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บทที่ 4: การวางแผนทางการเงนิ 

อาจารย์ ดร.ณุศณ ี มแีก้วกุญชร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
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วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

• ท ำควำมเขำ้ใจกบักระบวนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรวำงแผนทำง
กำรเงินระยะยำว (long-term financial or strategic plans) และกำร
วำงแผนทำงกำรเงินระยะสั้น (short-term financial plans or operating 
plans) 

• กล่ำวถึงกระบวนกำรวำงแผนเงินสดและกำรเตรียม กำรประเมิน และ
กำรใชง้บประมำณเงินสด 

• อธิบำยถึงกระบวนกำรอยำ่งง่ำยท่ีถูกใชใ้นกำรเตรียมและประเมินงบ
ก ำไรขำดทุนและงบดุลประมำณกำร (the pro forma income statement 
and balance sheet) 
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ท าไมหัวข้อนีถ้ึงส าคญั 

• ผูบ้ริหำร – คุณจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งแผน 
  กลยทุธ์และแผนด ำเนินงำน และบทบำทของแต่ละแผน ควำมส ำคญัของ

กำรเนน้ท่ีกระแสเงินสดของธุรกิจและกำรใชง้บกำรเงินประมำณกำร 
(Pro forma financial statements) สำมำรถช่วยลดปัญหำใหแ้ก่ธุรกิจได้
อยำ่งไร 

• “ในทำงกำรเงิน – เงินคือรำชำ ก ำไรในงบก ำไรขำดทุนเป็นส่ิงท่ีดี แต่ มนั
ไม่สำมำรถจ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ได ้และเจำ้ของสินทรัพยก์ไ็ม่ยอมรับ
มนัเท่ำกบัเงินสด”  
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กระบวนการวางแผนทางการเงิน 
(Financial Planning Process) 

• การวางแผนการเงินเป็นเร่ืองส าคัญของการด าเนินงานของธุรกจิ 

• สองกระบวนการวางแผนทางการเงินทีส่ าคัญได้แก่ การวางแผนเงินสด (cash 
planning) และการวางแผนก าไร (profit planning) 
– การวางแผนเงนิสดจะเกีย่วข้องกบัการจัดเตรียมงบประมาณเงนิสดของธุรกจิ 

– การวางแผนก าไรจะเกีย่วข้องกบัการเตรียมงบการเงนิประมาณการ  

      (pro forma statements) 

• กระบวนการวางแผนทางการเงินเร่ิมต้นทีแ่ผนการเงินระยะยาว (Long-term or 
strategic financial plans) ซ่ึงแผนนีจ้ะช่วยวางกรอบของแผนปฏิบัติการหรือ
แผนการเงนิระยะส้ันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระยะยาวของธุรกจิ 
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แผนการเงินระยะยาว  
(Long-term or Strategic Financial Plans) 

• จะเกีย่วข้องกบัการเตรียมกจิกรรมทางการเงนิเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกจิ
และผลกระทบทีค่าดหวงัของกจิกรรมเหล่าน้ันระหว่างช่วงเวลา 2 ถึง 10 ปี 
ตัวอย่างของข้อเสนอเช่น 
– ค่ำใชจ่้ำยลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร 
– กิจกรรมทำงดำ้นกำรวจิยัและพฒันำ 
– กิจกรรมทำงกำรกำรพฒันำตลำดและผลิตภณัฑ ์
– โครงสร้ำงเงินทุน  
– แหล่งท่ีมำของเงินทุนหลกั 
– กำรส้ินสุดโครงกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั, สำยกำรผลิต, สำยธุรกิจ, และกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ี

ระยะยำว  
– กำรซ้ือตำมแผน เป็นตน้  

• แผนกลยทุธ์ 5 ปี จะถูกปรับปรุงเม่ือมีขอ้มูลใหม่ท่ีส ำคญัเกิดข้ึน และถูกสนบัสนุน
ดว้ยชุดของแผนก ำไรและแผนงบประมำณประจ ำปี 
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แผนการเงินระยะส้ัน (Short-Term Financial Plans) 

• แผนการเงินระยะส้ัน (Short-term (Operating) Financial Plans) ระบุ
กิจกรรมทำงกำรเงินในระยะสั้นและผลกระทบท่ีคำดหวงัของกิจกรรม
เหล่ำนั้น  
– ช่วงเวลำ 1 ถึง 2 ปี 
– ขอ้มูลน ำเขำ้หลกั (Key inputs) ไดแ้ก่ กำรพยำกรณ์ยอดขำย แผนกำรผลิต และ

ขอ้มูลทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เป็นตน้  
– Key outputs ไดแ้ก่ งบประมำณกำรด ำเนินงำน งบเงินสด และงบกำรเงิน

ประมำณกำร (Pro forma financial statements) 
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รูปภาพที ่4.1: การวางแผนทางการเงินระยะส้ัน 

งบดุล 
ปัจจุบัน 

 พยากรณ์  
ยอดขาย 

 
การวางแผน 
การผลติ 

 

แผนการเงนิ 
ระยะยาว 

งบก าไรขาดทุน 
ประมาณการ 

 
งบดุล 

ประมาณการ 
 

งบประมาณ 
เงนิสด 

แผนการลงทุน 
ในสินทรัพย์ถาวร 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น 
ผลลพัธ์ส าหรับการวเิคราะห์ 
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การวางแผนทางการเงินระยะส้ัน 
• กำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะสั้นเร่ิมตน้ดว้ยกำรพยำกรณ์ยอดขำย 
• จำกตวัเลขพยำกรณ์ยอดขำยจะถูกน ำไปพฒันำแผนกำรผลิต ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย

ระยะเวลำในกำรเตรียมตวัและค่ำประมำณของวตัถุดิบท่ีจ ำเป็นทั้งหมด 
• แผนกำรผลิตท่ีไดจ้ะถูกใชใ้นกำรประมำณควำมตอ้งกำรแรงงำนทำงตรง ค่ำใชจ่้ำย

ของโรงงำนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 
• เม่ือไดต้วัเลขประมำณกำรขำ้งตน้ ธุรกิจสำมำรถน ำมำจดัท ำงบก ำไรขำดทุน

ประมำณกำรและงบเงินสดได ้
• จำกงบก ำไรขำดทุนประมำณกำร งบเงินสด แผนค่ำใชจ่้ำยลงทุนในสินทรัพย-์ถำวร 

แผนกำรจดัหำเงินทุนระยะยำว และงบดุลปัจจุบนั ธุรกิจสำมำรถน ำมำจดัท ำงบดุล
ประมำณกำรได ้
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การวางแผนเงินสดหรืองบประมาณเงินสด 
(Cash Planning: Cash Budgets) 

• งบประมาณเงนิสด หรือ พยากรณ์เงนิสด (Cash Budget or Cash Forecast) คือ
รายงานของเงนิสดไหลเข้าและไหลออกที่ธุรกจิได้วางแผนไว้ 

• ธุรกิจใชใ้นกำรประมำณควำมตอ้งกำรใชเ้งินสดในระยะสั้น หรือ ในช่วง 1 ปี และ
จะเนน้ไปท่ีกำรวำงแผนส ำหรับเร่ืองกำรขำดแคลนเงินสด หรือเงินสดส่วนเกิน 

• ส่วนใหญ่จดัท ำรำยเดือน 
• การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)  คือกำรประมำณยอดขำยของธุรกิจในรอบ

ระยะเวลำหน่ึง ส่วนใหญ่ถูกจดัเตรียมโดยฝ่ำยกำรตลำด ซ่ึงเป็นขอ้มูลน ำเขำ้ท่ีส ำคญั
ของกระบวนกำรวำงแผนทำงกำรเงินระยะสั้น 

• ผูจ้ดักำรทำงกำรเงินจะใชค้่ำพยำกรณ์ยอดขำยน้ีไปประมำณกระแสเงินสดรำยเดือน
ท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรขำยตำมท่ีประมำณกำรไว ้ตลอดจนค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ 
อำทิเช่น วตัถุดิบ กำรผลิต สินคำ้คงคลงั และกำรขำย เป็นตน้  

• นอกจำกนั้นผูจ้ดักำรตอ้งก ำหนดระดบัของสินทรัพยถ์ำวรท่ีจ ำเป็น และจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจดัหำเขำ้มำ ท่ีจ  ำเป็นตำมแผนกำรขำยและกำรผลิตท่ีวำงไว ้
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การวางแผนเงินสดหรืองบเงินสด 
(Cash Planning: Cash Budgets) 

• การพยากรณ์ยอดขายน้ันอาจได้มาจากการวเิคราะห์แหล่งข้อมูลภายใน แหล่งข้อมูล
ภายนอก หรือทั้งสองแหล่ง 
– การพยากรณ์ภายนอก (An external forecast) ข้ึนอยูก่บัควำมสมัพนัธ์ท่ีสงัเกตไดร้ะหวำ่ง

ยอดขำยของธุรกิจกบัตวัช้ีวดัทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคญัๆ อำทิเช่น ตวัเลข GDP จ ำนวนบำ้น
สร้ำงใหม่ ควำมเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค และรำยไดส่้วนบุคคลสุทธิ เป็นตน้ เน่ืองจำกยอดขำยของ
ธุรกิจบ่อยคร้ังท่ีจะสมัพนัธ์กบักิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศ ดงันั้นตวัเลขพยำกรณ์
เศรษฐกิจน่ำจะใหข้อ้มูลท่ีดีเก่ียวกบัยอดขำยในอนำคตได ้

– การพยากรณ์ภายใน (Internal forecasts) ข้ึนอยูก่บัควำมคิดเห็นส่วนใหญ่ของตวัแทนขำยของ
ธุรกิจวำ่ประมำณกำรวำ่จะขำยไดเ้ท่ำใดในอนำคต โดยปกติพนกังำนขำยของบริษทัจะถูก
ขอร้องใหป้ระมำณวำ่จะขำยผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดไดเ้ท่ำใดในปีหนำ้ สุดทำ้ยผูจ้ดักำรขำยจะ
รวบรวมตวัเลขพยำกรณ์ทั้งหมดและน ำมำปรับปรุงจำกควำมรู้ทำงกำรตลำด และควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตของบริษทัดว้ย 
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ตารางที่ 4.1 รูปแบบทัว่ไปของงบเงินสด 

      

      ม.ค.      ก.พ.       ม.ีค.…… ธ.ค. 
เงินสดรับ      xxx       xxx        xxx          xxx 
หกั: เงินสดจ่ำย     xxx       xxx        xxx          xxx 
กระแสเงินสดสุทธิ     xxx       xxx        xxx          xxx 
บวก: เงินสดตน้งวด     xxx       xxx        xxx          xxx 
เงินสดปลำยงวด     xxx       xxx        xxx          xxx 
หกั: ยอดเงินสดขั้นต ่ำ     xxx       xxx        xxx          xxx 
เงินทุนท่ีตอ้งจดัหำ     xxx       xxx        xxx          xxx 
ยอดเงินส่วนเกิน     xxx       xxx        xxx          xxx 
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การเตรียมงบเงินสด 
• เงนิสดรับ (Cash receipts)  หมำยถึงเงินสดไหลเขำ้ของธุรกิจทั้งหมดในรอบระยะเวลำทำง

กำรเงินหน่ึงๆ ส่วนประกอบท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสุดไดแ้ก่รำยกำรขำยเงินสด ยอดเรียกเกบ็ลูกหน้ี และ
เงินสดรับอ่ืนๆ เป็นตน้ 

• เงนิสดจ่าย (Cash disbursements) หมำยถึงเงินสดไหลออกของธุรกิจทั้งหมดในรอบระยะเวลำ
ทำงกำรเงินหน่ึงๆ รำยกำรเงินสดจ่ำยท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสุดไดแ้ก่  
– ซ้ือเงินสด     
– ค่ำใชจ่้ำยลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร 
– ช ำระคืนเจำ้หน้ีกำรคำ้ 
– ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 
– กำรจ่ำยค่ำเช่ำ 
– กำรจ่ำยเงินสดปันผล 
– เงินเดือนและค่ำจำ้ง 
– กำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ 
– กำรจ่ำยภำษี  
– กำรซ้ือคืนหุน้ เป็นตน้ 
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ตัวอย่างเงินสดรับ (Cash Receipts) 
• บริษทั อุตสำหกรรมกรุงเทพ ก ำลงัพฒันำงบเงินสดส ำหรับเดือนตุลำคม พฤศจิกำยน 

และธนัวำคม 
• ยอดขำยของ อุตสำหกรรมกรุงเทพ ในเดือนสิงหำคมและกนัยำยนเท่ำกบั 1,000,000 

และ 2,000,000 บำท ตำมล ำดบั 
• ประมำณกำรยอดขำยส ำหรับเดือนตุลำคม พฤศจิกำยน และธนัวำคม เป็นดงัน้ี

3,000,000, 4,000,000, และ 5,000,000 บำท ตำมล ำดบั  
• จำกขอ้มูลในอดีต ยอดขำยของบริษทัร้อยละ 20 เป็นเงินสด ร้อยละ 50 เป็นเงินเช่ือ ท่ี

จะเรียกเกบ็จำกลูกหน้ีใน 1 เดือน และท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 เป็นเงินเช่ือ และเรียกเกบ็
เงินใน 2 เดือน 

• หน้ีเสียของกิจกำรมีนอ้ยมำก (ละได)้ 
• ในเดือนธนัวำคม ธุรกิจจะไดรั้บเงินปันผล 50,000 บำท จำกหุน้ของบริษทัในเครือ 
• กระดำษท ำกำรเงินสดรับท่ีคำดหวงัส ำหรับบริษทัถูกแสดงในตำรำงท่ี 4.2 

 



14 

ตารางที ่4.2 ประมาณการเงินสดรับส าหรับอุตสาหกรรมกรุงเทพ (000) 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พยำกรณ์ยอดขำย 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

ขำยเป็นเงินสด (20%)   200   400   600   800   1,000 

ยอดเรียกเกบ็จำกลูกหน้ี 
     1 เดือนหลงัจำกขำย (0.5)   500 1,000 1,500 2,000 

     2 เดือนหลงัจำกขำย (0.3)   300   600 900 

เงินสดรับอ่ืน – เงินปันผลรับ   50 

    รวมเงินสดรับ 1,900 2,900 3,950 
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ตัวอย่างเงินสดจ่าย (Cash Disbursements) 
• ซ้ือ: ยอดซ้ือของธุรกิจคิดเป็น 70% ของยอดขำย ในน้ี 

– 10% จ่ำยเป็นเงินสด 
– 70% จ่ำยอีกหน่ึงเดือนหลงัจำกซ้ือ 
– 20% จ่ำยอีกสองเดือนหลงัจำกซ้ือ 

• ค่าเช่า – ค่ำเช่ำจ่ำยเดือนละ 75,000 บำท 
• ค่าจ้างและเงนิเดือน  

– ตน้ทุนเงินเดือนคงท่ีต่อปีเท่ำกบั 120,000 บำท หรือ 10,000 บำทต่อเดือน 
– ค่ำจำ้งถูกประมำณวำ่เท่ำกบั 10% ของยอดขำยรำยเดือน 

• ค่าภาษ ี– ภำษีเท่ำกบั 340,000 บำทตอ้งจ่ำยในเดือนธนัวำคม 
• ค่าใช้จ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวร – เคร่ืองจกัรใหม่มีตน้ทุน 500,000 บำท จะซ้ือและจ่ำยเงินใน

เดือนพฤศจิกำยน 
• ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ – ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 20,000 บำท ครบก ำหนดช ำระในเดือนธนัวำคม 
• การจ่ายเงนิสดปันผล: เงินสดปันผล 20,000 บำทจะถูกจ่ำยในเดือนตุลำคม 
• ช าระคืนเงนิต้น: ในเดือนธนัวำคมตอ้งช ำระคืนเงินตน้ 30,000 บำท 
• ณ ส้ินเดือนกนัยำยน บริษทัมียอดเงินสดคงเหลือเท่ำกบั 50,000 บำท 
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ตารางที ่4.3 ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายส าหรับ อุตสาหกรรมกรุงเทพ  
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยอดซ้ือ (0.7 x ยอดขาย) 700 1,400 2,100 2,800 3,500 

   ซ้ือเงินสด (0.1) 70 140 210 280 350 

   กำรจ่ำยช ำระคืนเจำ้หน้ีกำรคำ้: 

      หน่ึงเดือนหลงัจำกซ้ือ (0.7) 490 980 1,470 1,960 

      สองเดือนหลงัจำกซ้ือ (0.2) 140 280 420 

ค่ำเช่ำ 75 75 75 

เงินเดือนและค่ำจำ้ง 310 410 510 

ภำษีจ่ำย 340 

ค่ำใชจ่้ำยลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร 500 

ดอกเบ้ียจ่ำย 20 

เงินสดปันผล 20 

ช ำระคืนเงินตน้ 30 

     รวมเงินสดจ่ำย 1,735 3,105 3,705 
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ตารางที่ 4.4 งบประมาณเงนิสดส าหรับ อุตสาหกรรมกรุงเทพ (000) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

รวมเงนิสดรับ 1,900 2,900 3,950 
หัก: เงนิสดจ่ายรวม 1,735 3,015 3,705 
กระแสเงนิสดสุทธิ 165 (115) 245 
บวก: เงนิสดต้นงวด 50 215 100 
เงนิสดปลายงวด 215 100 345 
หัก: ยอดเงนิสดขั้นต า่ 50 50 50 
จ านวนเงนิที่จ าเป็นต้องจดัหา (ตัว๋เงนิจ่าย) - - - 
ยอดเงนิสดส่วนเกนิ (หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด) 165 50 295 

หมำยเหตุ บริษทัตอ้งกำรด ำรงเงินสดขั้นต ่ำเท่ำกบั 50,000 บำท ส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีมิไดค้ำดหวงั 
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ตารางที ่4.5  การประเมนิงบประมาณเงนิสด 

ยอด ณ ส้ินเดือน (000) 

บัญชี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   เงินสด 50 50 50 

   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด 165 50 295 

   ตัว๋เงินจ่ำย 0 0 0 

งบประมำณเงินสดช่วยช้ีใหเ้ห็นถึงเงินสดส่วนเกินและส่วนขำดท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในแต่ละเดือนจำกกำรพยำกรณ์ 
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การจัดการกบัความไม่แน่นอนในงบเงินสด 

• นอกเหนือจำกกำรประมำณกำรอยำ่งระมดัระวงัของขอ้มูลน ำเขำ้ของงบ
เงินสดแลว้ มีอีกสองวิธีท่ีช่วยจดักำรเร่ืองควำมไม่แน่นอนของงบเงินสด 
– การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (The sensitivity analysis) คือ กำรจดัท ำงบเงินสด

หลำยๆ งบ อำทิเช่น กรณีท่ีแยท่ี่สุด กรณีท่ีน่ำจะเป็นไปไดม้ำกท่ีสุด กรณีท่ีดี
ท่ีสุด เป็นตน้ วธีิน้ีจะท ำใหเ้รำทรำบช่วงของกระแสเงินสด และทรำบวำ่ใน
กรณีท่ีเลวร้ำยท่ีสุดบริษทัจ ำเป็นจะตอ้งจดัหำเงินจ ำนวนเท่ำกบัเท่ำใด 

– การจ าลอง (The simulation) กำรจ ำลองกำรเกิดข้ึนของยอดขำยและเหตุกำรณ์
ไม่แน่นอนอ่ืนๆ ธุรกิจสำมำรถพฒันำค่ำควำมน่ำจะเป็นของยอดเงินสดปลำย
งวดในแต่ละเดือน ท ำใหผู้จ้ดักำรทำงกำรเงินสำมำรถใชค้่ำกำรกระจำยของ
ควำมน่ำจะเป็นน้ีในกำรก ำหนดระดบัของเงินสดท่ีตอ้งกำรเพ่ือไม่ใหเ้กิดเงิน
สดขำดแคลนได ้
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การวางแผนก าไร:  
งบการเงินประมาณการ (Pro Forma Statements) 

• Pro forma statements คืองบก ำไรขำดทุนและงบดุลท่ีถูกพยำกรณ์ข้ึนมำ 
• กำรวำงแผนก ำไรนั้นใชห้ลกัคำ้งจ่ำยช่วยในกำรประมำณก ำไรและต ำแหน่งทำงกำร

เงินของธุรกิจ ซ่ึงไม่เหมือนกบักำรวำงแผนเงินสดท่ีเนน้เร่ืองกำรพยำกรณ์กระแส
เงินสด 

• หลายๆ วธีิทีใ่ช้ในการประมาณการงบการเงนิน้ันขึน้อยู่กบัความเช่ือทีว่่า:  
– ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเงินดงัแสดงในงบกำรเงินในอดีตจะไม่เปล่ียนแปลงในงวดเวลำถดัไป  

• ขอ้มูลน ำเขำ้สองชนิดท่ีจ ำเป็นในกำรจดัเตรียมงบกำรเงินประมำณกำรไดแ้ก่ งบ
กำรเงินของงวดเวลำท่ีผำ่นมำและค่ำพยำกรณ์ยอดขำยส ำหรับปีถดัมำ 

• พิจำรณำ บริษทัผูผ้ลิต เวตตรำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์น่ึงชนิด 
ซ่ึงมี 2 รูปแบบ (x กบั y) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตเดียวกนั แต่แตกต่ำงกนัท่ีวตัถุดิบ 
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งบการเงนิของปีทีผ่่านมา 
   ตารางที่ 4.5  งบก าไรขาดทุนของ คาลสัน ส าหรับส้ินปี 31 ธันวาคม 2559 
 
รายได้จากการขาย     1,000,000 
หัก: ต้นทุนสินค้าขาย 
     แรงงำน      300,000 
     วตัถุดิบ A     250,000  
  รวมตน้ทุนสินคำ้ขำย     550,000 
ก าไรขั้นต้น      450,000 
หัก: ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     100,000 
ก าไรจากการด าเนินงาน     350,000 
หัก: ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้         50,000 
ก าไรก่อนภาษ ี      300,000 
หัก: ภาษ ี(30%)         90,000 
ก าไรสุทธิหลงัภาษ ี      210,000 
หกั: เงินปันผลหุน้สำมญั     100,000 
ส่วนเพิ่มก ำไรสะสม       110,000 
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การเตรียมประมาณการงบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
• ใช้วธีิอตัราร้อยละต่อยอดขาย (the percent-of-sales method) ก ำหนดใหร้ำยกำรต่ำงๆ ในงบก ำไรขำดทุนเป็นอตัรำ

ร้อยละต่อยอดขำยค ำนวณจำกงบปี 2559 และจำกพยำกรณ์ยอดขำยในปี 2560 เท่ำกบั 1,400,000 บำท เรำสำมำรถเขียน
ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนไดด้งัน้ี (ตำรำงท่ี 4.6 ): 

 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,400,000 

หกั: ตน้ทุนสินคำ้ขำย (0.8) 770,000 

ก ำไรขั้นตน้  630,000 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (0.1)  140,000 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  490,000 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ำย (0.01) 70,000 

ก ำไรสุทธิก่อนภำษี  420,000 

หกั: ภำษี (0.15 x 12,150) 126,000 

ก ำไรสุทธิหลงัภำษี 294,000 

หกั: เงินปันผลหุน้สำมญั (สมมติใหค้งท่ี) 140,000 

ส่วนเพิ่มก ำไรสะสม 154,000 
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การเตรียมประมาณการงบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
กรณ ี พจิารณาประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

• วธีิเทียบสัดส่วนของค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ต่อยอดขำยในกำรประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน
นั้น เสมือนวำ่เรำสมมติใหท้ั้งตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยของธุรกิจเป็นรำยกำรผนัแปร
ทั้งหมด กล่ำวอีกนยัหน่ึงกคื็อ เรำสมมติใหค้่ำใชจ่้ำยเพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนแปลงใน
อตัรำเดียวกนักบัยอดขำย 

• อยำ่งไรกต็ำมในทำงปฏิบติั ค่ำใชจ่้ำยมีทั้งคงท่ีและผนัแปร ค่ำใชจ่้ำยคงท่ีนั้นจะไม่
ผนัแปรไปตำมยอดขำยท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นวธีิพยำกรณ์น้ีอำจท ำใหป้ระมำณ
ก ำไรต ่ำไป กรณีท่ียอดขำยเพ่ิมข้ึน หรือประมำณก ำไรสูงไปกรณีท่ียอดขำยลดลง 

• ทำงแกคื้อในกำรจดัท ำประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนนั้นใหแ้จกแจงรำยกำรตน้ทุน
และค่ำใชจ่้ำยในอดีตของธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ตน้ทุนและ
ค่ำใชจ่้ำยแบบคงท่ีและผนัแปร ดว้ย 
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บริษัท คาลสัน จ ากดั 
 งบก าไรขาดทุน 
(ตารางที ่4.7) 

      2559:  จริง  2560: ประมาณการ 
ยอดขำยรวม    1,000,000  1,400,000 
หกั: ตน้ทุนสินคำ้ขำย 
     คงท่ี     300,000    300,000 
     ผนัแปร       250,000    350,000 
ก ำไรขั้นตน้    450,000    650,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 
 ค่ำใชจ่้ำยคงท่ี      50,000      50,000 
        ค่ำใชจ่้ำยผนัแปร       50,000      70,000 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   350,000                     630,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (คงท่ีทั้งหมด)    50,000      50,000 
ก ำไรสุทธิก่อนภำษี                      300,000    580,000 
หกั: ภำษี (30%)                        90,000      174,000 
ก ำไรสุทธิหลงัภำษี                      210,000    322,000 
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การเตรียมงบดุลล่วงหน้า (p.103) 

• The Judgmental approach 

• ขอ้สมมติท่ีจ  ำเป็นส ำหรับรำยกำรต่ำงๆ ในงบดุล มีดงัต่อไปน้ี: 
– ยอดเงินสดขั้นต ่ำท่ีตอ้งกำรเท่ำกบั 50,000 บำท 
– สมมติใหห้ลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดคงท่ี เท่ำกบัระดบัเดิมท่ี 100,000 บำท 
– ลูกหน้ีกำรคำ้ผนัแปร คิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดขำยหรือเท่ำกบั 350,000 บำท 
– สินคำ้คงคลงัถูกสมมติใหค้งท่ี  
– บริษทั ซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ซ่ึงมีตน้ทุนเท่ำกบั 800,000  ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีน้ีเท่ำกบั 

200,000 บำท 
– ยอดซ้ือถูกคำดวำ่จะคิดเป็นประมำณ 60% ของยอดขำยต่อปี หรือเท่ำกบั 840,000 บำท ให้

เจำ้หน้ีกำรคำ้คิดเป็นร้อยละ 90 ของยอดซ้ือ หรือเท่ำกบั 756,000 บำท 
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การเตรียมประมาณการงบดุล (ต่อ) 
• ภำษีคำ้งจ่ำยถูกคำดวำ่จะเท่ำกบั 1/4 ของค่ำภำษีในปีปัจจุบนัซ่ึงเท่ำกบั 31,500 บำท  
      ( ¼ of 126,000) 
• ตัว๋เงินจ่ำยถูกสมมติใหค้งท่ี ณ ระดบัเดิม 25,000 บำท 
• คำดวำ่จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ดงันั้นจะคงท่ีอยูใ่นระดบั

เดิมเท่ำกบัปีท่ีแลว้ 
• หน้ีสินระยะยำวของธุรกิจและหุน้สำมญัถูกคำดวำ่จะคงท่ี ไม่มีกำรวำงแผนออก

ใหม่ หรือซ้ือคืนหุน้สำมญัและหุน้กู ้
• ก ำไรสะสมจะเพ่ิมข้ึนจำกก ำไรสะสมตน้งวด 300,000 บำท ดว้ยก ำไรสะสมส่วน

เพ่ิม 154,000 บำท จะไดย้อดก ำไรสะสมปลำยงวดเป็น 454,000 บำท  
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งบการเงินปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
          ตารางที่ 4.8  งบดุลของบริษทั คาลสัน จ ากดั ส าหรับส้ินปี 31 ธันวาคม 2559 
 

 สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินสด   50,000 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 600,000 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด   100,000 ภำษีคำ้งจ่ำย 10,000 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 250,000 ตัว๋เงินจ่ำย 25,000 

สินคำ้คงคลงั 500,000 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 15,000 

   รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 900,000     รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 650,000 

สินทรัพยถ์ำวรสุทธิ 1,450,000 หน้ีสินระยะยำว 400,000 

   รวมสินทรัพย์ 2,350,000 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

   หุน้สำมญั 1,000,000 

   ก ำไรสะสม 300,000 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,350,000 
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ประมาณการงบดุลโดยใช้ the Judgmental approach ส าหรับ คาลสัน ส าหรับส้ินปี 31 ธ.ค. 2560 

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินสด 50,000 เจำ้หน้ีกำรคำ้ 7568,000 

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด   100,000 ภำษีคำ้งจ่ำย 31,500 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 350,000 ตัว๋เงินจ่ำย 25,000 

สินคำ้คงคลงั 500,000 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 15,000 

   รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,000,000    รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 827,500 

สินทรัพยถ์ำวรสุทธิ 2,050,000 หน้ีสินระยะยำว 400,000 

รวมสินทรัพย ์  3,050,000 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

   หุน้สำมญั 1,000,000 

   ก  ำไรสะสม 
          รวม 

454,000 
2,681,500 

เงินทุนจำกภำยนอกท่ีตอ้งกำร 
(External financing required) 

368,500 

     รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,050,000 
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การแปลความหมาย 

• “มูลค่าเป็นบวก” ส ำหรับ กำรจดัหำเงินทุนจำกภำยนอกท่ีตอ้งกำร 
“external financing required” หมำยควำมวำ่ในกำรด ำเนินกำรตำม
ระดบัท่ีไดมี้กำรพยำกรณ์ไดน้ั้น ธุรกิจตอ้งจดัหำเงินทุนจำกภำยนอกโดย
กำรก่อหน้ีหรือกำรเพิ่มทุนหรือโดยกำรลดกำรจ่ำยเงินปันผล 

• “มูลค่าเป็นลบ” ส ำหรับ กำรจดัหำเงินทุนจำกภำยนอกท่ีตอ้งกำร 
หมำยควำมวำ่กำรจดัหำเงินทุนของธุรกิจน้ีมีเกินควำมตอ้งกำร เงินทุน
ส่วนท่ีเกินควำมตอ้งกำรน้ีจะสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ี ซ้ือ
หุน้คืนหรือเพิ่มกำรจ่ำยเงินปันผล 
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เทคนิคการ์เม้นท์ จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับส้ินปี 31 ธันวาคม 2559 

รำยไดจ้ำกกำรขำย      600,000 
หกั ตน้ทุนขำย      460,000 
ก ำไรขั้นตน้       140,000 
หกั ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและทัว่ไป  30,000 
   ค่ำเส่ือมรำคำ   30,000 
             รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน     60,000 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      80,000 
หกั ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย      10,000 
ก ำไรสุทธิก่อนภำษี      70,000 
หกั ภำษีจ่ำย       27,100 
ก ำไรสุทธิส ำหรับผูถื้อหุน้สำมญั     42,900 
 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้      2.15 บำท
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เทคนิคการ์เม้นท์ จ ากดั  
งบดุล 

สินทรัพย์                  31 ธันวาคม 
       2559  2558 
เงินสด      15,000  16,000 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด    7,200   8,000 
ลูกหน้ีกำรคำ้     34,100  42,200 
สินคำ้คงคลงั     82,000  50,000 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                       138,300                     116,200 
ท่ีดินและอำคำร                        150,000                     150,000 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                       200,000                     190,000 
เฟอร์นิเจอร์     54,000  50,000 
อ่ืนๆ      11,000  10,000 
 รวมสินทรัพยถ์ำวรเบ้ืองตน้                       415,000                      400,000 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                       145,000                      115,000 
สินทรัพยถ์ำวรสุทธิ                        270,000  285,000 
 รวมสินทรัพย ์                        408,300  401,200 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
เจำ้หน้ีกำรคำ้     57,000  49,000 
ตัว๋เงินจ่ำย     13,000  16,000 
คำ้งจ่ำย        5,000    6,000 
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน    75,000  71,000 
หน้ีสินระยะยำว                     150,000                 160,000 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
   หุน้สำมญั      110,200  120,000 
   ก ำไรสะสม      73,100    50,200 
 รวมส่วนของผูถื้อหุน้    183,300  170,200 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   408,300  401,200 
 

เทคนิคการ์เม้นท์ จ ากดั  
งบดุล 
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เทคนิคการ์เม้นท์ จ ากดั  
งบก าไรสะสม  

ส าหรับส้ินปี 31 ธันวาคม 2548 

ก ำไรสะสม (1 มกรำคม 2559)     50,200 
บวก: ก ำไรสุทธิหลงัภำษี (ส ำหรับปี 2559)     42,900 
หกั: เงินสดปันผล (จ่ำยระหวำ่งปี 2559)   (20,000) 
ก ำไรสะสม (31 ธนัวำคม 2559)      73,100 

 

หมำยเหตุ:  
(จ ำนวนหุน้ในปี 2559 เท่ำกบั 19,500 และในปี 2558 เท่ำกบั20,000 หุน้) 


