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แผนการตลาด แผนการผลิต/บริการ แผนการจดัการ 

แนวคิดธรุกิจ Business Model 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

สนิคา้อะไร ขายใหใ้คร ขายทีไ่หน  
ขายอยา่งไร   ราคาเทา่ไหร ่

ต าแหน่งของผลติภณัฑ ์ กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

ทีต่ ัง้ อาคาร ขัน้ตอนการผลติ/บรกิาร  

แผนการเงนิ 

ประมาณการยอดขาย (5 ปี) 
ปี   x1  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = xxx,xxx บาท 
ปี   x2  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = xxx,xxx บาท 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 
โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์สว่นลดการตลาด 
จา้งพนกังานขาย ตกแต่งหน้ารา้น 

ปี xx = xxx,xxx บาท  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยการผลติ;ตน้ทุนสนิคา้ 
ปี x1  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = x,xxx บาท 
ปี x2  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = x,xxx บาท 

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 
ทีด่นิ เครื่องจกัร... ปี xx = xxx,xxx บาท 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยการผลติ 
โสหุย้การผลติ      x,xxx บาท 
 คา่แรง               x,xxx บาท 

ประมาณการตน้ทุนด าเนินการเงนิเดอืน 
เงนิเดอืนผูบ้รหิารปี  xx   = x,xxx บาท 
เงนิเดอืนส านกังาน  xx   = x,xxx บาท 

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 
ทีด่นิ อุปกรณ์สนง... ปี xx = xxx,xxx บาท 

ผงัองคก์ร ต าแหน่งงาน เงนิเดอืน 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยส านกังาน 

โสหุย้                              x,xxx บาท 

วสัดุส านกังาน                   x,xxx บาท 



งบต้นทุนโครงการ 

ค่าใช้จา่ยใน

การผลิต 

ประมาณการ 



งบก าไรขาดทุน 







Cash Flow (งบกระแสเงินสด) 
 ประโยฃน์ของการจัดท างบกระแสเงินสด คือ เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตเกี่ยวกับเงิน

สดและเพื่อการวางแผนงานในอนาคตซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้ทราบว่าเงินสดจะได้รับจาก

ทางใดบ้างในจ านวนเท่าใด   ผู้ประกอบการจะได้ทราบถึง งบเงินสดว่ามีเพียงพอแก่ความต้องการ

ของกิจการหรือไม่ เช่น เพื่อใช้จ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้  ธนาคาร หรือจ่ายปันผล  ในบางเดือนกิจการ

อาจมีรายจ่ายมากกว่าเงินสดท่ีได้รับ กิจการก็ต้องวางแผนหาเงินสดเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่าย 

โดยอาจจะจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นหรือกู้ยืมระยะสั้นแต่หากภายหลังเงินสดรับสูง

กว่าเงินสดท่ีจะต้องจ่าย กิจการอาจจะน าไปช าระหนี้สินและน าไปลงทุนระยะสั้น เป็นต้น 



Balance Sheet 

(งบดุล) 

สะท้อนภาพฐานะทางการเงิน

ของกิจการ ได้แก่ ทรัพย์สิน 

หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ 

ว่ามีความมั่นคงมากน้อยแค่

ไหน  สินทรัพย์ที่มีอยู่จะบ่ง

บ อ ก ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

เจริญเติบโต และความสามารถ

ทางการแข่งขันของธุรกิจใน

อนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึง

สภาพคล่องและความเสี่ยงใน

ขณะนั้ น   ถ้ า บั น ทึ ก บั ญชี

ถูกต้องงบดุลจะต้องลงตัว คือ 

สินทรัพย์ต้องเท่ากับหนี้สินและ

ส่วนของเจ้าของ  

 



การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการประเมินแผน  

(Finance Ratio Analysis for Business Evaluation)  

   1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  

       (Liquidity Ratio)  

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

       (Efficiency Ratio) 

     3.การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร 

       (Profitability Ratio)   

4. การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุนหรือหนี้สิน  

      (Leverage Ratio or Financial Policy Ratio)  

 

 

 

 

 

 



อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
การวัด วัดจาก วธีิการค านวณ ความหมายแสดงถงึ 

สภาพคลอ่ง 
อตัราสว่นเงินทนุ
หมนุเวียน (เท่า) 

สินทรัพย์หมนุเวียน 
หนีส้ินหมนุเวียน 

กิจการมีสินทรัพย์หมนุเวียนมากพอที่จะ
ช าระหนีไ้ด้เพียงใด 

ประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์ 

อตัราหมนุเวียนของลกูหนี ้
(เท่า) 

ยอดขายเช่ือสทุธิ 
ลกูหนีเ้ฉลี่ย 

ความสามารถในการบริหารลกูหนี ้ว่า
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพียงใด 

อตัราหมนุเวียนของสินค้า
(เท่า) 

ต้นทนุขายสินค้า 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย 

ความสามารถในการบริหารงานขาย ว่า
สินค้าขายได้เร็วเพียงใด 

ความสามารถในการ
ท าก าไรของธรุกิจ 

อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ทัง้หมด (%) 

ก าไรสทุธิ *100   
สินทรัพย์ทัง้หมด 

ระดบัผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม 

อตัราผลตอบแทนจากสว่น
ของผู้ ถือหุ้น (%) 

ก าไรสทุธิ *100 
สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมด 

ระดบัผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ(ผู้
ถือหุ้น) 

ความสามารถในการ
ช าระหนี ้

ความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้ (เท่า) 

ก าไรก่อนหกัภาษี
และดอกเบีย้จ่าย 
ดอกเบีย้จ่าย 

ความสามารถในการช าระดอกเบีย้เงินกู้ 



การประเมินความคุ้มค่าของแผนธุรกิจ 

1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback  period : PB) 

2.  วิธีค่าปัจจุบันสุทธ ิ

     (Net  Present  Value : NPV) 

3.  วิธีอัตราผลตอบแทนจากโครงการ 

     (Internal Rate of Return : IRR) 

 



1.  งวดระยะเวลาคืนทนุ (Payback period = PB) 

เป็นวิธีหาว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้เงินรายได้

เท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายไป วิธีนี้เป็นการวัดอย่างง่ายใช้ได้

รวดเร็วแต่ก็วัดอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาความปลอดภัยของ

การลงทุนไม่อาจหาได้ว่าการลงทุนนั้นจะได้ก าไรมาก

น้อยเพียงใด ค านวณดังนี้ 

 

   งวดระยะเวลาคืนทุน  = เงินลงทุนครั้งแรก 

        รายได้ต่อปี  

 



2.มูลค่าปัจจบุันสุทธิ (Net present value =NPV)  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) คือ ส่วนเกินของมูลค่าปัจจุบัน 

(Present Value) ในกระแสเงินสดสุทธิกับ 

เงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นถ้าก าหนดให ้

 NPV =  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

 PV =  มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสุทธิตลอดอายุ

โครงการลงทุน 

 I =  เงินลงทุนเริ่มแรก 

 สูตร 

   NPV = PV  -  I 

 



3. อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทนุ  

(Internal rate of return = IRR)  

วิธ ีIRR คือ อัตราผลตอบแทนของโครงการลงทนุ ที่

ท าให้ PV ของกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเท่ากับ 

เงินลงทุน (I) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ NPV มีค่าเท่ากับ 0 

กฎการตดัสนิใจ :   

ควรยอมรับโครงการลงทุน ถ้า IRR มีค่าเกินกว่า

อัตราผลตอบแทน 



แผนการเงนิจะให้ค าตอบแกผู่ม้ีสว่นเกีย่วขอ้งดังนี ้ 

– ก าไรสุทธิ หรือ อัตราส่วนก าไรสทุธิ อยู่ในระดับใด...ต้องการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

– ค่า %IRR ควรเป็นบวก  

   (ส่วนมากจะติดลบเพราะข้อมูลมีแค ่3 ปี ควรอธิบาย 

     หุ้นส่วนหรือธนาคารได้) 

– ค่า Payback period (ระยะเวลาคืนทุน) 

   (แต่ถ้าคืนทุนใน 2 ปี IRR จะเป็นบวก) 

– ค่า ROA , RON ควรอยู่ในระดบั> 20-30% จึงจะเป็นผลดีต่อ
ธุรกิจผลิต/บริการส่วนธุรกิจพาณิชยกรรมจะมี RON ค่อนข้าง
ต่ า (10-20%)  

– แผนธุรกิจนี้ควรลงทุนอย่างไร  ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ 
• ใช้เงินสดส่วนตัวเท่าไร 

• กู้เงินธนาคารหรือไม่  แผนการกู้เงินสามารถคืนเจ้าของเงินทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ก าหนดได้หรือไม่  

น าข้อมลูทางการเงนิในสว่นนีไ้ปเขยีนเปน็บทสรปุผู้บรหิาร 
 

 



สัญญาณเตอืนภัยจากการวเิคราะห์งบการเงนิ  

   1.ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี  

2.ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น (ลูกหนี้เหนียวหนี้) 

3.อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก  

4.สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ  

5.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  

6.ยอดขายสูงขึ้น แต่ก าไรลดลง  

7.หนี้สูญเพิ่มขึ้น  

8.รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่  

9.ขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อสร้างก าไรใหเ้ข้าเป้า

ในระยะสั้น 

 


