไปค ้าประกนัผูใ้หกู้้รายใด กรณี
นี้ผูใ้หกู้จ้ะเกบ็เงนิจากลกูหนี้เอง 

        1.2.2  การขายบญัชลีกูหนี้  (Factoring receivables)   
        หมายถงึ  การขายบญัชลีกูหนี้ใหแ้ก่ผูร้บัซือ้บญัชลีกูหนี้ (Factor) แบ่งเป็น  
2  ลกัษณะคอื 

       1)  การขายบญัชีลูกหนี้ชนิดไม่เด็ดขาด  หมายถึง  ผู้ขายบัญชีลูกหนี้
จะตอ้งรบัผดิชอบกรณีทีผู่ซ้ ือ้บญัชลีกูหนี้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้ได้ 
       2)  การขายชนิดเดด็ขาด  ซึง่ผูร้บัซือ้บญัชลีกูหนี้ไม่สามารถไล่เบีย้กบัผูข้าย
บญัชลีกูหนี้ได ้ ถงึแม้จะเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ไดก้ต็าม  การขายบญัชลีกูหนี้แบบเดด็ขาด
จงึมอีตัราดอกเบีย้สงูกวา่วธิแีรก 
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        1.2.3  การกูย้มืทีใ่ชส้นิคา้คงคลงัค ้าประกนั  (Inventory loan) 

        เป็นวธิกีารกู้ยมืทีผู่้กูน้ าสนิคา้คงคลงัไปค ้าประกนัการกู้ยมืระยะสัน้  ผูใ้ห้กู้
จะก าหนดวงเงนิใหกู้้ยมืคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของราคาสนิค้า  ซึ่งเปอร์เซน็ตก์ารให้กูจ้ะสูงหรอืต ่า
ขึน้กบัปัจจยัต่างๆ  ดงันี้ 

   1)  ความตอ้งการของตลาด 

2) ความเสื่อมสภาพของสนิคา้ 

3)  เสถยีรภาพของราคาตลาด 

4)  ค่าใชจ้่ายในการขาย 

        1.2.4  การกูย้มืโดยใชห้ลกัทรพัยอ์ื่น ๆ  มาค ้าประกนั 

       หมายถึง การกู้ยมืที่ผู้กู้จะต้องมหีลกัทรพัย์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้เป็นหลกัประกนั เช่น โฉนดทีด่นิ กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

 

2.  การจดัหาเงินทุนระยะปานกลาง 

  

เงนิทุนระยะปานกลาง คอื เงนิทุนทีม่อีายกุารช าระคนืภายใน 5 ปี เงนิทุนระยะปานกลาง
จะช่วยรกัษาสภาพคล่องของธุรกจิคล้ายกบัเงนิทุนระยะสัน้ และขณะเดยีวกนัเงนิทุนระยะปาน
กลางยงัสามารถน าไปทดแทนแหล่งเงนิทุนระยะยาวไดใ้นบางกรณี จงึสามารถสรุปวตัถุประสงค์
ของการจดัหาเงินทุนระยะปานกลางได้ 2 ประการ 1) ลงทุนในสินทรพัย์ถาวร 2) ลงทุนใน
สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ ทัง้นี้ เนื่องจากการจดัหารเงนิทุนระยะปานกลางมคีวามยดืหยุน่ใน
กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไดแ้น่นอน สามารถใช้เงนิทุนระยะปานกลางทดแทนแหล่งเงนิทุน
ระยะสัน้และแหล่งเงนิทุนระยะยาวได้ 
 2.1  ประเภทเงินทุนระยะปานกลาง 

 2.1.1  เงนิกูท้ ีม่กี าหนดระยะเวลาจ่ายคนื (Term loans) 

 2.1.2  เงนิกูร้ะยะปานกลางแบบเครดติหมุนเวยีน (Revolving loan)   
 2.1.3  เงนิกูท้ ีม่เีครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนั (Equipment financing) 

 2.1.4  การเช่าทรพัยส์นิ (Lease financing)  

 

 2.1.1  เงนิกูท้ ีม่กี าหนดระยะเวลาจ่ายคนื (Term loans) หมายถงึ การกูย้มืทางดา้น
ธุรกจิจากสถาบนัการเงนิต่างๆ โดยมกีารก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้เกนิกว่า 1 ปี ตามปกติ
จะมกีารผ่อนช าระหนี้เป็นงวดๆ จนกวา่จะหมดหนี้ การช าระคนืเงนิกูจ้ะช าระเท่าๆ กนัทุกงวด
หรือไม่เท่ากันก็ได้ แต่โดยปกติจะก าหนดให้ช าระหนี้ เท่ ากันทุกงวด ในการกู้ยมือาจมีการ
ก าหนดหลกัประกนัเงนิกูห้รอืไมก่ไ็ด ้แลว้แต่ฝ่ายผูใ้หกู้จ้ะตัง้เงื่อนไขไว ้การกูย้มืลกัษณะนี้เหมาะ
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กบัธุรกิจที่ต้องการเงนิลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพียง
พอที่จะน าไปช าระหนี้ได้ตามสญัญา ซึ่งผู้กู้จะต้องวเิคราะห์ความสามารถที่จะหารายได้ว่า
เพียงพอในการช าระหนี้แต่ละงวดหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น บรษิัท AAA จ ากดั ต้องการกู้ยมืเงิน 
900,000 บาท มาลงทุนซื้อเครื่องจกัรก าหนดการช าระหนี้เป็นเวลา 5 ปี อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 
10 ต่อปี โดยผ่อนช าระเท่ากนัทุกปี สามารถค านวณหาเงนิผ่อนช าระต่อปีไดด้งันี้ 
 จากสูตรในบทที่ 10 การหาค่าปัจจุบนัของเงนิในกรณีได้รบักระแสเงนิสดเท่ากนัทุกปี 
ค านวณไดโ้ดย 

  PV  = Fv
 

n

t ni1 )1(

1
 

 

ถ้าจะหาค่าของเงนิในอนาคตทีไ่ดร้บัในแต่ละงวดเท่าๆ กนั (การช าระหนี้) ท าไดโ้ดยหาค่า Fv 

 Fv(R) = 


 

n

1
n

i)(1

1

Pv

t

 

 

Fv ในกรณีนี้ให้ใช้ R แทน เพื่อให้หมายถึงการช าระหนี้แต่ละงวดๆ ละเท่ากนั และ
สามารถเปิดตาราง PVIFA ที ่n = 5 ปี  i = 10% จะไดค้่า IF = 3.7908 

 

 R  = 
3.7908

Pv
 

 

   = 
3.7908

900,000
 

 

   = 237,416.90 

 

ซึ่งแสดงให้เหน็การช าระหนี้แต่ละงวด โดยใช้สูตรค านวณด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู Excel ซึ่งมี
ความแม่นย ากวา่การเปิดตาราง PVIFA ดงันี้ 

งวดที ่(ปี) เงนิงวด เงนิตน้ ดอกเบีย้ หนี้คงเหลอื 

0    900,000.00 

1 237,417.73 147,417.73 90,000.00 752,582.27 

2 237,417.73 162,159.51 75,258.23 590,422.76 

3 237,417.73 178,375.46 59,042.28 412,047.30 

4 237,417.73 196,213.00 41,204.73 215,834.30 

5 237,417.73 215,834.30 21,583.43 (0.00) 
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 ในทางปฏบิตัจิะมกีารก าหนดใหช้ าระหนี้เป็นรายเดอืนค านวณโดยใชส้ตูร ดงันี้ 
 

  R = 


 

n

1 mn
)

n

i
(1

1

Pv

t

  

 n   =  จ านวนปี 

 m =  จ านวนงวดทีต่อ้งผ่อนช าระต่อปี  

เช่น  ถ้ามกีารก าหนดใหผ้่อนทุกๆ เดอืน เป็นเวลา 5 ปี 

 n =   5  ปี 

 mn =   12 x 5  (60 งวด) 
 

 2.1.2  เงนิกูร้ะยะปานกลางแบบเครดติหมุนเวยีน (Revolving loan) 

  การกูย้มืแบบเครดติหมุนเวยีน หมายถงึ การกูย้มืทีส่ถาบนัการเงนิใหว้งเงนิ
กูย้มืแก่ธุรกจิตามจ านวนที่แน่นอนภายในเวลาก าหนด โดยมหีลกัฐานคอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ซึ่ง
โดยปกตติัว๋จะมอีายปุระมาณ  90 วนั ทัง้นี้ผูกู้้สามารถต่ออายตุัว๋ออกไปได้แต่ไม่เกนิ 3 ปี หรอือาจ
กู้ยมืเพิ่มได้ตามวงเงินสูงสุดที่ได้ก าหนดไว้ วงเงินเครดิตหมุนเวยีนจะมีความยดืห ยุ่น จึงมี
ประโยชน์ต่อธุรกจิในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าจะได้รบัเงนิจากแหล่งอื่นหรือไม่ก็จะใช้วงเงนิเครดิต
หมุนเวยีนไปก่อน หลงัจากนัน้อาจเปลีย่นเป็นวงเงนิประเภทอื่น 

  การกู้เงนิแบบเครดิตหมุนเวยีน สถาบนัการเงินจะส ารองเงินไว้ให้กบัผู้กู้
ตามที่ได้ตกลงกนัไว ้ผู้กูส้ามารถกูไ้ดต้ามวงเงนิหมุนเวยีนตลอดระยะเวลาของสญัญา จงึท าให้
ตน้ทุนเพิม่ขึน้จากค่าธรรมเนียมในการส ารองเงนิใหก้บัผูกู้้ 
 2.1.3  เงนิกูท้ ีม่เีครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนั (Equipment financing) 

  การกูย้มืประเภทนี้อาจกูย้มืไดจ้ากสถาบนัการเงนิและบรษิทัผู้ผลติหรือขาย 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ นัน้ โดยน าเครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นหลกัประกนัการกู้ยมื วงเงนิกู้ยมื 
และระยะเวลาช าระหนี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ โดยปกติมูลค่าตลาดจะ
มากกว่าวงเงินกู้  ส่วนต่างดังกล่าว เรียกว่า ส่วนของความปลอดภัย (Marginal of safety) 
ส าหรบัผู้ให้กู้ ซึ่งจะมมีากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัประเภท ยีห่้อของเครื่องจกัว่าสามารถขายได้
ง่ายหรอืไม่ และยงัตอ้งค านึงถงึค่าใชจ้่ายในการขาย กรณีลกูหนี้ผดินดั 

 2.1.4  การเช่าทรพัยส์นิ (Lease financing) 

  การจัดหาสินทรพัย์ถาวรมาใช้ในการด าเนินงานอาจท าได้โดยกา รซื้อ
สนิทรพัยน์ัน้โดยตรง หรอือาจใช้วธิเีช่าสินทรพัยน์ัน้แทนการซื้อ การเช่าสนิทรพัย ์หมายถึง 
สญัญาระหว่างเจ้าของสนิทรพัยเ์รยีกว่า ผู้ให้เช่า (Lessor) มอบสทิธใินการใช้สินทรพัยใ์ห้อีก
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ฝ่ายหนึ่ง เรยีกว่า ผู้เช่า (Lessee) ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวโ้ดยไดร้บัผลตอบแทนในรปูค่าเช่า 
ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ ดงันี้ 
  1)  Sale and lease back หรอืการขายแลว้เช่าคนื การเช่าในลกัษณะนี้เกดิ
ขึน้กบัธุรกจิที่มสีนิทรพัยถ์าวรเป็นของตนเองอยู่แล้วแต่ขาดเงนิทุนหมุนเวยีนจงึขายสนิทรพัย์
ถาวรของตนเองออกไปแลว้ท าการเช่าจากผู้ซื้ออกีท ีการเช่าลกัษณะนี้จะมขีอ้เสยีคอืท าใหเ้สยี
กรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิไป ธุรกจิอาจใชว้ธิจี านองสนิทรพัยถ์าวรเป็นประกนัการกูย้มืแทน 

  2)  Operating leases เป็นสญัญาเช่าที่ผูเ้ช่าไดร้บับรกิารจากผู้ให้เช่าตลอด
สญัญาเช่า จึงอาจเรยีกการเช่าแบบนี้ว่า Service leases ซึ่งมสีาระส าคญัคอืผู้ให้เช่าจะเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษาเอง ผู้เช่าเพยีงจ่ายค่าเช่าตามที่ระบุในสญัญา และขอ้
ส าคญัอกีประการของสญัญาเช่าลกัษณะนี้โดยทัว่ไปจะใหส้ทิธผิูเ้ช่าเป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาเช่า
ไดก้่อนครบก าหนด ซึง่นับวา่มคีวามส าคญัมากในปัจจุบนัที่มกีารเช่าสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเทคโนโลยี
ทีม่กีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ เนื่องจากผูเ้ช่าอาจใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนด ถ้าเหน็วา่
สนิทรพัยท์ีเ่ช่าอยูล่้าสมยั กรณีดงักล่าวผูใ้ห้เช่าอาจใหบ้รกิารเปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่ช่าอยู่ใหท้นัสมยั
ตามความตอ้งการของผูเ้ช่า เช่น การเช่าคอมพวิเตอร ์เครื่องใชส้ านกังาน เป็นตน้ 

  3)  Financial lease คอื การเช่าทีเ่ริม่ตน้จากธุรกจิมคีวามตอ้งการสนิทรพัย์
ถาวร จงึไดไ้ปตดิต่อกบัสถาบนัการเงนิโดยตกลงใหส้ถาบนัการเงนิเป็นผูซ้ือ้สนิทรพัยแ์ล้วธุรกจิ
จะเป็นผูเ้ช่า โดยจ่ายเงนิค่าเช่าจนครบจ านวนตามสญัญา ซึ่งไดร้วมค่าตอบแทนไวแ้ลว้ การเช่า
แบบนี้ผูเ้ช่าต้องจ่ายค่าซ่อมแซม และค่าบ ารุงรกัษาเอง ตลอดจนไม่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาก่อน
ก าหนด กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยเ์ป็นของผูใ้หเ้ช่าตลอดเวลา  
 การตดัสนิใจวา่ควรเช่าหรอืซื้อทรพัยส์นิ ท าไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยีของแต่
ละวธิ ีโดยเลอืกวธิทีีท่ าใหธุ้รกจิไดร้บัประโยชน์สงูสดุ ซึง่สามารถสรุปขอ้ด ีขอ้เสยีของการซือ้และ
การเช่าสนิทรพัย ์ดงันี้ 
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 การเช่าสินทรพัยถ์าวร การซ้ือสินทรพัยถ์าวร 

ข้อดี 1.  ประหยดัภาษเีนื่องจากค่าเช่าถอืเป็น
รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธ ิ

2.  ไม่เสีย่งต่อความลา้สมยัของสนิทรพัย ์
เนื่องจากผูเ้ช่าสามารถบอกเลกิสญัญาเช่า
ไดก้่อนครบก าหนด จงึสามารถเปลีย่น
สนิทรพัยท์ีเ่ช่าได ้

3.  สญัญาเช่าจะมขีอ้บงัคบัน้อยกวา่สญัญา
กูย้มืเงนิ 

4.  สญัญาเช่าจะไม่ท าใหห้นี้สนิเพิม่ขึน้
เหมอืนกบัการกูย้มื จงึไม่ท าใหอ้ตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ 

1.  การซือ้สนิทรพัยถ์าวรท าใหธุ้รกจิมี
กรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยถ์าวรนัน้ จงึ
สามารถบนัทกึค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ถาวรเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณก าไร
สุทธ ิส่งผลใหป้ระหยดัภาษไีด ้

2.  ถ้ามกีารกูย้มืเงนิมาซือ้สนิทรพัยจ์ะ
ประหยดัภาษไีดจ้ากดอกเบีย้จ่าย ซึง่
ถอืเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร
สุทธ ิ

 

ข้อเสีย 1.  การเช่าสนิทรพัยจ์ะมตีน้ทนุสงูกวา่อตัรา
ดอกเบีย้ทีธุ่รกจิจ่ายใหก้บัแหล่งเงนิกู ้
เนื่องจากผูใ้หเ้ช่าตอ้งการก าไรจากการให้
เช่าดว้ยจงึบวกเพิม่เขา้ไปในอตัราดอกเบีย้
เงนิกู ้
2.  ไม่ไดป้ระโยชน์จากมลูค่าซากของ
สนิทรพัยห์ลงัจากสิน้สุดสญัญาเช่าแลว้ 
เนื่องจากกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยเ์ป็นของผูใ้ห้
เช่า 

1.  การกูย้มืเงนิมาซือ้สนิทรพัยถ์าวร
จะท าใหธุ้รกจิมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของเจา้ของสงูขึน้ สง่ผลต่อฐานะ
ทางเครดติ 

2.  การซือ้สนิทรพัยม์คีวามเสีย่งต่อ
การลา้สมยั โดยเฉพาะสนิทรพัย์
ประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่อง
คอมพวิเตอร ์ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ การขาย
สนิทรพัยน์ัน้ไปเพื่อซือ้สนิทรพัยใ์หม่ก็
อาจขายไม่ไดห้รอืขายไดร้าคาเพยีง
เลก็น้อย เนื่องจากเป็นของลา้สมยั 

  

3.  การจดัหาเงินทุนระยะยาว (long-term financing) 

 

 การจดัหาเงนิทุนระยะยาว มวีตัถุประสงค์เพื่อการด าเนินงานในระยะยาวอนัไดแ้ก่ การน า
เงนิมาลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรต่างๆ แหล่งเงนิทุนระยะยาวจงึมคีวามส าคญัยิง่ต่อการบรหิารงานใน
กจิการ โดยทัว่ไปแล้วเงนิทุนประเภทนี้มรีะยะเวลาช าระคนืมากกวา่ 5 ปีขึน้ไป ซึง่สามารถแบ่ง
เงนิทุนระยะยาวออกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งทีม่าดงันี้ 
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 3.1  แหล่งเงนิทุนระยะยาวภายในกจิการ ซึง่ไดจ้ากการระดมทุนของผูถ้อืหุน้ โดยทัว่ไป
จะเป็นการขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ ไดแ้ก่ 1) หุน้สามญั 2) หุน้บุรมิสทิธ ิ

 3.2  แหล่งเงนิทุนระยะยาวจากภายนอกกจิการ เป็นการจดัหาทุนจากภายนอกกจิการ 
ซึง่ม ี2 ลกัษณะคอื 1) การออกหลกัทรพัยข์ายให้กบับุคคลภายนอก 2) การก่อหนี้ระยะยาว เช่น 
การกูย้มืจากสถาบนัการเงนิหรอืการออกหุ้นกู ้ซึ่งสามารถอธบิายแต่ละประเภทของการจดัหา
เงนิทุนระยะยาวพอสงัเขป ดงันี้ 
  1) หุน้สามญั (Common stock) 

   หุน้สามญัหรอืหุน้ทุนถอืเป็นส่วนของเจา้ของ ผู้ถอืหุน้สามญัถอืเป็นผูเ้ป็นเจา้ของ
ธุรกจิที่แท้จรงิ ผู้ถือหุ้นสามญัเป็นผู้รบัภาระความเสี่ยงสูงสุด และมสีทิธใินทรพัยส์นิของธุรกจิ
หลงัจากเจา้หนี้และผูถ้อืหุ้นบุรมิสทิธ ิหุน้สามญัไม่ไดก้ าหนดอายกุารไถ่ถอนคนื ดงันัน้ ผู้ถอืหุ้น
สามญัเมื่อตองการใชเ้งนิสามารถน าหุน้ออกขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ 
   มลูค่าหุน้สามญั (Par value) หมายถงึ ราคาหุน้สามญัทีร่ะบุมลูค่าหุน้ไว ้แต่โดย
ปกตมิลูค่าหุน้ทีก่ าหนดไวจ้ะต ่ากวา่ราคาขายมาก 

   ราคาตามบญัช ี(Book value) หมายถึง ส่วนของเจ้าของทัง้หมดหกัมูลค่าหุ้น
บุรมิสทิธแิละหารดว้ยจ านวนหุน้สามญั 

   ราคาตลาด (Market value) หมายถงึ ราคาซือ้ขายหุน้สามญัทีผู่ซ้ ือ้ขายตกลงกนั 

 สทิธขิองผูถ้อืหุน้สามญั 

ก) สทิธไิดร้บัเงนิปันผล 

ข) สทิธคิวบคุมการด าเนินงานของกจิการโดยเลอืกตวัแทน เรยีกวา่ คณะกรรมการ
บรหิาร 

ค) สทิธซิือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ไดก้่อนบุคคลภายนอก 

ง) สทิธใินการตรวจสอบเอกสารและบญัชต่ีางๆ ของกจิการ 

 

 2)  หุน้บรุมิสทิธ ิ(Preferred stock) 

  หุน้บุรมิสทิธมิลีกัษณะก ้ากึง่ระหวา่งความเป็นเจา้หนี้กบัเจ้าของกจิการ เพราะผูถ้ือ
หุน้บุรมิสทิธมิสีทิธใินทรพัยส์นิของธุรกจิรองจากเจา้หนี้ แต่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธริบัเงนิปันผลก่อนผู้
ถอืหุน้สามญั ในการพจิารณาวา่หุน้บุรมิสทิธมิลีกัษณะไปในทางเจา้ของหรอืเจา้หนี้ พจิารณาจาก
เงื่อนไขของการรบัเงนิปันผล ถ้าเป็นหุน้บุรมิสทิธชินิดไม่สะสมเงนิปันผล หมายความวา่ ถ้าปีใด
ไม่มเีงนิพอที่จะจ่ายเงนิปันผลกจ็ะไม่จ่ายและไม่สะสมไปจ่ายในปีต่อไป กถ็อืไดว้่าหุ้นบุรมิสทิธมิี
ลกัษณะไปทางเจ้าของมากกวา่ แต่ถ้าเป็นหุ้นบุรมิสทิธชินิดสะสม หมายถึง ในปีใดไม่สามารถ
จ่ายเงนิปันผลไดก้จ็ะสะสมไวจ้่ายในปีต่อไป หุน้บุรมิสทิธดิงักล่าวจะมลีกัษณะไปทางเจา้หนี้ 
  นอกจากนัน้ หุ้นบุรมิสทิธสิามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้โดยการเรยีกคนืและออก
หุน้สามญัใหม่แทน 
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 3)  การขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลภายนอก 

  หมายถึง การขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นภายนอก อาจเป็นนักลงทุนที่เป็น
ประชาชนทัว่ไป และนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่เป็นสถาบนัต่างๆ การจดัหาเงนิทุนวธินีี้จะท าให้
การควบคุมของฝ่ายบรหิารลดลง ผูถ้อืหุน้เดมิจะมสีทิธใินความเป็นเจา้ของกจิการลดลง 

 4)  หุน้กู ้
  เป็นการจดัหาเงนิทุนระยะยาวจากภายนอก โดยการกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิต่างๆ หรอืจากประชาชนโดยทัว่ไปด้วยวธิอีอกหุ้นกู้ ซึ่งบรษิทัจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็น
การตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ที่ไม่มีหลกัประกันเรียกว่า Debenture หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน
เรยีกว่า Bond ธุรกิจที่สามารถออกหุ้นกู้ได้จะต้องเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงดี หุ้นกู้มีหลายชนิด
ดว้ยกนั เช่น หุน้กูจ้ านอง (Mortgage bonds) ซึง่มหีลกัทรพัยม์าค ้าประกนัในมลูค่าทีส่งูกวา่มลูค่า
หุ้นกู้ที่ออกจ าหน่าย หุ้นกู้แปลงสภาพได้ (Convertible bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่สามารถแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัไดต้ามสดัส่วนและจ านวนตามระบุไวใ้นใบหุน้ เป็นตน้ 

 

สรปุ 

  

 การจดัหาเงนิทุนมาลงทุนในสนิทรพัยต่์างๆ ควรจดัหาจากแหล่งเงนิทุนทีส่อดคล้องกบั
ประเภทของสนิทรพัยน์ัน้ๆ ธุรกจิสามารถแบ่งการจดัหาเงนิทุนเป็น 3 ระยะ คอื 1) การจดัหา
เงนิทุนระยะสัน้ 2) การจดัหาเงนิทุนระยะปานกลาง และ 3) การจดัหาเงนิทุนระยะยาว 

 การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ หมายถงึ การจดัหาเงนิทุนทีม่รีะยะเวลาการช าระคนืไม่เกนิ 1 ปี 
วตัถุประสงค์ของการจดัหาเงินทุนระยะสัน้เพื่อลงทุนในสินทรพัยห์มุนเวยีน เงนิทุนระยะสัน้
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงินทุนระยะสัน้ที่มีหลักประกัน  กับแหล่งเงินทุนระยะสัน้ที่ไม่
หลกัประกนั  
 การจดัหาเงินทุนระยะปานกลาง หมายถึง การจดัหาเงินทุนที่มีระยะเวลาช าระคืน
ภายใน 5 ปี วตัถุประสงคใ์นการจดัหาเงนิทุนระยะปานกลางเพื่อใชท้ดแทนแหล่งเงนิทุนระยะสัน้
และแหล่งเงินทุนระยะยาว ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอน การจดัหา
เงนิทุนระยะปานกลางม ี3 ประเภทคอื การกูย้มืทีม่รีะยะเวลาจ่ายคนื การกูย้มืทีม่เีครื่องจกัรและ
อุปกรณ์เป็นหลกัประกนั และการเช่าทรพัยส์นิ  
 การจดัหาเงนิทุนระยะยาว หมายถึง การจดัหาเงนิทุนที่มรีะยะเวลาช าระคนืเกนิกว่า 5 ปี 
มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินงานระยะยาวหรอืลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร ประเภทของการ
จดัหาเงนิทุนระยะยาวมทีัง้การจดัหาเงนิทุนระยะยาวจากแหล่งภายนอกธุรกจิและจดัหาเงนิทุน
จากแหล่งเงนิทุนภายในธุรกจิ  
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 การจดัหาเงนิทุนแต่ละประเภทมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี มที ัง้ตน้ทุนและความเสีย่งทีแ่ตกต่าง
กนัไป ธุรกิจจึงต้องพิจารณาตดัสินใจอย่ารอบคอบในการตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนแต่ละ
ประเภท 
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ค าถามท้ายบทท่ี  12 

 

1. ใหท้่านอธบิายความหมายของการจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ การจดัหาเงนิทุนระยะปานกลาง 
การจดัหาเงนิทนุระยะยาว มาพอเขา้ใจ 

2. ใหท้่านอธบิายถงึหลกัการของความสอดคลอ้งในการจดัหาเงนิทนุกบัลกัษณะของการ
ลงทุนมาพอเขา้ใจ 

3. บรษิทัแห่งหนึ่งกูเ้งนิจากธนาคารพาณชิย ์2,000,000 บาท คดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 12 
ต่อปี โดยมเีงื่อนไขธนาคาร บรษิทัผูกู้ต้อ้งด ารงเงนิฝากขัน้ต ่าไวใ้นบญัช ี250,000 บาท 
จงค านวณหาอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

4. การจดัหาเงนิทนุระยะสัน้ทีม่หีลกัประกนั กรณีขายบญัชลีกูหนี้ หมายความวา่อย่างไร 

5. การจดัหาเงนิทนุระยะปานกลาง มเีพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

6. จงอธบิายความแตกต่างระหวา่ง Operating Lease กบั Financial Lease 

7. บรษิทัแห่งหนึ่งกูย้มืเงนิจากธนาคารพาณชิยเ์พื่อลงทุนซือ้เครื่องจกัร โดยกูเ้งนิมา 
500,000 บาท ธนาคารคดิดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี ก าหนดผ่อนช าระเป็นรายปีเท่ากนั
ทุกปีเป็นเวลา 5 ปี ใหท้่านแสดงวธิคี านวณวงเงนิช าระหนี้ เงนิตน้ และดอกเบีย้ ในแต่
ละปี 

8. ใหท้่านอธบิายขอ้ด ีขอ้เสยีของการเช่าสนิทรพัยถ์าวร 

9. ใหอ้ธบิายความหมายของค าต่อไปนี้ 
1) หุน้สามญั (Common stock) 

2) หุน้บุรมิสทิธ ิ(Preferred stock) 

3) Par value 

4) Book value 

5) Market value 

6) หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bond)  

7) Debenture 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี  13 

ต้นทุนของเงินทุน 

Cost of Capital 

 

บทน ำ  

 

หน้าทีส่ าคญัประการหนึ่งของผู้บรหิารทางการเงนิ คอื การจดัหาเงนิทุน เพื่อมาลงทุน
ด าเนินธุรกจิ  ในการจดัหาเงนิทุนไม่ว่าจดัหาจากแหล่งภายในหรอืแหล่งภายนอกธุรกจิกต็าม
ย่อมต้องมตี้นทุนเกดิขึ้นทัง้สิ้น เช่น การจดัหาเงนิทุนจากการกู้ยมื ต้องมีต้นทุน คอื ดอกเบี้ย 
การจดัหาเงนิทุนโดยการออกหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธ ิตน้ทุน คอื เงนิปันผลจ่าย นอกจากนัน้
การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งต่างๆ ยอ่มส่งผลต่อโครงสรา้งทางการเงนิ (Financial structure) ของ
ธุรกจิ การตดัสนิใจจดัหาเงนิทุนจากแหล่งต่างๆ จงึเป็นตวัก าหนดตน้ทุนของเงนิทุน (Cost of 

capital) และความเสีย่งทางการเงนิ (Financial risk) อนัเกดิจากโครงสรา้งทางการเงนิของธุรกจิ
นัน้ๆ ในบทนี้จะกล่าวถงึตน้ทุนของเงนิทุนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ตน้ทุนของหนี้สนิ  (Cost of debt) 

2. ตน้ทุนของหุน้บุรมิสทิธ ิ (Cost of preferred stock) 

3. ตน้ทุนของหุน้สามญั  (Cost of common stock) 

4. ตน้ทุนของก าไรสะสม  (Cost of retained earning) 

5. ตน้ทุนเงนิทุนถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั  (Weighted average cost of capital) 

6. ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่ (Marginal capital) 

 ในการจดัหาเงนิทุนมาเพื่อลงทุนในการด าเนินธุรกจิยอ่มส่งผลต่อโครงสรา้งทางการเงนิ 
ความเสี่ยงทางการเงนิ และต้นทุนของเงนิทุนซึ่งสามารถอธบิายโครงสรา้งทางการเงนิ ความ
เสีย่งทางการเงนิ และตน้ทุนของเงนิทุน ดงันี้ 
 

1.  โครงสร้ำงทำงกำรเงิน (Financial structure) 

  

โครงสร้างทางการเงนิ หมายถึง แหล่งเงนิทุนทัง้หมดของธุรกิจ ประกอบด้วย แหล่ง
เงนิทุนระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งเป็นรายการที่ปรากฏในงบดุลทัง้หมด ด้าน
หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ  

1.1  โครงสรา้งเงนิทุน (Capital structure) หมายถงึ การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุน
ระยะยาว และส่วนของผูถ้อืหุน้ (ไม่รวมการจดัหาเงนิทุนระยะสัน้) 
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1.2 ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงทางการเงนิของธุรกจิ
ที่เกดิจากการจดัหาเงนิทุนโดยการกู้ยมืท าให้เพิม่สดัส่วนของหนี้สิน หรอืการเพิม่สดัส่วนใน
สญัญาเช่าระยะยาว ตลอดจนการเพิม่สดัส่วนของหุน้บุรมิสทิธใินโครงสรา้งของเงนิทุน ซึง่ท าให้
ภาระค่าใชจ้่ายทางการเงนิ อนัได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเช่า และเงนิปันผลหุ้นบุรมิสทิธใิห้สูงขึน้ 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ต้องจ่ายประจ าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Fixed 

charge) โดยเฉพาะดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้มืทีต่อ้งจ่ายประจ า ไม่วา่ธุรกจิจะมกี าไรหรอืขาดทุน
กต็าม 

     ธุรกจิที่มีการกู้ยมืสูง (หนี้สนิสูง) จงึมีความเสี่ยงทางการเงินสูงด้วย ความเสี่ยง
ดงักล่าว หมายถงึ เสีย่งต่อการไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นไดต้ามระยะเวลาก าหนด จงึ
อาจท าใหธุ้รกจิลม้ละลายได ้

1.3  ความเสี่ยงทางธุรกจิ (Business risk) หมายถึง ความเสีย่งในการด าเนินงานของ
ธุรกจินัน้โดยตรง ความเสี่ยงชนิดนี้ท าใหก้ าไรจากการด าเนินงานหรอืก าไรก่อนหกัดอกเบีย้และ
ภาษ ี(EBIT) เปลีย่นแปลง สาเหตุเกดิจากค่าใชจ้่ายด าเนินงาน ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายคงทีม่สีดัส่วนสงู 
ในขณะที่ยอดขายไม่แน่นอน ท าให้ก าไรจากการด าเนินงานขาดเสถียรภาพ ธุรกิจจงึมีความ
เสี่ยงสูง ลักษณะนี้เรียกว่า ความเสี่ยงทางธุรกิจ แสดงให้เข้าใจเพิ่มเติมโดยใช้งบการเงิน
ประกอบดงันี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ ........................ 
สนิทรพัย ์ หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ 

  หนี้สนิระยะสัน้ XX 

  หนี้สนิระยะยาว XX 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ XX 

  หุน้สามญั XX 

  ก าไรสะสม XX 

 

ภำพท่ี  13-1  แสดงโครงสรา้งทางการเงนิและโครงสรา้งเงนิทุน 

 

 

 

 

 

โครง
สรา้ง
ทาง 
การ 
เงนิ 

โครงสรา้ง
เงนิทุน 
(Capital 

Structure) 
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งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุด 25xx 

 ขาย    XX 

 หกั  ตน้ทุนขาย   XX 

       ก าไรข ัน้ตน้   XX 

 หกั  ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน XX 

      EBIT   XX 

 หกั  I    XX 

      EBT   XX 

 หกั  T    XX 

      EAT   XX 

 หกั  PD   XX 

          NIAT   XX 

 

ภำพท่ี  13-2  แสดงความเสีย่งทางธุรกจิและความเสีย่งทางการเงนิ 

 

2.  ต้นทุนของเงินทุน (Cost of capital)  
  

หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ธุรกิจต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนในการ     
ด าเนินธุรกจิ ปกตติน้ทุนของเงนิทุนจะค านวณออกมาเป็นอตัรารอ้ยละ ซึง่มวีธิคี านวณหาตน้ทุน
ของเงนิทุนประเภทต่างๆ ดงันี้ 
       2.1  ต้นทุนของหน้ีสิน 

      ตน้ทุนของหนี้สนิ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายไปในการจดัหาเงนิมาลงทุนโดย
การกู้ยมื  และตน้ทุนของหนี้สนิต้องเป็นตน้ทุนหลงัหลกัภาษี เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายสามารถหกั
เป็นค่าใชจ้่ายก่อนเสยีภาษนีิตบุิคคล 

 2.1.1  ตน้ทุนหนี้จากการกูย้มื 

      ตวัอย่ำง  บรษิทั กาย-กนัย ์จ ากดั กูเ้งนิจ านวน 2,400,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 12% ต่อปี  
เป็นระยะเวลา 10 ปี อตัราภาษ ี30% 

     จงค านวณหา 

1) ตน้ทุนของหนี้สนิก่อนภาษ ี

2) ตน้ทุนของหนี้สนิหลงัภาษี 
3) ตน้ทุนของหนี้สนิหลงัภาษถี้าถูกหกัดอกเบีย้ไวล้่วงหน้า 

ความเสีย่งทางธรุกจิ 
(Business risk) 

ความเสีย่งทางการเงนิ
(Financial risk) 
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 1)  ตน้ทุนของหนี้สนิก่อนภาษคี านวณโดยเทยีบบญัญตัไิตรยางค ์ดงันี้ 
  

  ดอกเบีย้ = เงนิตน้ x อตัราดอกเบีย้ x ระยะเวลา (ปี) 

    = 2,400,000 x 
100

12
 x 1 

    = 288,000 

       
      เงนิตน้  2,400,000  บาท เวลา  1  ปี  ดอกเบีย้    288,000  บาท 

      เงนิตน้      100  บาท เวลา  1  ปี  ดอกเบีย้    288,000 x 100 

         2,400,000  บาท 

        = 12% 

 หรอืก าหนดเป็นสตูร 

 ตน้ทุนของหนี้สนิ  (K) =    
P

I
   x   100 ---------- 

  

 

   I = ดอกเบีย้จ่ายต่องวด 

   P = จ านวนเงนิกู ้
 

 2)  ต้นทุนของหนี้สินหลังหักภาษี  ค านวณได้โดยอยู่บน ฐานคิดว่าดอกเบี้ยจ่าย  
288,000 บาท ท าใหบ้รษิทัมกี าไรน้อยลงจงึประหยดัภาษีไดเ้ป็นเงนิ  86,400  บาท (288,000 x 
30%) 
 ฉะนัน้ ดอกเบีย้จ่ายทีแ่ทจ้รงิจงึมเีพยีง  201,600  (288,000 – 86,400) 
      เงนิตน้  2,400,000  บาท เวลา  1  ปี  ดอกเบีย้จ่าย   201,600  บาท 

      เงนิตน้      100  บาท เวลา  1  ปี  ดอกเบีย้จ่าย  201,600   x 100 

         2,400,000  บาท 

        = 8.4% 

 หรอืก าหนดเป็นสตูร 

 

    ตน้ทุนของหนี้สนิหลงัภาษ ี (Kd) =   K (1-t) ---------- 

 

   K = ตน้ทุนหนี้สนิก่อนภาษ ี

   t = อตัราภาษนีิตบุิคคล 
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    = 12(1-.30) 

    = 12  x  0.7 

    = 8.4% 

 3)  ต้นทุนของหนี้สินหลงัหักภาษี  ถ้าถูกหกัดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า  หมายถึง  กู้ยมืเงิน  
2,400,000 บาท ดอกเบีย้จ่าย  12%  ต่อปี 

 จ่ายปีละ  288,000  บาท และหกัไวล้่วงหน้าเงนิกู้ยมืจงึได้รบัเพียง  2,112,000 บาท  
(2,400,000 – 288,000) และดอกเบี้ยจ่าย 288,000 บาท ท าให้ประหยดัภาษีได้ 86,400 บาท  
(288,000 x 30%)  ฉะนัน้  ดอกเบีย้จ่ายที่แท้จรงิจงึมคี่า  201,600  บาท  (288,000 – 86,400)  
เทยีบเป็นรอ้ยละไดด้งันี้ 
      เงนิตน้  2,112,000  บาท เวลา  1  ปี  ดอกเบีย้จ่าย   201,600  บาท 

      เงนิตน้       100  บาท เวลา  1  ปี  ดอกเบีย้   201,600   x 100 

         2,112,000 

        = 9.54% 

 

 หรอืก าหนดสตูร  ตน้ทุนของหนี้สนิถ้าถูกหกัดอกเบีย้ไวล้่วงหน้า 

 

   K = 
P

I
   x   100  ---------- 

      

    =  288,000     x  100 

     2,112,000 

    = 13.63 % 

   P = เงนิกูท้ ีไ่ดร้บัหลงัหกัดอกเบีย้ไวล้่วงหน้าแลว้  

 

 ตน้ทุนหนี้สนิหลงัหกัภาษ ีถ้าถูกหกัดอกเบีย้ไวล้่วงหน้า 

 

   Kd = K (1-t)   ---------- 

 

    = 13.63 (1-.30) 

    = 9.54 

 2.1.2  ตน้ทุนของการออกพนัธบตัรหรอืหุน้กู้ 
    กรณีหนี้สนิเกดิจากการออกพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ ต้นทุนของเงนิทุนคอื ค่าใชจ้่าย
ทีต่อ้งจ่ายไปเพื่อจดัหาเงนิมาลงทุน  โดยการออกพนัธบตัรหรอืหุน้กู้ 
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 ตวัอย่ำง บริษัท เสรมิศิลป์ จ ากดั ออกหุ้นกู้  12% จ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
1,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 12% จ าหน่ายหุน้กูน้ี้ไม่มอีายไุถ่ถอน และจ าหน่ายตามกรณีดงันี้ (1)  
ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท (2) ขายไดสู้งกว่ามลูค่าหุน้ละ 1,100 บาท (3) ขายได้ต ่ากว่า
มูลค่าหุ้นละ 900 บาท อตัราภาษีนิตบุิคคล 30% ต้นทุนของหุ้นกู้ก่อนภาษีกรณีไม่ระบุอายุไถ่
ถอนหุน้กู ้(n = ) 

    Ki = 
Po

I
 x  100 ---------- 

 

     Ki = ค่าของทุนหุน้กูก้่อนภาษ ี

     I = ดอกเบีย้จ่าย 

     Po = ราคาจ าหน่ายหุน้กู ้
   กรณีที ่ 1 Ki =  120  x  100 

        1,000 

      = 12 % 
 

   กรณีที ่ 2 Ki =  120  x  100 

        1,100 

      = 10.91 % 
 

   กรณีที ่ 3 Ki = 120  x  100 

        900 

      = 13.33 % 

 ถ้าขายหุ้นได้เท่ากบัราคาตามมูลค่า  ค่าของทุนหุ้นกู้จะมีค่าเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยที่
ปรากฏบนใบหุน้  ถ้าขายไดส้งูกวา่มลูค่าทีต่ราไว ้ค่าของทุนจะต ่ากวา่อตัราดอกเบีย้ทีป่รากฏบน
ใบหุน้  เนื่องจากมเีงนิส่วนเกนิทีข่ายไดส้งูกวา่ราคาตามมลูค่าทีก่ าหนดไวไ้ปชดเชยดอกเบีย้จา่ย  
และในทางตรงกนัข้ามถ้าราคาขายต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้  ดอกเบี้ยจ่ายที่แท้จรงิจะสูงกว่าที่
ปรากฏบนใบหุน้ 

 เมื่อตอ้งการตน้ทุนของหุน้กูห้ลงัหกัภาษใีหน้ าเอา  1-t  เขา้ไปคณูกบั  Ki  เหมอืนกบัค่า
ของทุนหนี้สนิหลงัหกัภาษตีามทีไ่ดแ้สดงไวต้อนตน้ 
 

    Ki (1-t)  =  I   (1-t) ---------- 

       Po 
  

 จากตวัอยา่งเดมิ  กรณีที ่ 1 Ki (1-t)  = 12 (1-.30)  

       = 8.4% 
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     กรณีที ่ 2 Ki (1-t)  = 10.91 (1-.30) 

       = 7.63% 

   

     กรณีที ่ 3 Ki (1-t)  = 13.33 (1 - .30) 

       = 9.33 % 
 

 ค่าของทุนของหนี้ทีเ่กดิจากการออกหุน้กูห้รอืพนัธบตัรก่อนภาษ ี กรณีที่มรีะยะเวลาไถ่
ถอน  จะน าระยะเวลาเขา้มาค านวณดว้ย  โดยสตูรมดีงันี้ 
 

   Ki(n) = I + F – Po 

             n  

        F + Po 

           2 

   I = ดอกเบีย้จ่าย 

   F = มลูค่าหน้าตัว๋ 

   Po = ราคาขายหุน้กู ้
   n = ระยะเวลาตัง้แต่ออกหุน้กูจ้นถงึวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
 

 ถ้าต้องการหาค่าทุนของหนี้ที่เกดิจากการออกหุ้นกู้หลงัภาษี  ให้น า (1- t) คูณด้วยค่า  
Ki  เดมิ 

  Ki(1-t) = I + F – Po 

            n 

       F + Po 

          2 

 จากตวัอย่าง บรษิทั เสรมิศลิป์ จ ากดั  ถ้ามกีารก าหนดอายุหุน้กูไ้ถ่ถอนภายใน  10  ปี  
ค่าของทุนของหนี้จากการออกหุน้กูก้่อนภาษี  ค านวณดงันี้ 
 

  กรณีที ่ 1  = 120 + 1,000 – 1,000 

             10 

            1,000 + 1,000 

  

     = 
1,000

120
  x  100 

 

     = 12% 

x  100  x  (1 - t ) 

x  100 

2 

x  100 

---------- 

---------- 
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  กรณีที ่ 2  = 120 + 1,000 – 1,100 

             10 

            1,000 + 1,100 

  

     = 
1,050

110
  x  100 

 

     = 10.48% 

 

 

  กรณีที ่ 3  = 120 + 1,000 – 900 

             10 

            1,000 + 900 

  

 

 

ตน้ทุนของหนี้จากการออกหุน้กูห้ลงัหกัภาษี น า (1-t) คณูดว้ยค่า Ki เดมิ   
 หาตน้ทุนจากการออกหุน้กูห้ลงัภาษ ี(กรณีที ่3) ดงันี้ 
   Ki (1-t)  = I + F – Po 

              n 

         F + Po 

            2 

     = 13.68  x  .70 

     = 9.57 % 

 

      2.2  ต้นทุนของหุ้นบริุมสิทธิ  (Cost of preferred stock) 

 ต้นทุนของหุ้นบุรมิสทิธิ  คอื ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องจ่ายไป เพื่อจดัหาเงินมาลงทุนโดย
การออกหุน้บุรมิสทิธ ิ

 ตวัอย่ำง บรษิทั สมใจนึก จ ากดั ออกหุน้บุรมิสทิธขิายในราคาหุน้ละ 950 บาท มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท จ่ายเป็นเงินปันผลหุ้นละ 90 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
บุรมิสทิธหิุน้ละ 30 บาท 

2 

x  100 

=    13.68 % 

x  100  x  (1-t) 

2 

x  100 
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 จ านวนเงนิสุทธิที่ได้รบัจากการขาย 920 บาท (ราคา  950 - ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น  
30 บาท)  แสดงวา่ 

  ไดเ้งนิมา  920  บาท จ่ายเงนิปันผล  90 บาท 

  ไดเ้งนิมา     1  บาท จ่ายเงนิปันผล  90  

        920 

  ไดเ้งนิมา  100  บาท จ่ายเงนิปันผล  90   x  100 

        920 

   ตน้ทุนหุน้บุรมิสทิธ ิ   9.78  %  

 

 หรอืเขยีนเป็นสตูร 

 

   Kp = D  x  100  ---------- 

     P 
 

   Kp = ตน้ทุนหุน้บุรมิสทิธ ิ

   D = เงนิปันผลต่อหุน้ 

   P = จ านวนเงนิสุทธทิีไ่ดจ้ากการออกหุน้บุรมิสทิธ ิ

 

      2.3  ต้นทุนของหุ้นสำมญั  (Cost of common stock) 

 ต้นทุนของหุ้นสามญั  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ธุรกจิต้องจ่ายไป เพื่อจดัหาเงนิมาลงทุน
โดยการออกหุน้สามญั  จะมตีน้ทุนทีเ่ป็นเงนิปันผลจ่าย และค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ 

 2.3.1  ใชเ้งนิปันผลเป็นเกณฑใ์นการค านวณตน้ทุน 

 ตวัอย่ำง บรษิทั กนก จ ากดั ออกหุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 100 บาท ราคาตลาดหุ้นละ  
120  บาท จ่ายเงนิปันผลหุ้นละ  10  บาท คาดว่าอตัราการจ่ายเงนิปันผล  5% ต่อปีในอนาคต  
จงค านวณตน้ทุนหุน้สามญั 

  ไดเ้งนิลงทุน  120  บาท  จ่ายเงนิปันผล 10 บาท 

  ไดเ้งนิลงทุน  100  บาท  จ่ายเงนิปันผล 10 x 100 

            120 

        8.33 % 

 ถ้าอตัราการจ่ายเงนิปันผลขยายตวั 5% ต่อปี ต้นทุนของหุ้นสามญัจะเพิ่มขึน้อกี 5%  
เป็น 13.33% (8.33% + 5%) หรอือาจเขยีนเป็นสตูร 
 

    Ke = Di    +   g ---------- 

      P 
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    Ke = ตน้ทุนของหุน้สามญั 

    Di = เงนิปันผลทีค่าดวา่จะจ่าย 

    P = ราคาตลาดหุ้นสามญัหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการ
      ออกหุน้ 

    g = อตัราการเตบิโตของเงนิปันผล 

 2.3.2  ใชก้ าไรเป็นเกณฑค์ านวณ 

  ต้นทุนหุ้นสามัญ  อาจพิจารณาจากก าไรเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  เช่น  
บรษิทัคาดว่าจะท าก าไรได้สิ้นปีหุ้นละ  20  บาท  ในขณะนัน้หุ้นของบรษิัทจ าหน่ายได้หุ้นละ  
200  บาท  ตน้ทุนของหุน้สามญัมคี่าเท่ากบั   20    =  .10  หรอื  10% 

         200 
 

    Ke = EPS  + g  ---------- 

      Po 

    EPS = ก าไรต่อหุน้ 

    Po = ราคาตลาดหุน้สามญั 

    g = อตัราการเจรญิเตบิโตของก าไร 

 2.3.3  กรณีหุน้สามญัออกใหม่ 
  นอกจากจะมตี้นทุนเช่นเดยีวกบัหุ้นสามญัที่มอียู่ในปัจจุบนัแล้ว ยงัมคี่าใชจ้่าย
ในการจ าหน่ายหุน้สามญัใหม่อกี เช่น ค่าจดทะเบยีนหุ้น ค่าประกนัการขาย ค่าออกหนังสอืชีช้วน 
เป็นตน้ ในการคดิตน้ทุนหุน้สามญัออกใหม่ตอ้งน าค่าใชจ้่ายเหล่านี้คดิดว้ย ดงัสตูร 

   Ke = g
F - Po

Di
 ---------- 

 

  F = ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ใหม่ 
หรอื 

   Ke = 
F - Po

Eps
  ---------- 

 

      2.4  ต้นทุนของก ำไรสะสม  (Cost of retained earning) 

 ก าไรสะสมเกดิจากก าไรสุทธซิึ่งแทนที่จะจ่ายปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นสามญั  แต่ถูกเก็บ
สะสมไว้เป็นแหล่งเงนิทุนภายในของบริษัท  ต้นทุนของก าไรสะสมจงึมคี่าเท่ากบัต้นทุนหุ้น
สามญั 

   Kr = Ke  ---------- 

 11 

 12 

 13 

 14 
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      2.5  ต้นทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนัก (Weighted average cost of capital : 

WACC) 

 ในกรณีที่ธุรกจิจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนจากหลายๆ  แหล่ง จ าเป็นต้องหาต้นทุน
ของเงนิทุนถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก  และน ามาใช้เป็นต้นทุนเงนิลงทุนโดยเฉลี่ยส าหรบัการ
ลงทุนของกจิการนัน้ ๆ วธิกีารหาตน้ทุนถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักหาได้จากผลรวมของผลคูณ
ระหวา่งสดัส่วนของเงนิลงทุนแต่ละประเภทต่อเงนิลงทุนทัง้หมดกบัตน้ทุนของเงินประเภทนัน้ๆ 

 ตวัอย่ำง  โครงสร้างเงนิทุนของบรษิทั เพิม่สนิ จ ากดั ภายหลงัที่ได้จดัหาเงนิทุนตาม
ตอ้งการแลว้มมีลูค่าของเงนิทุนและตน้ทุนของเงนิทุนแต่ละรายการดงันี้ 
 

ประเภทเงินทุน จ ำนวนเงิน ต้นทุนของเงินทุนหลงัภำษี 

หนี้สนิระยะยาว 600,000 6.25% 

หุน้บุรมิสทิธ ิ 300,000 10.12% 

หุน้สามญั 1,000,000 12.25% 

ก าไรสะสม 100,000 12.25% 

รวม 2,000,000  

 

 ขัน้ตอนกำรค ำนวณ 

      ข ัน้ที ่ 1  หาสดัส่วนของเงนิลงทุนแต่ละรายการในโครงสรา้งเงนิทุน  โดยน าเงนิทุน
แต่ละประเภทหารด้วยจ านวนเงนิทุนทัง้หมด  เช่น  รายการหนี้สนิระยะยาว คดิเป็น 0.30 ของ
เงนิลงทุนทัง้หมด     600,000 

       2,000,000 

      ข ัน้ที ่ 2  น าสดัส่วนทีไ่ดค้ณูดว้ยตน้ทุนหลงัภาษี 
      ข ัน้ที ่ 3  น าผลลพัธใ์นขัน้ที ่ 2  มารวมกนัจะไดต้น้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดงันี้ 
 

ประเภทเงินทุน จ ำนวนเงิน สดัส่วน ต้นทุนหลงัภำษี ต้นทุนถ่วงน ้ำหนัก 

หนี้สนิระยะยาว 600,000  0.30 6.25% 1.87 

หุน้บุรมิสทิธ ิ 300,000  0.15 10.12% 1.52 

หุน้สามญั 1,000,000  0.50 12.25% 6.12 

ก าไรสะสม 100,000  0.05 12.25% 0.61 

 2,000,000 1.00 รวม   10.12 % 

 

 ตน้ทุนถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกัมคี่าเท่ากบั  10.12 %  หรอือาจเขยีนเป็นสตูร 
 

  WACC     = W1Kd + W2Kp + W3Ke + W4Kr  ----------  15 
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  WACC  = ตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

  W1-4  = สดัส่วนของเงนิลงทุนแต่ละประเภทต่อเงนิลงทุน 

     ทัง้หมด 

  Kd  = ตน้ทุนของหนี้สนิหลงัภาษี 
  Kp  = ตน้ทุนหุน้บุรมิสทิธ ิ

  Ke  = ตน้ทุนหุน้สามญั 

  Kr  = ตน้ทุนของก าไรสะสม 

 ในการค านวณตน้ทุนถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั  มลูค่าของเงนิทุนสามารถใชไ้ดท้ ัง้มลูค่า
ตามบญัชแีละมูลค่าตามราคาตลาด การใช้มูลค่าตามบญัชจีะง่ายในการหาขอ้มูล เพราะเป็น
มลูค่าตามทีบ่นัทกึเมื่อจ าหน่ายหลกัทรพัยน์ัน้ๆ ถ้าใชม้ลูค่าตามราคาตลาดจะไดม้ลูค่าโครงสรา้ง
เงนิทุนที่ใกล้กับราคาจริงในขณะนัน้ ปัญหาส าคัญคือ ราคาตลาดหุ้นสามญัขึ้นกบั อุปสงค ์ 
อุปทาน  และมกีารเปลีย่นแปลงเรว็มาก 

 

     2.6  ต้นทุนของเงินทุนส่วนเพ่ิม  (Marginal cost of capital : MCC)   
 ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่  หมายถงึ  ตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลีย่เฉพาะส่วนของเงนิทุน
ทีจ่ดัหาเขา้มาใหม่  ซึง่ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่จะมากหรอืน้อยขึน้กบัปัจจยั 2 อยา่ง ไดแ้ก่ 1)  
ประเภทของเงนิทุนทีจ่ดัหาเพิม่จากแหล่งภายใน หรอืแหล่งภายนอก 2) จ านวนเงนิทุนทีจ่ดัหาเพิม่ 

กรณีทีก่ารจดัหาเงนิทุนเขา้มาใหม่มตีน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่สงูกวา่ตน้ทุนของ
เงนิทุนถวัเฉลีย่เดมิ จะท าใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนใหมม่คี่าตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลีย่สงูขึน้  แสดงว่า
การจดัหารเงนิทุนใหม่เสยีค่าใชจ้่ายแพงกวา่เดมิ ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าการจดัหาเงนิทุนเขา้มา
ใหม่มตีน้ทุนของเงนิทนุสว่นเพิม่ถวัเฉลีย่ต ่ากวา่ตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลีย่เดมิ จะท าใหโ้ครงสรา้ง
เงนิทุนใหม่มคี่าถวัเฉลีย่ต ่าลง  แสดงวา่การจดัหาเงนิทุนใหม่มคี่าใชจ้่ายน้อยกวา่เดมิ 

       2.6.1  วิธีกำรค ำนวณหำต้นทุนของเงินทุนส่วนเพ่ิม 

       วธิทีี ่1  ค านวณจากโครงสรา้งเงนิทุนเก่าและใหม่เปรยีบเทยีบกนั 

       วธิทีี ่2  ค านวณเฉพาะจากโครงสรา้งเงนิทุนส่วนทีเ่พิม่ 
 

 ตวัอย่ำง  เมื่อวนัที ่ 1  มกราคม  2547  บรษิทัมโีครงสรา้งเงนิทุน ดงันี้ 
 

โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน (บำท) ต้นทุน (%) 
   หุน้กู ้ 12%   30,000 7.8 

   หุน้บุรมิสทิธ ิ 8%   20,000 8.0 

   หุน้สามญัปัจจุบนั   50,000 10.0 

รวม 100,000  
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 บรษิทัตอ้งการจดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิอกี 100,000 บาท โดยยงัรกัษาอตัราส่วนโครงสรา้ง
ของเงนิทุนทีเ่ป็นอยูใ่หค้งไวด้ว้ยวธิดีงันี้ 

1. บรษิทัออกหุ้นกู้ใหม่มลูค่าหุ้นละ 1,000 บาท ราคาสงูกวา่ที่ปรากฏบนใบหุ้นหุ้นละ 
1,200 บาท ดอกเบีย้จ่าย 150 บาทต่อหุน้ต่อปี หุน้กูม้รีะยะเวลาไถ่ถอน 5 ปี   

2. บรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธมิลูค่าหุน้ละ 100 บาท จ่ายเงนิปันผลหุน้ละ 10 บาท 

3. บรษิทัออกหุน้สามญัใหม่ขายหุน้ละ 160 บาท ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ๆ ละ 5 บาท 

4. บรษิทัคาดวา่มกี าไรต่อหุน้ๆ ละ 20 บาท อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลสมมต ิ35% 
 

 วธิทีี ่ 1  ค านวณโครงสรา้งเงนิทุนเก่าและใหม่เปรยีบเทยีบกนั 

   ข ัน้ตอนที ่1 ค านวณตน้ทุนของเงนิทุนทีจ่ดัหาเพิม่เตมิแต่ละรายการ 
 

   Kd = I +  F – P 

             n 

        F + P 

         2 

    = 150  1,000 – 1,200 

            5 

        1,000 + 1,200 

        2 

    = 150 – 40  

        1,100 

    = 0.065  หรอื  6.5 % 

   Kp = D 

     P 

    = 10     x  100 

     100 

    = 10 % 

   Ke = E     x   100 

     P 

    =     20    x  100 

     160 - 5 

    = 13 % 

 

 

(1-t) 

(1 - .35) 

x  .65 
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  ขัน้ตอนที ่ 2  หาตน้ทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนตามโครงสรา้งเงนิทุนเดมิ 

โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน สดัส่วน ต้นทุนของเงินทุน
หลงัภำษี 

ผลคณู 

   หุน้กู ้ 12%   30,000  0.30 7.8 % 2.34 

   หุน้บุรมิสทิธ ิ 8%   20,000  0.20 8.0 % 1.60 

   หุน้สามญัปัจจุบนั   50,000  0.50 10.0 % 5.00 

รวม  100,000 1.00  8.94  
 WACC   =    8.94 % 
 

  ขัน้ตอนที ่ 3  หาตน้ทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนตามโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ 
โครงสร้ำงเงินทุนใหม่ จ ำนวนเงิน สดัส่วน ต้นทุนของเงินทุนหลงัภำษี ผลคณู 

หุน้กู ้ 12%   30,000  .15 7.8 % 1.17 

หุน้กู ้ 15%   30,000  .15 6.5 % 0.975 

หุน้บุรมิสทิธ ิ 8%   20,000  .10 8.0 % 0.8 

หุน้บุรมิสทิธ ิ 10%   20,000  .10 10.0 % 1.0 

หุน้สามญัเดมิ   50,000  .25 10.0 % 2.5 

หุน้สามญัใหม ่   50,000  .25 13.0 % 3.25 

รวม  200,000 1.00  9.69 

  WACC  =  9.69 % 
 

 ตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลี่ยตามโครงสรา้งเงนิทุนเดมิมคี่า 8.94% ส่วนต้นทุนของเงนิทุน
ถวัเฉลีย่ตามโครงสร้างเงนิทุนใหม่มคี่า  9.69%  แสดงวา่การจดัหาเงนิทุนเพิม่มีต้นทุนในการ
จดัหาใหม่แพงกวา่เดมิ  จงึไม่ควรจดัหาเงนิทุนตามวธิดีงักล่าว และเมื่อตอ้งการหาค่าของตน้ทุน
ส่วนเพิ่มให้น าต้นทุนของทุนตามโครงสร้างเงินทุนเดิม และตามโครงสร้างเงินทุนใหม่มา
เปรยีบเทยีบกนั ส าหรบัการหาตน้ทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนอาจหาไดจ้ากตวัเงนิโดยตรง   
 

 ตน้ทุนของเงนิทุนตามโครงสรา้งเงนิทุนเดมิ 

โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน ต้นทุนหลงัภำษี ผลคณู 

   หุน้กู ้ 12%   30,000 7.8 % 2,340 

   หุน้บุรมิสทิธ ิ 8%   20,000 8.0 % 1,600 

   หุน้สามญัปัจจุบนั 50,000 10.0 % 5,000 

  100,000  8,940  
       WACC   =   8,940    x   100    = 8.94% 

    100,000 
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ตน้ทุนของเงนิทุนตามโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ 
โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน ต้นทุนหลงัภำษี ผลคณู 

   หุน้กู ้ 12%   30,000 7.8 % 2,340 

   หุน้กู ้ 15%   30,000 6.5 % 1,950 

   หุน้บุรมิสทิธ ิ 8%   20,000 8.0 % 1,600 

   หุน้สามญัเดมิ   50,000 10.0 % 5,000 

   หุน้สามญัใหม ่   50,000       13.0 %  

รวม  200,000 - 19,390 

WACC  =   19,390   x  100 = 9.69 % 

  20,000 

  

เมื่อได้ผลคูณตามโครงสร้างเงนิทุนเดมิและผลคูณตามโครงสร้างเงนิทุนใหม่แล้ว  จงึ
น ามาเปรยีบเทยีบกนั 
 

โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน ผลคณู 

โครงสรา้งเงนิทนุใหม ่ 200,000 19,390 

โครงสรา้งเงนิทนุเดมิ 100,000   8,940 

(ส่วนเพิม่)  100,000 10,450 

   

ตน้ทุนส่วนเพิม่    =   10,450   x  100  =  10.45% 

       (MCC)              100,000 

 

วิธีท่ี  2  หาค่าของทุนส่วนเพิม่จากโครงสรา้งเงนิทุนเฉพาะส่วนทีเ่พิม่ 

 

 ตน้ทุนส่วนเพิม่  =   10,450    x  100 =      10.45% 

     (MCC)     100,000 

โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน ค่ำของทุนหลงัภำษี ผลลพัธ ์(จ ำนวนเงิน) 
หุน้กู ้ 15%   30,000 6.5% 1,950 

หุน้บุรมิสทิธ ิ10% 20,000 10% 2,000 

หุน้สามญัออกใหม ่   50,000 13% 6,500 

รวม  100,000  10,450 

ผลรวมของผลคูณตน้ทุนของ
เงนิทุนกบัจ านวนเงนิตาม
โครงสรา้งใหม่ 
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 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้วา่ การที่ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่จะมากขึน้หรอืน้อยลงขึน้อยูก่บั
ประเภทของเงนิทุนและจ านวนเงนิทุนที่จดัหา (สดัส่วนของเงนิทุนในโครงสร้างทางการเงนิ) 
โดยสามารถแบ่งประเภทของเงนิทุนไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามแหล่งการจดัหา 

 1.  การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งภายนอกโดยการก่อภาระผูกพนัทางการเงนิ คือ การ
กู้ยมืหรอืการออกหุ้นกู้ และออกหุ้นบุริมสิทธ ิท าให้เงนิทุนส่วนเพิ่มมีความเสี่ยงทางการเงิน
สงูขึน้ เนื่องจากธุรกจิมภีาระในการจ่ายดอกเบีย้สงูขึน้ 

 2.  การจดัหาเงนิทุนจากแหล่งภายในโดยการใชก้ าไรสะสม เมื่อเงนิทุนจากส่วนนี้หมด 
จ าเป็นต้องออกหุ้นสามญัใหม่จ าหน่าย ซึ่งมคี่าใช้จ่ายสูงขึน้กว่าเดมิ ท าให้ต้นทุนถวัเฉลี่ยตาม
โครงสรา้งเงนิทุนใหม่สงูกวา่ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของโครงสรา้งเงนิทุนเดมิ 

 ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่สามารถน ามาใชก้ าหนดอตัราลดค่า (Discount rate) เพื่อใช้
ตดัสนิใจเลอืกลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรหรอืโครงการลงทุนระยะยาว  โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน  (IRR) ตราบใดที่อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสงูกวา่ต้นทุนของ
เงนิทุนส่วนเพิม่แลว้ควรรบัโครงการนัน้ 

 

ตวัอย่ำง บรษิทั แสงเจรญิ จ ากดั มโีครงสรา้งทางการเงนิ ดงันี้ 
1. เงนิกูร้ะยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์7,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ต่อปี 

2. ออกหุน้กูช้นิด 10% 20,000,000 บาท อายไุถ่ถอน 20 ปี มลูค่าหุน้ละ 2,000 บาท 

3. หุน้บุรมิสทิธชินิด 7% มลูค่า 8,000,000 บาท จ านวน 80,000 หุน้ ราคาตลาดหุน้ละ 
110 บาท 

4. หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ ราคาตลาดหุน้ละ 45 บาท ก าไรต่อหุน้ 4 บาท คาดวา่ใน
อนาคตก าไรต่อหุน้ 4.75 บาท 

บรษิทัวางแผนขยายกจิการโดยใชเ้งนิทนุเพิม่ 20,000,000 บาท โดยการจดัหาเงนิทุนเพิม่ ดงันี้ 
1. ออกพนัธบตัรเงนิกู ้9% มลูค่า 10,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ ขายหุน้ละ 

1,100 บาท 

2. กูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยเ์พิม่อกี 5,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 
ต่อปี 

3. ก าไรสะสม 5,000,000 บาท มตีน้ทุน 20% (บรษิทั แสงเจรญิ จ ากดั เสยีภาษเีงนิได้
นิตบุิคคล 30%) 

จงค านวณหา 
ก. ตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเงนิทุนเดมิ 

ข. ตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ 
ค. ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่ 
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วิธีท ำ 

ก. ค านวณตน้ทุนของเงนิทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเดมิ 

1. ตน้ทุนเงนิกูร้ะยะยาวหลงัภาษ ี(Kd) = K(1-t) 

= 7(1 - .30) 

= 7 x .70 

= 4.9% 

2. ตน้ทุนหุน้กูช้นิด 10% หลงัภาษ ี   

 Kin(1 – t)  = 

2

Po  F
n

Po-F
  I




 x 100 x (1 – t) 

   = 

2

2,0002,000
20

2,000) - (2,000
  200




 x 100 x (1 – .30) 

   = 
2,000

200
 x 100 x (1 - .30) 

   = 10 x .70 

   = 7% 

3. ตน้ทุนหุน้บุรมิสทิธชินิด 7% 

(Kp)  = 
P

D
 x 100 

     = 
110

7  x 100 

     = 6.36% 

4. ตน้ทุนหุน้สามญั 

(Ke)  = g
 Po

Eps   

     = 
45

4 + 
4.00

4.00 - 4.75
 

     = 8.88 + 18.75 

     = 27.63 % 
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ค่าของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามโครงสรา้งเงนิทุนเดมิ 

 

ตน้ทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ 
1) ตน้ทุนพนัธบตัรเงนิกู ้9% 

Kin (1-t) = 

2

Po  F
n

Po-F
  I




 x 100 x (1-t) 

  = 

2

1,1001,000
20

1,100-2,000
  90




 x 100 x (.70) 

  = 
1,050

5-90
 x 100 x (.70) 

  = 8.09 x .70 

  = 5.66 % 

2) เงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ 
Kd = K (1-t) 

 = 8 % (1 - .30) 

 = 5.6 % 

3) ก าไรสะสม  = 20% 

 

 

 

 

 

 

ประเภททุน จ ำนวน สดัส่วน ต้นทุนหลงัภำษี ต้นทุนถ่วงน ้ำหนัก 

เงนิกูร้ะยะยาว 7,000,000 0.0875 4.9% 0.42875 

หุน้กูช้นิด 10% 20,000,000 0.250 7% 1.75 

หุน้กูบุ้รมิสทิธ ิ7%   8,000,000 0.100 6.36% 0.636 

หุน้สามญั 45,000,000 0.5625 27.63% 15.5418 

รวม  80,000,000 1.0 WACC 18.356 
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ตน้ทุนถวัเฉลีย่ตามโครงสรา้งเงนิทุนใหม ่

ค่าของทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  =  
0100,000,00

16,625,300
 x 100   =   16.625% 

 

 ค.  ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่ (หาจากตวัเงนิโดยตรง) 

 ตน้ทุนส่วนเพิม่  =    
20,000,000

1,846,000
  = 9.23% 

 

สรปุ 

 

 ตน้ทุนของเงนิทุน (Cost of capital) หมายถงึ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีธุ่รกจิจ่ายไปเพื่อใหไ้ด้
เงนิทุนมาใช้ด าเนินธุรกจิ โดยทัว่ไปเงนิทุนมาจาก 2 แหล่ง คอื 1) จากแหล่งภายในธุรกจิ ไดแ้ก่ 
หุ้นสามญั ก าไรสะสม 2) เงนิทุนจากแหล่งภายนอก ได้แก่ การกู้ยมื หุ้นกู้ หุ้นบุรมิสิทธ ิการ
จดัหาเงนิทุนแต่ละแหล่งแต่ละวธิกีาร ยอ่มมตีน้ทุนที่แตกต่างกนัไป ดังนัน้ ตน้ทุนของเงนิทุนจงึ
ตอ้งค านวณหาตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั ซึง่เป็นการน าตน้ทุนของเงนิทุนแต่ละทางเลอืกมาคดิ
ค่าเฉลี่ยตามน ้าหนักของเงนิทุนในแต่ละทางเลอืก ในกรณีที่ธุรกิจมกีาจดัหาเงนิทุนเพิ่ม ควร
พจิารณาต้นทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่ (Marginal cost) เนื่องจากต้นทุนของทุนส่วนเพิม่จะส่งผล

โครงสร้ำงเงินทุน เงินทุน ต้นทุนของเงินทุน ผลลพัธ ์

เงนิกูร้ะยะยาว (7%) 7,000,000 4.9% 343,000 

เงนิกูร้ะยะยาว (8%) 5,000,000 5.6% 280,000 

เงนิกูช้นิด 10% 20,000,000 7% 1,400,000 

พนัธบตัรเงนิกู ้9% 10,000,000 5.66% 500,000 

หุน้บุรมิสทิธ ิ7% 8,000,000 6.36% 508,800 

หุน้สามญั 45,000,000 27.63% 12,433,500 

ก าไรสะสม 5,000,000 22.00% 1,100,000 

รวม 100,000,000  16,625,300 

โครงสร้ำงเงินทุน จ ำนวนเงิน ต้นทุน ผลคณู 

พนัธบตัรเงนิกู ้ 10,000,000 5.66% 566,000 

เงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์(8%) 5,000,000 5.6% 280,000 

ก าไรสะสม 5,000,000 20% 100,000 

รวม 20,000,000  1,846,000 



 220 

ต่อต้นทุนของเงนิทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ ประโยชน์ของต้นทุนส่วน
เพิ่ม สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน โดยเปรียบเทียบ ต้นทุนส่วนเพิ่มกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รบั โดยทัว่ไปธุรกจิตดัสนิใจยอมรบัโครงการลงทุนเมื่อประโยชน์ที่ได้รบัจาก
โครงการสงูกวา่ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีใ่ชด้ าเนินงานตามโครงการนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221 

ค ำถำมท้ำยบทท่ี  13 

 

1. การค านวณหาตน้ทุนของเงนิทุน มคีวามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิอยา่งไร 

2. ใหอ้ธบิายความหมายของค าต่อไปนี้ 
1. Cost of capital 

2. Financial Structure 

3. Capital Structure 

4. Financial Risk 

5. Marginal Cost of capital 

6. Weighted average cost of capital 

3. บรษิทั สมสมยั จ ากดั มผีลการด าเนินงานในปี 2550 มรีายได ้2,000,000 บาท ทุน
หุน้สามญั 300,000 หุน้ เสยีค่าใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั 75,000 บาท มลูค่า
ตลาดหุน้สามญัทัง้หมด 30,000,000 บาท บรษิทัมอีตัราการเจรญิเตบิโต 10% ให้
ค านวณหาตน้ทุนของหุน้สามญั 

4. บรษิทั จนัทรก์ระจ่าง จ ากดั กูเ้งนิจ านวน 3,000,000 บาท มาลงทนุ อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ 15 ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี อตัราภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล 25% จง
ค านวณหา 

1. ตน้ทุนของหนี้สนิก่อนภาษ ี

2. ตน้ทุนของหนี้สนิหลงัภาษ ี

5. บรษิทั จนัทรเ์จา้ จ ากดั ออกหุน้กู ้15% จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5,000 
บาท ก าหนดอายไุถ่ถอน 20 ปี โดยมกีารจ าหน่ายดงันี้ 
1. ราคาตามมลูค่าหุน้ละ 5,000 บาท 

2. ราคาสงูกวา่มลูค่าหุน้ละ 5,100 บาท 

3. ราคาต ่ากวา่มลูค่าหุน้ละ 4,800 บาท 

ใหค้ านวณหาตน้ทุนของหุน้กูห้ลงัหกัภาษตีามราคาขายทัง้ 3 กรณี (อตัราภาษเีงนิได้
นิตบุิคคล 30%) 

6. บรษิทั ขา้วฟ่าง จ ากดั  ออกหุน้บุรมิสทิธชินิด 8% ขายราคาหุน้ละ 900 บาท โดยมี
ราคาทีต่ราไว ้1,000 บาท เสยีค่าใชจ้่ายในการออกหุน้บรุมิสทิธหิุน้ละ 20 บาท     
ใหค้ านวณหาตน้ทุนหุน้บุรมิสทิธ ิ

7. ทุนของก าไรสะสม (Cost of retained earning) คอือะไร ใหอ้ธบิายพอเขา้ใจ 
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8. บรษิทั ชยตุ จ ากดั มโีครงสรา้งทางการเงนิในปี 2550 ดงันี้ 
1. หุน้กูช้นิด 7% จ านวน 10,000,000 บาท มลูค่าหุน้ละ 1,000 บาท ขายไปราคา 

1,100 บาท อายไุถ่ถอน 10 ปี 

2. หุน้บุรมิสทิธชินิด 10% 10,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ ราคาตลาด 
1,100 บาท 

3. หุน้สามญั 200,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท ก าไรต่อหุน้ 10 บาท 

บรษิทัตอ้งการขยายกจิการโดยใชเ้งนิทนุเพิม่ 20,000,000 บาท โดยช่องทางการจดัหา
เงนิทุน ดงันี้ 

1. กูย้มืเงนิจากธนาคารพาณิชย ์5,000,000 บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 ต่อปี 

2. ออกหุน้บุรมิสทิธชินิด 10% 5,000,000 บาท จ านวน 5,000 หุน้ จ าหน่าย
ตามมลูค่าทีต่ราไว ้

3. ออกหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมคี่าใชจ้่ายในการ
ออกหุน้ใหม่ขาย 150,000 บาท คาดวา่จ่ายเงนิปันผล 5 บาท ต่อหุน้ 

4. บรษิทัเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 25% 

จงค านวณหา 
ก. ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนตามโครงสรา้งเงนิทุนเดมิ 

ข. ตน้ทุนถวัเฉลีย่ของเงนิทุนตามโครงสรา้งเงนิทุนใหม่ 
ค. ตน้ทุนของเงนิทุนส่วนเพิม่ 

9. ใหค้ านวณหา Weighted Average Cost of Capital ของธุรกจิทีม่โีครงสรา้งเงนิทนุ
ดงันี้ 

เงนิกูร้ะยะยาว   100,000 บาท 

หุน้กูด้อ้ยสทิธชินิด 9%  200,000 บาท 

หุน้บุรมิสทิธชินิด 8%  300,000 บาท 

หุน้สามญั (3,500 หุน้)  350,000 บาท 

ก าไรสะสม     50,000 บาท 

 รวม   1,000,000 บาท 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. เงนิกูร้ะยะยาวอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี 

2. หุน้กูด้อ้ยสทิธมิอีาย ุ10 ปี มลูค่าทีต่ราไว ้100 บาท ขายในราคา 98 บาท 

3. หุน้บุรมิสทิธมิลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท ขายไปในราคา 105 บาท 

4. หุน้สามญัมรีาคาตลาด หุน้ละ 120 บาท 

5. Price earning ratio เท่ากบั 10 เท่า 
6. อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 30% 



บทท่ี  14 

นโยบายเงินปันผล 

(Dividend Policy) 

 

บทน า 

  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล เป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บรหิารการเงนิ อีกประการหนึ่ง 
เนื่องจาก การก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจลงทุนและ
การจดัหาเงนิทนุ กล่าวคอื เงนิปันผลมาจากก าไรสะสมถอืเป็นแหล่งเงนิทุนภายในของธุรกจิ  ถ้า
ธุรกจิตดัสนิใจจดัหาแหล่งเงนิทุนภายในจากก าไรสะสมเพื่อไปลงทุนขยายธุรกจิ เงนิทีเ่หลอืจดัสรร
ไปให้ผู้ถือหุ้นสามญัในรูปเงนิสดปันผล (Cash dividened) จะลดลง ฉะนัน้ เงนิปันผลที่จะจ่าย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้มากหรอืน้อยจงึขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจน าก าไรสะสมไปลงทุนขยายธุรกจิในแต่ละปี 

 ในการก าหนดนโยบายเงนิปันผล จงึควรค านึงถงึเป้าหมายของธุรกจิในการสรา้งความ
มัง่คัง่สูงสุดให้ผูถ้อืหุน้  เพราะฉะนัน้ อตัราการจ่ายเงนิปันผลควรเป็นเท่าไร ควรเกบ็ก าไรสะสม
ไวล้งทุนขยายธุรกจิต่อเท่าไรจงึเหมาะสม ตอ้งระลกึเสมอว่า กรณีธุรกจิจ่ายเงนิปันผลในอตัราสูง
จะท าใหร้าคาตลาดหุน้สามญัสงูขึน้  แต่เงนิเหลอืเพื่อน าไปลงทุนต่อจะน้อยลง  ดงันัน้ อตัราการ
เจรญิเตบิโตของธุรกจิจะลดลง ซึง่ส่งผลให้ราคาตลาดหุน้สามญัลดลง  ในทางตรงขา้ม ถ้าธุรกจิ
น าเงนิก าไรสะสมไปลงทุนเพื่อขยายธุรกจิต่อ อตัราการเจรญิเตบิโตของธุรกจิจะสงูขึน้ ราคาตลาด
หุน้สามญัยอ่มสงูขึน้ แต่เงนิปันผลทีจ่ะน ามาจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้สามญัลดลงยอ่มส่งผลใหร้าคาตลาด
หุน้สามญัลดลงเชน่กนั นโยบายจ่ายเงนิปันผลทีเ่หมาะสมจงึตอ้งจดัใหม้คีวามสมดุลระหวา่งอตัรา
การจ่ายเงนิปันผล และอตัราการเจรญิเตบิโตของธุรกจิในอนาคตทีจ่ะท าใหร้าคาตลาดหุน้สามญั
สงูสุด การก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปันผลจงึเป็นการพจิารณาวา่จะจ่ายเงนิปันผลหรอืไม่ จ่ายมาก
น้อยเพยีงใด และควรจ่ายในรปูแบบใด 

 

1.  ทฤษฎีเก่ียวกบัเงินปันผล 

      
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นสามญั ตลอดจนมีปัจจยั

หลายประการที่มอีทิธพิลต่อการจ่ายเงนิปันผล ซึ่งถอืวา่มคีวามสลบัซบัซ้อนและไม่คงที ่ในที่นี้
ขอกล่าวถงึทฤษฎเีกีย่วกบัเงนิปันผล 3 ทฤษฎดีงันี้ 
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      1.1  Dividended Irrelevance Theory  

       Merton Miller และ Franco Modigliani (MM)  กล่าววา่  นโยบายเงนิปันผลจะไม่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามญัของบริษัทและต้นทุนของเงินทุน  มูลค่าของธุรกิจจะขึ้นอยู่กบั
รายได้จากทรพัยส์นิของบรษิทัเท่านัน้  ไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่า  น ารายได้นัน้มาแบ่งอย่างไรระหวา่ง
เงิน ปันผลกับก าไรสะสมที่ จะน าไปลงทุ น ในอนาคต ท ฤษ ฎีนี้ มีข้อสมมติ 5 ประการ               
(อรุณี นรนิทรกุล ณ อยธุยา, 2550) 
 (1)  ตลาดของเงนิทุนมคีวามสมบูรณ์  ผู้ลงทุนเป็นผู้มเีหตุผลมขี้อมูลในการตดัสนิใจ  
หลกัทรพัยส์ามารถแบ่งออกไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  ไม่มคี่าใช้จ่ายในการขายหุ้น ไม่มผีูถ้ือหุ้น
คนใดมอีทิธพิลเหนือราคาหุน้ในตลาด 

 (2)  ไม่มตีน้ทุนในการออกหุน้ใหม่ 
 (3)  ไม่มกีารเกบ็ภาษ ี

 (4)  นโยบายในการลงทุนคงทีไ่ม่เปลีย่นแปลง 

 (5)  การด าเนินธุรกจิอยูภ่ายใตค้วามแน่นอน 

 ซึง่จากขอ้สมมตดิงักล่าว หมายความวา่ การจ่ายหรอืไม่จ่ายเงนิปันผลไม่มผีลใดๆ ต่อ
ราคาหุน้ เนื่องจากนกัลงทนุตอ้งการผลตอบแทนรวม  ซึง่เกดิจากเงนิปันผลและราคาหุน้ทีข่ายได้  
บรษิทัอาจขายหุ้นเพิม่ทุนหรอืน าก าไรไปลงทุนต่อโดยไม่จ่ายเงนิปันผล กรณีแรก ถ้ามกีารขายหุ้น
เพิม่ทุนนกัลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผล กรณีทีส่อง น าก าไรไปลงทุนต่อนกัลงทุนไม่ไดร้บัเงนิปันผล
แต่ราคาตลาดของหุ้นสามญัจะสูงขึ้น ท าให้ได้ก าไรจากการขายหุ้น ซึ่งผลตอบแทนทัง้ 2 กรณี
โดยรวมควรเท่ากนั 

 แต่ในความเป็นจรงิแนวคิดดงักล่าว ยากที่จะเป็นไปได้เนื่องจากในความเป็นจรงิทัง้
บุคคลธรรมดาและธุรกจิจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ากเงนิปันผล ก าไรส่วนเกนิจากการขายหุน้อาจตอ้ง
เสยีภาษีและในการออกหุ้นและซื้อขายหุ้น คงไม่มตีลาดใดที่ไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ดงันัน้ ถ้า
พจิารณาในสภาพความเป็นจรงิโดยปราศจากขอ้สมมตต่ิางๆ นโยบายเงนิปันผลควรจะมผีลต่อ
ราคาตลาดของหุน้สามญั 

     1.2  Bird-In-The-Hand Theory 

  เป็นทฤษฎีของ Myron Gordon และ John Lintner ซึ่งได้โต้แย้งทฤษฎีของ MM มี
แนวความคดิส าคญัคอื พวกถอืหุน้เป็นพวกไม่ชอบความเสีย่ง ดงันัน้ จงึพอใจทีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล
ในปัจจุบนัมากกว่าก าไรจากการขายหุ้นสามญัที่คาดว่าจะสูงขึน้ในอนาคต ดงันัน้ การจ่ายเงนิ
ปันผลทีเ่หมาะสมนกัลงทุนจะซือ้หุน้นัน้มผีลท าใหร้าคาหุน้สงูขึน้ไปได้ 
     1.3  Tax Preference Theory 

  ภาษมีผีลต่อนโยบายการจ่ายเงนิปันผล กล่าวคอื ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อตัราภาษีจาก
ก าไรในการซือ้ขายหุน้จะต ่ากวา่อตัราภาษจีากเงนิปันผล นกัลงทุนจงึยนิดรีบัเงนิปันผลในอตัราต ่า
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ก าไรที่เหลือน าไปลงทุนต่อ ซึ่งเมื่อมีก าไรจากการลงทุนราคาหุ้นจะสูงขึ้นนักลง ทุนจะได้
ประโยชน์จากก าไรในการขายหุน้  (Capital gains)  และเสยีภาษตี ่ากวา่การไดร้บัเงนิปันผล 

  ส าหรบัประเทศไทย  ผู้ลงทุนจะเสยีภาษีจากเงนิปันผลที่ได้รบัและถูกหกั ณ ที่จ่ายทนัที
ในอตัรา 10% แต่ไม่ต้องเสียภาษีจากก าไรในการซื้อขายหุ้นสามญั ซึ่งสามารถอธบิายตาม
ทฤษฎนีี้ได ้

 

2.  การก าหนดนโยบายเงินปันผลในทางปฏิบติั 

      
     ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วว่านักลงทุนอาจชอบเงนิปันผลมากกว่าหรอืน้อยกว่าก าไรจากการซื้อ
ขายหุ้นสามญักไ็ด้  แต่นักลงทุนส่วนมากจะชอบเงนิปันผลที่สามารถคาดเดาได้มากกว่าที่ไม่
สามารถคาดเดาได ้ เมื่อเป็นเช่นนี้บรษิทัควรก าหนดนโยบายเงนิปันผลเช่นใดจงึเหมาะสม  ซึง่มี
เกณฑก์ารพจิารณาดงันี้ 
     2.1  แบบจ าลองการจ่ายเงนิปันผลเฉพาะส่วนทีเ่หลอื (The residual dividended model) 

  บรษิทัจะก าหนดวา่ควรจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้เป็นจ านวนเท่าใด  ควรตอ้งค านึงถงึสิง่
ส าคญั 2 ประการคอื หนึ่ง เป้าหมายของบรษิทัคอื การสรา้งความมัง่คัง่ให้กบัผูถ้ือหุ้น และสอง  
กระแสเงนิสดทีไ่ดม้านัน้เป็นของผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารไม่ควรเกบ็เงนิสดไวจ้นกวา่จะแน่ใจวา่สามารถ
น าเงนินัน้ไปลงทุนและไดผ้ลตอบแทนมากกว่าทีผู่้ถอืหุน้จะน าไปลงทุนเอง ณ ระดบัความเสีย่ง
เท่ากนั 

  บรษิัทต่างๆ ไม่สามารถก าหนดนโยบายเงินปันผลได้ในรูปแบบเดียวกนัขึ้นอยู่กบั
ขอ้เทจ็จรงิของแต่ละบรษิทั เช่น บางบรษิทัสามารถก่อให้เกดิกระแสเงนิสดได้มาก แต่โอกาส
ลงทุนมน้ีอยเพราะอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมทีอ่ิม่ตวัแล้ว ซึง่บรษิทัเหล่านี้มโีอกาสในการเจรญิเตบิโต
น้อย  จงึจ่ายเงนิปันผลในอตัราค่อนขา้งสงูและเป็นทีช่ ืน่ชอบของนกัลงทุนทีช่อบใหจ้่ายเงนิปันผล
ในอตัราสงู  ส่วนบรษิทัที่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดได้น้อยหรอืไม่มเีงนิสดส่วนเกนิแต่มโีอกาสใน
การลงทุนสงู  ซึง่มกัเป็นบรษิทัใหม่ๆ  ทีอ่ยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมทีก่ าลงัเจรญิเตบิโต  มกัจ่ายเงนิ
ปันผลในอตัราต ่า  แต่ก าไรและราคาหุน้สามญัจะสงูขึน้อยา่งรวดเรว็  จงึเป็นทีช่ ื่นชอบของนกัลงทุน
ทีต่อ้งการก าไรจากการขายหุน้ 

     2.2  ก าไร  กระแสเงนิสด  และเงนิปันผล  :  Earning, cash flows  and dividended 

  การก าหนดจ่ายเงนิปันผลมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บักระแสเงนิสด ซึง่กระแสเงนิสดสะทอ้น
ถงึความสามารถ (ability) ของบรษิทัในการจ่ายเงนิปันผลมากกวา่ก าไร เนื่องจากก าไรนัน้ขึน้อยู่
กบัวธิกีารปฏบิตัทิางบญัชแีละก าไรทางบญัชไีม่ไดส้ะทอ้นถึงความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทั 
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3.  ขัน้ตอนการจ่ายเงินปันผล 

      
     คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัจะพจิารณาก าหนดจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัว่าจะจ่ายเงนิ
ปันผลปีละกี่คร ัง้ จ านวนเงนิเท่าใด จากนัน้จงึขอมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อด าเนินการจ่ายเงนิปันผล  
โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 
     3.1  วนัประกาศจ่ายเงนิปันผล  (Declaration date)   

   เป็นวนัที่ผู้บรหิารของบรษิทัประกาศจ่ายเงนิปันผล  โดยมกีารระบุอตัราการจ่ายเงนิ
ปันผล วนัทีจ่่ายเงนิปันผล จ่ายใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ชี ื่อในทะเบยีนหุน้ตัง้แต่เมื่อใด 

     3.2  วนัทีบ่นัทกึทะเบยีนรายชื่อผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล  (Record date) 

   คอืวนัทีบ่รษิทัปิดการโอนหุน้เพื่อท าบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลทีบ่รษิทัประกาศ
ไปแล้ว โดยปกติสทิธใินการรบัเงินปันผลจะอยู่กบัผู้ถือหุ้นสามญัที่มชีื่อก่อนวนั  Ex-dividend 

date (ช่วงเวลาก่อนวนับนัทกึรายชื่อผู้มสีทิธริบัเงนิปันผลโดยปกตจิะก าหนดไว ้4 วนั) ฉะนัน้  
ถ้ามกีารโอนหุน้กนัในวนั  Ex-dividend date  เงนิปันผลจะเป็นของผูถ้อืหุน้เดมิ 

     3.3  วนัจ่ายเงนิปันผล  (Payment date) 

   คอืวนัที่บรษิทัจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นตามปรากฏในบญัชรีายชื่อผู้มสีทิธริบัเงนิ
ปันผล โดยปกตจิะก าหนดจ่ายหลงั Record date ประมาณ 2-3 สปัดาห ์

 

4.  แบบของการจ่ายเงินปันผล 

 

 การจ่ายเงนิปันผลมหีลายรปูแบบ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 4.1  การจ่ายปันผลเป็นเงนิสด (Cash dividends) การจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงนิสด
เป็นที่นิยม เพราะผู้รบัเงินปันผลสามารถน าไปใช้ได้ทันทีและเป็นวธิีการที่สะดวก บริษัท
โดยทัว่ไปจะจ่ายเงนิผลเป็นเงนิสด เวน้แต่จะมเีหตุผลอื่นๆ บรษิทัจงึจ่ายเงนิปันผลในรปูแบบ
อื่นๆ 

 4.2  การจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้น (Stock dividends) การจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นเรยีกว่า การ
จ่ายหุ้นปันผล บรษิัทจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะน าเงนิสดไวเ้พื่อลงทุนต่อตาม
แผนทีก่ าหนดไว ้บรษิทัทีอ่ยูใ่นช่วงก าลงัเจรญิเตบิโตมกัจะน าก าไรสุทธไิปลงทุนเพื่อขยายธุรกจิ 
จะไม่ค่อยจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด แต่ใช้วธิจี่ายเงนิปันผลเป็นหุน้ โดยการออกหุ้นใหม่เท่ากบั
จ านวนเงนิปันผลที่จ่าย ผลกค็อื ท าให้จ านวนหุ้นสามญัอยู่ในมอืผู้ถือมากขึน้ แต่สดัส่วนความ
เป็นเจ้าของจะเหมอืนเดมิ วธิกีารจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้ส่วนใหญ่จะก าหนดเป็นอตัรารอ้ยละของ
มลูค่าหุน้สามญั เช่น จ่ายหุ้นปันผลรอ้ยละ 10 ของหุน้สามญั หมายความวา่ ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิ 
100 หุน้ จะไดร้บัหุน้ปันผลอกี 10 หุน้ ซึง่ท าใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของยงัคงเดมิ 
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 อยา่งไรกต็าม การออกหุน้ปันผลท าใหจ้ านวนหุน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ถ้าก าไรสุทธหิลงั
ภาษขีองบรษิทัเท่าเดมิ ย่อมส่งผลใหก้ าไรต่อหุน้ลดลง แต่ส่วนไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกคน
ยงัคงเท่าเดมิในก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีของบรษิทั เช่นเดยีวกบัราคาตลาดหุ้นสามญัต่อหุ้นกจ็ะ
ลดลงเช่นเดยีวกนั แต่ราคาหุ้นสามญัโดยรวมของบรษิัทยงัคงเดิม นอกจากนัน้อาจท าให้เสีย
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ปันผลและผูถ้อืหุน้เดมิอาจไดร้บัหุน้ปันผลไม่ครบ เพราะมเีศษหุน้ 

 4.3  การแตกหุน้ (Stock splits) 

  การแตกหุ้น หมายถงึ การก าหนดราคาหุ้นใหล้ดลงกวา่เดมิ ท าใหหุ้้นเดมิมรีาคาลดลง 
แต่จ านวนหุ้นจะเพิม่ขึน้ การแตกหุน้จะเกดิขึน้จากกรณีทีร่าคาหุ้นของบรษิทัในตลาดมรีาคาสูง 
ตวัอย่างการแตกหุ้น เช่น หุ้นเดมิ 1 หุ้น ราคาตราไว ้100 บาท แตกเป็นหุ้นใหม่ 10 หุ้น ราคา
หุน้ละ 10 บาท จะมผีลท าให้ราคาหุ้นลดลงจาก 100 บาท เหลอื 10 บาท แต่มลูค่ารวมของผูถ้ือ
หุน้เท่าเดมิ การแตกหุน้จะท าใหก้ารซือ้ขายหุ้นคล่องตวัขึน้ แต่มผีลท าใหก้ าไรต่อหุน้ (Eps) และ
ราคาตลาดหุน้ลดลงเหมอืนกบัการจ่ายหุน้ปันผล 

  อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การแตกหุ้นหรอืการจ่ายหุ้นปันผลนัน้ เป็นการกระท าที่ฝ่าย
บรหิารตอ้งการแสดงให้เหน็ว่า ผลการประกอบการของธุรกจิเป็นไปด้วยด ีมกี าไรสูงขึน้ มกีาร
จ่ายเงนิปันผลในอตัราที่สงูขึน้ ท าให้ราคาหุน้ของธุรกจิสงูเกนิควร ดงันัน้ ธุรกจิจงึใชว้ธิดีงักล่าว
ท าใหร้าคาหุน้ลดลง ส่งผลใหเ้กดิสภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้นัน่เอง 

 4.4  การซือ้หุน้คนื (Stock repurchase) 

  เป็นนโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยซื้อหุ้นสามญัที่ออกขายแล้วกลบัคนืมา ผู้ถือหุ้นที่
ตดัสนิใจขายหุน้จะไดเ้งนิสดจากการขายหุน้ สดัส่วนการเป็นเจา้ของของผูถ้ือหุน้ทีข่ายหุน้คนืให้
บรษิทัจะลดลง จ านวนหุน้สามญัที่หมุนเวยีนในตลาดกล็ดลงเช่นกนั บรษิทัจะตดัสนิใจซือ้หุน้คนื
จากเหตุผลหลายประการ เช่น 1) บรษิทัมเีงนิสดเกนิความจ าเป็น 2) เมื่อราคาหุน้ของบรษิทัต ่า
กวา่ราคาแทจ้รงิ 3) ป้องกนัการซือ้กจิการจากผูอ้ื่น (Hostile Takeover) 4) เพื่อปรบัปรุงก าไรต่อ
หุน้ใหส้งูขึน้ เนื่องจากจ านวนหุน้ในตลาดลดลง เป็นตน้ 

 4.5  สนิทรพัยปั์นผล (Property dividends) 

  เป็นการจ่ายปันผลด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงินสด อาจมีการจ่ายปันผลในรูปของ
ผลติภณัฑข์องบรษิทั หรอือาจจ่ายหุน้ของบรษิทัยอ่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 

 4.6  การจ่ายเงนิปันผลในรปูของตราสารหนี้ (Scrip dividends and bond dividends) 

  เป็นการจ่ายปันผลในรปูของตัว๋สญัญาใช้เงนิหรอืพนัธบตัร การจ่ายเงนิปันผลวธิีนี้ใน
กรณีที่บรษิทัมกี าไรแต่เงนิสดไม่พอจ่ายปันผล มขีอ้เสยีคอื การจ่ายปันผลวธินีี้จะท าให้ผูถ้ือหุ้น
สามญัมฐีานะเป็นเจา้หนี้ และนกัลงทุนมองวา่บรษิทัมฐีานะการเงนิไม่ด ี
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5.  ทางเลือกในการก าหนดนโยบายเงินปันผล  (Alternative dividend policies) 

      

     นโยบายการจ่ายเงนิปันผลมคีวามส าคญัต่อธุรกจิอยา่งยิง่ เพราะจะมผีลกระทบต่อราคาหุ้น  
ซึง่แนวทางในการก าหนดนโยบายเงนิปันผลม ี 4  แนวทางดว้ยกนัคอื 

     5.1  นโยบายจ่ายเงนิปันผลจ านวนคงที ่ (Stable dividend policy)   

   หมายถึง  การจ่ายเงนิปันผลต่อหุน้เป็นจ านวนคงทีไ่ม่วา่ธุรกจิจะมกี าไรมากหรอืน้อย
อยา่งไรกจ็ะจ่ายเงนิปันผลตามที่ก าหนดไว ้ บรษิทัทีก่ าหนดนโยบายเงนิปันผลในลกัษณะนี้ตอ้ง
เป็นบรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง  มกี าไรค่อนขา้งแน่นอน 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลในลกัษณะนี้ ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รบัเงินปันผลในจ านวนที่
แน่นอน ส่วนบรษิทัจะมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายเงนิปันผลตามจ านวนที่ก าหนด บรษิทัจงึต้อง
มัน่ใจในรายไดว้า่มคีวามแน่นอนทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้  
     5.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราคงที ่ (Constant payout ratio) 

   หมายถงึ การจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีแ่น่นอนตามก าไรทีบ่รษิทัหาไดใ้นรอบบญัชนีัน้ๆ 
วธินีี้จ านวนเงนิปันผลที่ผูถ้ือหุ้นจะได้รบัต่อหุน้เป็นจ านวนเงนิทีไ่ม่แน่นอน เพราะจ านวนเงนิจะ
ผนัแปรไปตามก าไรทีไ่ดร้บัในรอบระยะบญัช ีเช่น บรษิทัก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปันผลไว ้40%  
ของก าไร ถ้าบรษิทัมกี าไรต่อหุน้ 30 บาท จะจ่ายเงนิปันผล 12 บาทต่อหุน้ 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลลกัษณะนี้  ผู้ถือหุ้นจะได้รบัเงินปันผลจ านวนไม่แน่นอน
แลว้แต่ก าไรสุทธใินแต่ละงวด แต่บรษิทัผูจ้่ายเงนิปันผลจะมคีวามคล่องตวัมากกวา่นโยบายแรก
เนื่องจากไม่ตอ้งก าหนดจ านวนเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ายไวต้ายตวั 

     5.3  การก าหนดอตัราเงนิปันผลขัน้ต ่าบวกดว้ยอตัราพเิศษ  (Regular and extra dividends) 

   หมายถงึ การก าหนดจ่ายเงนิปันผลในอตัราปกตขิ ัน้ต ่าเป็นประจ าทุกปี ไม่วา่บรษิทัจะ
มกี าไรมากหรอืน้อยก็ตาม แต่ถ้าหากปีใดบรษิัทมกี าไรมากกว่าปกต ิจะมกีารจ่ายเงนิปันผล
พเิศษอกีจ านวนหนึ่ง  วธินีี้เหมาะส าหรบับรษิทัทีม่กี าไรเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

 วธินีี้ท าให้บรษิทัมภีาระผูกพนัในจ านวนเงนิปันผลน้อยกว่าวธิแีรก และสามารถสร้าง
ความพอใจแก่ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการรายไดจ้ากเงนิปันผลทีแ่น่นอน 

     5.4  การก าหนดเป้าหมายอตัราเงนิปันผลจ่าย  (Target payout ratio) 

   หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงนิปันผลในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป  เพื่ อให้
เป็นไปตามอตัราทีบ่รษิทัตัง้เป้าหมายไว ้ เช่น  บรษิทัก าหนดเป้าหมายอตัราการจ่ายเงนิปันผล
ไวเ้ท่ากบั  50%  บรษิทัจะค่อยๆ  เปลีย่นแปลงเงนิปันผลจ่ายจนบรรลุเป้าหมาย 

    ส าหรบัอตัราเงนิปันผลจ่าย (Payout ratio) หมายถงึ อตัราส่วนระหวา่งเงนิปันผลต่อหุน้  
(Dividend per share)  กบัก าไรต่อหุน้  (Earning per share)  หรอืเขยีนเป็นสตูรคอื 
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 Payout Ratio    = 
Eps

Dps
 

   Dps  = Dividend per share 

 Eps  = Earning per share 

 

6.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินปันผล 

      
 จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า ธุรกิจสามารถจ่ายเงินปันผลได้หลายแบบ และมีหลาย
ทางเลอืกในการก าหนดนโยบายเงนิปันผล การที่บรษิทัจะก าหนดนโยบายและรูปแบบในการ
จ่ายเงนิปันผล รปูแบบใด อย่างไร จงึเหมาะสมสามารถสรา้งความพอใจแก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มๆ กับ 
มีแหล่งเงินทุนเพียงพอส าหรบัการลงทุนในอนาคต เพื่อให้ได้นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
เหมาะสม ผูบ้รหิารจงึควรพจิารณาปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ประกอบ 

     6.1  ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั ได้มี
ขอ้ก าหนดควบคุมการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ซึง่สามารถยกตวัอยา่งประกอบ เช่น 1) จะตอ้ง
ได้รบัมตจิากที่ประชุมใหญ่เสยีก่อน คณะกรรมการบรหิารจงึสามารถประกาศจ่ายเงนิปันผลได ้

2) เงนิปันผลจะต้องจ่ายจากก าไรทีแ่ท้จรงิของบรษิทั หมายถงึ บรษิทัไม่สามารถจ่ายเงนิปันผล
ในขณะที่มขีาดทุนสะสม 3) ทุกครัง้ที่จ่ายเงนิปันผลจะต้องมีการจดัสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง
จ านวนหนึ่ง เป็นตน้  

     6.2  สภาพคล่องของธุรกจิ 

   ธุรกิจที่มีสภาพคล่องด ีการจ่ายเงินปันผลเป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่ธุรกิจที่มีผลการ
ด าเนินงานดมีกี าไร และมกี าไรสะสมไวเ้ป็นจ านวนมากไม่ได้หมายความวา่ธุรกจินัน้จะมเีงนิสด
มาก การจ่ายเงนิปันผลอาจน าปัญหามาสู่ธุรกจินัน้ได ้ธุรกจิทีก่ าลงัอยูใ่นช่วงรุ่งเรอืงยอ่มตอ้งการ
น าเงนิไปลงทุนต่อเพื่อขยายธุรกจิ อาจมเีงนิสดเหลอืน้อย จงึอาจมผีลกระทบต่อการจ่ายปันผล 

     6.3  ความสามารถในการกูย้มื 

   ธุรกจิขนาดใหญ่และมชีื่อเสยีงยอ่มมคีวามสามารถในการจดัหาเงนิทุนโดยการกูย้มืสูง  
ยอ่มสามารถน าเงนิก าไรมาจ่ายปันผลไดม้าก 

     6.4  เสถยีรภาพทางดา้นรายได ้

   ธุรกิจมเีสถียรภาพทางด้านรายได้สูง จะก าหนดนโยบายเงินปันผลได้แน่นอนกว่า 
ยอ่มจ่ายเงนิปันผลไดใ้นอตัราทีส่งูกวา่ ธุรกจิทีข่าดเสถยีรภาพทางดา้นรายได้ 
 6.5  ความจ าเป็นทีต่อ้งจ่ายช าระหนี้ 
    ธุรกจิทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งช าระหนี้เป็นเงนิสด อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายเงนิสดปันผล 
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 6.6  ขอ้ก าหนดในสญัญากูย้มื 

   บางครัง้ผู้ให้กู้ยมืต้องการความปลอดภยัมากขึ้น จงึอาจก าหนดเงื่อนไขพิเศษไว้ใน
สญัญากูย้มืใหผู้กู้ต้อ้งปฏบิตั ิเช่น 

   1)  ในอนาคตการจ่ายเงนิปันผลต้องจ่ายจากก าไรในแต่ละปี เงินปันผลจะจ่ายจาก
ก าไรสะสมในปีก่อนๆ ไม่ได้ 

   2)  ถ้าเงนิทุนหมุนเวยีนสุทธติ ่ากวา่ทีก่ าหนดไว ้ธุรกจิจะจ่ายเงนิปันผลไม่ได้ 
6.7  ความตอ้งการของผูถ้อืหุน้ 

   ธุรกิจควรจะรู้ถึงความต้องการของผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้ปฏบิตัิตามถูกต้อง ถ้าผู้ถือหุ้น
ตอ้งการก าไรจากการขายหุน้มากกวา่เงนิปันผล ธุรกจิอาจจะก าหนดอตัราเงนิปันผลทีต่ ่า 

6.8  การควบคุม 

   เพื่อประโยชน์ในการควบคุมธุรกจิ จ าเป็นต้องรกัษาสดัส่วนของการถือหุ้นให้คงเดมิ 
ท าใหไ้ม่มกีารจดัหาเงนิทุนจากภายนอก โดยการออกหุ้นเพิม่ การจดัหาทุนจงึต้องได้จากก าไร
ท าใหก้ารจ่ายเงนิปันผลต ่า 

6.9  ภาวะเงนิเฟ้อ 

   ภายใตส้ภาวะเงนิเฟ้อ ผูถ้ือหุน้ยอ่มตอ้งการเงนิสดปันผลในปัจจุบนัมากกวา่ เพราะค่า
ของเงนิลดลงเรื่อยๆ 

 

7.  สรปุ 

 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันจะมคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัหาทุน เพราะเหตุวา่ การจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่ถอืเป็นแหล่งเงนิทุนภายใน การตดัสนิใจจ่ายเงนิปันผลท าให้
ผู้ถือหุ้นได้รบัก าไรในปัจจุบัน แต่จะเหลือเงินที่จะน าไปลงทุนต่อน้อยลง ท าให้อัตราการ
เจรญิเติบโตในอนาคตของธุรกจิลดลง ฉะนัน้ การก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจงึต้อง
ค านึงถงึความสมดุลระหว่างก าไรที่ผู้ถอืหุน้ในปัจจุบนัได้รบักบัอตัราการเจรญิเตบิโตในอนาคต
ของธุรกจิ ทฤษฎีการจ่ายเงนิผล ม ี3 ทฤษฎี 1) Dividended Irrelevance Theory มแีนวคดิว่า 
การจ่ายเงนิปันผลไม่มผีลกระทบต่อราคาหุ้นสามญั 2) Bird-in-the hand Theory มีแนวคดิว่า 
การจ่ายเงนิปันผลที่เหมาะสมท าให้ราคาตลาดหุ้นสามญัสูงขึน้ 3) Tax Preference Theory มี
แนวคดิว่า ภาษีมผีลต่อนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อนโยบายเงนิปันผล เช่น 
ขอ้ก าหนดกฎหมาย สภาพคล่องของธุรกจิ ความสามารถในการกูย้มืของธุรกจิ และเสถยีรภาพ
ของรายได ้โดยทัว่ไปธุรกจิจะจ่ายเงนิปันผลใน 6 รปูแบบ 1) จ่ายเงนิสดปันผล 2) จ่ายหุน้ปันผล 
3) การแตกหุน้ 4) การซือ้หุน้คนื 5) สนิทรพัยปั์นผล 6) การจ่ายในรปูภาระหนี้สนิ 
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ค าถามท้ายบทท่ี  14 

 

1. ใหน้ักศกึษาอธบิายการก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปันผลมคีวามสมัพนัธก์บัการจดัหา
ทุนอยา่งไร 

2. อธบิายความหมายของค าต่อไปนี้ 
2.1 Cash Dividends 

2.2 Stock Dividends 

2.3 Stock Spilts 

2.4 Stock Repurchase 

2.5 Dividend Irrelevance theory 

2.6 Bird in the hand theory 

2.7 Stable Dividend Policy 

3. ใหอ้ธบิายถงึทางเลอืกในการก าหนดนโยบายเงนิปันผลมกีีแ่นวทาง 

4. ใหอ้ธบิายถงึรปูแบบการจ่ายเงนิปันผลมกีีร่ปูแบบ 

5. การจ่ายหุน้ปันผล จะกระท าในกรณีใด และมขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร 

6. มปัีจจยัอะไรบา้งทีม่อีทิธพิลต่อการจ่ายเงนิปันผล 

7. The Residual Dividended Model มแีนวคดิวา่อยา่งไร 
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ตารางที่ 1 FVIF มูลค่าอนาคตของเงิน 1 บาท ณ ส้ินงวดท่ี n (Future value of ฿1 at the end of n period) 
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ตารางที่ 1 FVIF  มูลค่าอนาคตของเงิน 1 บาท ณ ส้ินงวดท่ี n (Future value of ฿1 at the end of n period) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 FVIFa มูลค่าอนาคตของเงินงวดปกติ งวดละ 1 บาท จ  านวน n งวด (Future value of an ordinary annuity of ฿1 per period for n periods) 
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ตารางที่ 2 FVIFa  มูลค่าอนาคตของเงินงวดปกติ งวดละ 1 บาท จ  านวน n งวด (Future value of an ordinary annuity of ฿1 per period for n periods) 
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ตารางที่ 2 FVIFa  มูลค่าอนาคตของเงินงวดปกติ งวดละ 1 บาท จ  านวน n งวด (Future value of an ordinary annuity of ฿1 per period for n periods) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 PVIF  มูลค่าปัจจุบนัของเงิน  1 บาท ณ ส้ินงวดท่ี  n (Present value of ฿1 due at the end of n period) 
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ตารางที่ 3 PVIF  มูลค่าปัจจุบนัของเงิน  1 บาท ณ ส้ินงวดท่ี  n (Present value of ฿1 due at the end of n period) 
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ตารางที่ 3 PVIF  มูลค่าปัจจุบนัของเงิน  1 บาท ณ ส้ินงวดท่ี  n (Present value of ฿1 due at the end of n period) 
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ตารางที่ 4 PVIFa มูลค่าปัจจุบนัของเงินงวดปกติ งวดละ 1 บาท จ  านวน n งวด (Present value of an ordinary annuity of ฿1 per period for n periods.) 
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ตารางที่ 4 PVIFa  มูลค่าปัจจุบนัของเงินงวดปกติ งวดละ 1 บาท จ  านวน n งวด (Present value of an ordinary annuity of ฿1 per period for n periods.) 
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