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ค�าน�า

ต�าราวิชา การเงินธุรกิจ เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

การเงินธุรกิจส�าหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเงินธุรกิจ เนื้อหาของต�ารา

ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นของการเงินธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์      

งบการเงนิ การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน การบรหิารเงนิสดและหลกัทรพัย์ในความต้องการของ

ตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ 

ปัจจัยดอกเบี้ยเพ่ือการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ เงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง เงินทุนระยะยาว และ

นโยบายเงินปันผล

ผู้เขียนขอขอบคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้กับผู้เขียน 

ขอขอบคณุ อาจารย์รงัสรรค์ เลศิในสตัย์ คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย – ญีปุ่น 

ที่ให้การสนับสนุนด้านเวลา และขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ที่สนับสนุน

การผลิตต�าราเล่มนี้ จนเป็นต�าราที่ทรงคุณค่าส�าหรับผู้อ่านทุกท่าน

ถ้าพบข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทุกประการ และจะน�ามาปรับปรุงให้

ดีขึ้นในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

       ผศ. เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
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1 บทบาทผู้บริหารทางการเงิน

สาระสําคัญ
การเงินธุรกิจเปนการศึกษาขอมูลเพื�อจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ 

ศกึษาถงึเทคนคิเพื�อการวเิคราะหและแกปญหาทางการเงนิและการจดัการการเงนิทีด่ ีใหมคีวามรอบรูเรื�อง

การจัดทํางบประมาณ การวางแผนในการจัดหาเงินทุน และการจัดสรรทรัพยากรเพื�อกอใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยการศึกษาทางการเงินธุรกิจจะแบงออกเปนการศึกษาระยะส้ันและระยะยาว ระยะส้ันจะเปน

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยเนนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน สวน

ระยะยาวจะศกึษาการลงทนุในโครงการเพื�อพจิารณารายไดสวนทีเ่พิม่กับตนทนุสวนทีเ่พิม่ข้ึน ควรใชแหลง

เงินทุนจากสวนของผูถือหุนหรือจากการกูยืม และควรจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหรือไม เปนการคํานึง

ถึงความมั่งคั่งของธุรกิจในระยะยาว

จุดประสงคทั่วไป
1. เพื�อใหมีความรูความเขาใจเปาหมายทางการเงิน

2. เพื�อใหมีความรูความเขาใจหนาที่ของผูบริหารทางการเงิน

3. เพื�อใหมีความรูความเขาใจความสัมพันธของการบริหารการเงินของธุรกิจขนาดใหญ

4. เพื�อใหมีความรูความเขาใจเทคนิคการวางแผนและการควบคุมขอมูล

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายเปาหมายทางการเงินไดอยางถูกตอง

2. สามารถอธิบายหนาที่ของผูบริหารทางการเงินไดอยางถูกตอง

3. สามารถอธิบายความสัมพันธของการบริหารการเงินกับธุรกิจขนาดใหญไดอยางถูกตอง

4. สามารถอธิบายเทคนิคการวางแผนและการควบคุมขอมูลไดอยางถูกตอง

เนื้อหาสาระ
ศกึษาถงึเปาหมายทางการเงนิ บทบาทและหนาทีข่องผูบริหารทางการเงนิ ความสมัพนัธของการบริหาร

การเงนิกบัธรุกจิขนาดใหญ และศกึษาเทคนคิการวางแผนและการควบคมุขอมลูของผูบรหิารทางการเงนิ
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บทนํา
การเงินธุรกิจเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการศึกษาด้านการจัดการทางการเงินและการตัดสินใจ

ทางการเงินของธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการบริหารจัดการการเงินท่ีดี โดยรอบรู้เรื่องการจัดท�า  

งบประมาณ การวางแผนในการจดัหาเงนิทนุ และการใช้ทรัพยากรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

โดยการศกึษาทางการเงนิธรุกจิจะแบ่งออกเป็นการศกึษาระยะสัน้และระยะยาว ระยะสัน้จะเป็น 

การศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารเงินทุนหมุนเวียน โดยเน้นสนิทรพัย์หมนุเวยีนและหนีส้นิหมนุเวยีน

ส่วนระยะยาวจะศกึษาถงึแนวทางการลงทุนในโครงการใด ควรใช้แหล่งเงนิทนุจากส่วนของผูถ้อื

หุ้นหรือการกู้ยืม และควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ เป็นการค�านึงถึงความมั่งคั่งของ

ธรุกจิ ความตอ้งการเพื่อให้ทราบถงึหนา้ทีข่องผู้บริหารทางการเงนิ การด�าเนนิธรุกจิจ�าเปน็ต้อง

มกีารจดัหาเงนิทนุมาใช้เพื่อการด�าเนนิงานและการน�าเงินทนุที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การบริหารเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดกับธุรกิจ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินได้ขยายกว้างออกไปเพ่ือรองรับการแข่งขันทาง

ธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้บริหารการเงินจ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่ทันกับเหตุการณ์

และยุคสมัย โดยค�านึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักพื้นฐานในการบริหารจัดการการเงิน

เปาหมายทางการเงิน
เป้าหมายทางการเงนิ (Goal of the Firm) หมายถงึ แนวทางในการก�าหนดความต้องการ

เบื้องต้น และเป็นสิ่งที่จะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเกิดความพึงพอใจ เช่น พนักงานลูกจ้าง 

เจ้าหนี้ เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า โดยเป้าหมายนั้นแบ่งเป็นเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวได้

ดังตารางที่ 1.1 ดังนี้
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ตารางที่ 1.1 เป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ

เปาหมายทางการเงินของธุรกิจ

เปาหมายระยะสั้น เปาหมายระยะยาว

กาํไรสงูสดุ(Profit Maximization) โดยคาํนงึ
ถึงความตองการเบื้องตนที่ธุรกิจสามารถทํามา
หาได เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
มากที่สุด แตเปาหมายระยะสั้นไมคํานึงถึง
การลงทนุของธรุกจิในอนาคต เมื�อธรุกจิตองการ
เงนิทุนเพ่ิมเพื�อดาํเนนิงานใหไดผลตอบแทนกบั
ผูถือหุนสูงที่สุด

ความมัง่คัง่สงูสดุ (Wealth Maximization) เป็นเป้าหมาย
ที่กว้างกว่าเป้าหมายเพื่อก�าไรสูงสุด นั่นหมายถึงธุรกิจมี
เป้าหมายเพื่อสร้างก�าไรสูงที่สุด แล้วยังต้องค�านึงถึงการ
สร้างผลตอบแทนให้เป็นทีน่�าพอใจส�าหรับผูถ้อืหุน้ด้วย ผล
ตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้จะได้รบันัน้คอืก�าไรสทุธต่ิอหุน้ (Earning 
per Share) ผูถ้อืหุน้จะได้รบัก�าไรต่อหุน้เมื่อธรุกจิมกี�าไรส่วน
ที่เหลือจากการจัดสรรแล้ว และเล็งเห็นถึงการลงทุนเพิ่ม
ในอนาคต จึงได้ประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น  

การค�านึงถึงเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว ศึกษาได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1.1  บริษัท A ก�าลังตัดสินใจเลือกลงทุนโครงการ โดยมีข้อมูลของโครงการลงทุน 

2 บริษัท บริษัท A ควรเลือกลงทุนในบริษัทใด
 บริษัท โตะกลม จ�ากัด  บริษัท โตะเหลี่ยม จ�ากัด

 ก�าไรสุทธิ  500,000    บาท   600,000    บาท

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น   5    บาท   3    บาท

บริษัท A ควรเลือกลงทุนใน บริษัท โตะกลม จ�ากัด เนื่องจากท�าก�าไรสุทธิต่อหุ้นมากกว่า 

บริษัท โตะเหลี่ยม จ�ากัด

จากตวัอย่างที ่1. 1 เป็นการแสดงผลการด�าเนนิงานของ บรษิทั โตะกลม จ�ากดั และบรษิทั 

โตะเหลีย่ม จ�ากัด ซึง่แสดงผลก�าไรสทุธแิละก�าไรสุทธต่ิอหุน้ของทัง้สองบริษทั ถ้าพจิาณาเพยีง

ก�าไรสุทธิอย่างเดียวนั้น ควรเลือกลงทุนใน บริษัท โตะเหลี่ยม จ�ากัด เนื่องจากมีความสามารถ

ในการท�าก�าไรสุทธิได้สูงกว่า แต่เมื่อพิจารณาก�าไรสุทธิต่อหุ้นด้วยแล้ว พบว่า บริษัท โตะกลม 

จ�ากัด แสดงให้เห็นถึงก�าไรสุทธิต่อหุ้นที่สูงกว่า ดังนั้น ถ้าต้องการพิจารณาในเรื่องของความ 

มั่งคั่งทางธุรกิจ ควรเลือกลงทุนใน บริษัท โตะกลม จ�ากัด เพราะว่าให้ผลตอบแทนในรูปของ

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นมากกว่า บริษัท โตะเหลี่ยม จ�ากัด
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การบริหารการเงินมีความส�าคัญเริ่มตั้งแต่พื้นฐานในการเป็นผู้วางระบบข้อมูลและเก็บ

ข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความมั่นคง

ในธรุกจิ นอกจากนี ้การบรหิารการเงนิยงัมบีทบาทส�าคญัในการประหยดัเงนิและทรพัยากรต่างๆ 

โดยเฉพาะทางด้านการเงินนั้นมีบทบาทในการพิจารณาโครงสร้างการกู้ยืม การออกหุ้นกู้ และ

การออกหุน้ทนุ ซึง่การตดัสนิใจจะมส่ีวนในการประหยดัอัตราดอกเบีย้ การได้รบัเงื่อนไขท่ีดกีว่า 

การมีความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ ความพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงหรือเผชิญกับภาวะผันผวน

ทางการเมอืง เหล่านีเ้ป็นบทบาทและความส�าคญัของนกัการเงนิในการสร้างความประหยดัและ

ลดความเสี่ยง นอกจากนี้ นักการเงินมีส่วนในการวางระบบการวางแผน การวิเคราะห์การวาง

ระบบด้านต่างๆ และการควบคุมผลการด�าเนินงานโดยส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพยากร

ทั้งหลายมีประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทอีกประการหนึ่งของนักการเงินที่ส�าคัญคือ การร่วมตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่

มีความส�าคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรทรัพยากร การลงทุนใหม่ๆ การ

ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนองค์กรต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นการ

ร่วมตดัสินใจเกีย่วกบัภาวะความเสีย่งของธรุกจิต่างๆ หากตดัสนิใจถกูต้องแล้ว กส็ามารถรกัษา

ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลก�าไรให้ธุรกิจได้

เมื่อมองในมมุกว้างจะพบว่า ความส�าคัญของการบรหิารการเงนิคอื เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้

เกดิการใช้ทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ ท�าให้เกดิการปรบัปรงุคณุภาพชวีติในสงัคม

ให้ดีขึ้น เพราะว่าท�าให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีส่วนช่วยสร้างความสมดุลระหว่างความ

เสี่ยงและผลก�าไร เพื่อท�าให้ธุรกิจมีความเจริญและมีคุณค่าสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยก�าหนด

ความส�าเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจต่างๆ 

ในระบบเศรษฐกจิเสรดีงัเช่นประเทศไทย ภาคธรุกจิเอกชนได้รบัการส่งเสรมิจากภาครฐั 

และมบีทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจค่อนข้างสงู ดงันัน้ หากธรุกจิในภาคเอกชนมปีระสทิธภิาพ

ในการด�าเนินงานสูง มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลสูงสุด ก็เท่ากับผู้บริหาร

การเงินได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความเจริญ และพัฒนา

เศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยโดยตรงด้วย
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หนาที่ของผูบริหารทางการเงิน
ผู้บริหารการเงินยุคใหม่ควรมีความรู้ความช�านาญในเรื่องการบริหารองค์กร ให้องค์กร

ของตนเองประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน หน้าทีข่องการบรหิารการเงนิทีด่ ีประกอบด้วย

หน้าที่พื้นฐานในการบริหารกิจการทั่วไป และหน้าที่ด้านอื่นส�าหรับผู้บริหารการเงิน 

การบริหารทั่วไป
การบรหิารการเงินมกีารพฒันาตามลกัษณะและภาวะของการประกอบธรุกจิมาตัง้แต่อดตี 

เมื่อลกัษณะของธรุกจิและสภาวะแวดล้อมในการท�าธรุกจิเปลีย่นแปลงไป จึงเกดิปัญหาการเงนิ

แบบใหม่ๆ ขึ้น ท�าให้บทบาทของนักการเงินที่จะต้องบริหารการเงินเปลี่ยนแปลงไปด้วย หน้าที่

พ้ืนฐานที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องท�าในอดีตและในปัจจุบันก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่ 

หน้าที่ของการบริหารการเงินจะเกี่ยวข้องกับการแสวงหาเงินทุนมาไว้ใช้ในธุรกิจ นั่นหมายถึง 

ผู้บริหารการเงินต้องสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งเงินทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็น

แหล่งกู้ยืมและแหล่งจัดหาเงินทุน ตลอดจนการติดตามตลาดทุนอย่างสม�่าเสมอ เมื่อผู้บริหาร

เงนิจดัหาเงนิทนุมาได้แล้ว ผูบ้รหิารการเงนิมหีน้าทีต้่องบรหิารให้มีการใช้เงินทนุอย่างประหยดั

และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพิจารณาเงินเพื่อไปลงทุนในโครงการใหม่หรือลงทุนในหลัก

ทรพัย์ต่างๆ จ�าเป็นต้องดแูลให้การลงทนุนัน้มกี�าไรคุม้กับความเส่ียงและต้นทุนท่ีได้เงินทุนน้ันมา 

การลงทุนในด้านต่างๆ นั้นจะท�าให้ธุรกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น และเมื่อมีก�าไรสะสม

ไว้แล้ว ผู้บริหารการเงินก็จะร่วมพิจารณานโยบายในการจ่ายเงินปันผล เพื่อเป็นการตอบแทน                

ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากเกิดเศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้ธุรกิจมีหนี้สินมากและมีก�าไรลดลงหรือมีผลขาดทุน 

ธรุกจิไม่สามารถช�าระหนีห้รอืหารายได้มาให้คุ้มกบัค่าใช้จ่ายได้ จนในทีส่ดุกเ็กดิภาวะล้มละลาย 

ดังนั้น บทบาทของการบริหารการเงินจึงหันไปให้ความสนใจการจัดโครงสร้างการเงินให้มั่นคง 

เพื่อให้ธรุกจิมเีงนิทนุเพยีงพอต่อการด�าเนนิงานต่อไป มฐีานะการเงนิมัง่คง ไม่ต้องกูย้มืเพิม่ขึน้ 

และสามารถช�าระดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืได้โดยสะดวกและทนัเวลา นอกจากนี ้ยงัเน้นการควบคุม

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าก�าไรให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน จะป้องกันมิให้

ธุรกิจนั้นน�าเงินทุนไปจมอยู่กับสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนต่างๆ มากจนเกินไป ถ้าน�าเงินทุนไปจม

ในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนมากเกินไป จะไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ 



การเงินธุรกิจ20

ผลกระทบทีร่นุแรงทีท่�าให้เกดิการขาดทนุและท�าให้ธรุกจิล้มละลาย โดยท่ัวไปมกัจะประสบ

ปัญหาอย่างหนึง่เสมอคอืการขาดแคลนเงินทนุหมุนเวียน ซึง่ผู้บรหิารการเงนิจะต้องรบัผิดชอบ

ในการแก้ไขปัญหาน้ี โดยบริหารธุรกิจให้มีสภาพคล่องเหมาะสม และเมื่อผู้บริหารการเงินได้

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยรอบด้านแล้ว ก็จะพบว่านอกเหนือจากหน้าที่ของตนในการแสวงหา

เงินทุนจากแหล่งภายนอก ตลอดจนจัดให้มีเงินทุนจากผู้ถือหุ้นให้เพียงพอแล้ว วิธีแก้ไขปัญหา

เงินขาดแคลนอกีด้านหนึง่กค็อื การวางระบบการบริหารการเงนิ เช่น การตดัสนิใจเพื่อลงทนุใน

โครงการทีธ่รุกจิขาดแคลนและลงทนุในสนิทรพัย์ที่ไม่หมุนเวียน ซ่ึงจะต้องมีระบบและกลไกเพ่ือ

พิจารณาการบรหิารทีด่ขีึน้ ผูบ้รหิารการเงนิจะต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์และตดัสนิใจ

ด้วย มใิช่ฝายบรหิารหรอืฝายผลติตดัสนิใจเองฝายเดยีว หรือต้องไม่เปดโอกาสให้ด�าเนนิการไป

ก่อน โดยฝายการเงินมิได้มีโอกาสที่จะพิจารณาความคุ้มทุนและจัดเงินทุนไว้ล่วงหน้า 

นอกจากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้ว ผู้บริหารการเงินจะพบว่า การบริหาร

สนิทรพัย์หมนุเวยีนต้องมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและใช้เงินทุนอย่างประหยดั โดยผูบ้รหิาร

การเงนิต้องให้ความสนใจเกีย่วกบัวธิกีารบรหิารลกูหนี ้การบรหิารเครดติ ตลอดจนการเรยีกเกบ็

เงนิของฝายขาย เพ่ือป้องกนัเงนิทนุไปจมอยูก่บับญัชลีกูหนีม้ากเกนิไป ขณะเดยีวกนั ต้องสนใจ

เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าส�าเร็จรูป 

สนิค้าคงเหลอืเป็นของคงเหลอืทีม่ต้ีนทนุสงู ผูบ้รหิารการเงนิจ�าเป็นทีต้่องสนใจมากกว่าฝายอื่น 

เพื่อป้องกนัมใิห้เงนิทนุไปจมอยูใ่นสนิทรพัย์ประเภทสนิค้าคงเหลอืมากจนเกนิจ�าเป็น ควรมกีาร

บริหารจัดการให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเหล่านี้มีความคล่องตัวอย่างเหมาะสม

การขาดแคลนเงนิทนุนัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เมื่อไม่มกีารวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า ดงันัน้ 

ผู้บรหิารการเงนิทีด่จีงึควรให้ความสนใจในระบบต้นทนุและระบบการบญัช ีเพื่อให้ธุรกจิก�าหนด

ต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้นทุนในการบริหารต่างๆ อย่างครบถ้วน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นพ้ืนฐาน

ส�าคัญที่ท�าให้ฝายขายสามารถตั้งราคาขายให้เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ก็เป็นพื้นฐานส�าคัญ

ของการวางระบบการวางแผนและระบบงบประมาณของธรุกจิ ผลของการบรหิารเงนิทนุจะท�าให้

เห็นถึงฐานะการเงินของธุรกิจและแนวทางในการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจเกิดผลขาดทุน 

ผูบ้รหิารการเงนิควรให้ความสนใจการคาดคะเนรายรบัและค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้า (งบประมาณ) 

เพื่อที่จะทราบฐานะเงินสดหมุนเวียนในระยะสั้นได้ ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาฉุกเฉินที่จะเกิดการ

ขาดแคลนเงินโดยมิได้ติดต่อกับสถาบันการเงินล่วงหน้า
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การบริหารดานอื�นๆ
เมื่อทราบถึงความส�าคัญของการบริหารการเงินในขั้นพื้นฐานแล้ว ผู้บริหารการเงิน

สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการบริหาร เพื่อให้การบริหารการ

เงินนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหน้าที่ต่างๆ นั้นประกอบด้วยการบริหารเงินเมื่อธุรกิจมีผู้ถือ

หุ้นมากราย และเมื่อธุรกิจเกิดความผันผวนทางการเงิน

ธุรกิจขนาดใหญและมีผูถือหุนมากราย
เมื่อธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น การบริหารธุรกิจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าธุรกิจขนาดเล็ก 

การแสวงหาผูบ้รหิารท่ีมปีระสทิธภิาพจึงเป็นปัญหาส�าหรบัเจ้าของธรุกจิ ดงันัน้ ธรุกจิขนาดใหญ่

จึงต้องเริ่มวางระบบงานต่างๆ เข้ามาช่วยบริหาร ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะมิได้มีความสามารถสูงสุด 

แต่อย่างน้อยควรมีระบบบริหารขั้นพื้นฐานที่ดีเพียงพอที่จะทดแทนการบริหารธุรกิจให้ดีในทุก

หน�วยงานและทกุด้าน บทบาทของผูบ้รหิารทางการเงินในธรุกจิจงึต้องมคีวามเกีย่วข้องกบัการ

วางระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหาร เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการวางแผน ระบบการ

ตั้งเป้าหมาย ระบบการประเมินผลงาน และระบบผลตอบแทนผู้บริหาร เป็นต้น

ระบบต่างๆ เหล่านีป้ระกอบด้วยระบบข้อมลูและระบบการรายงาน ผูบ้รหิารทางการเงนิ

มหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการจดัท�ารายงานข้อมลูต่างๆ ในธรุกจินัน้เพื่อความเป็นระเบยีบและ

สามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะทางด้านการเงินเท่านั้น แต่ต้องค�านึงถึง

ข้อมูลในด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินขอธุรกิจด้วย นอกเหนือจากระบบข้อมูล

แล้ว ผู้บริหารทางการเงินควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบระบบรายงานผลข้อมูล

ภายใน ซึง่เท่ากบัเป็นการพจิารณาข้อมลูภายในด้วย จงึควรน�ามาวิเคราะห์และตดัสนิใจเพื่อควร

น�าเสนอรายงานอย่างถูกต้อง

เมื่อธรุกจิมีขนาดใหญ่มากขึน้ การระดมเงนิทุนจงึเกดิจากการตัดสินใจประกาศขายหุน้ให้

แก่มหาชน ท�าให้ธรุกจินัน้มผีูถ้อืหุน้มากขึน้ การท่ีมีผูถื้อหุน้มากรายขึน้ จะท�าให้การบริหารธุรกิจ

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยต้องค�านึงถึงผู้ถือหุ้นที่มิได้มีส่วนร่วมบริหารในธุรกิจโดยตรง 

ผู้บริหารทางการเงินควรค�านึงถึงระบบการรายงานภายนอกด้วย เพื่อส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายนอกได้ทราบความเคล่ือนไหวของธรุกจิตลอดเวลา และควรท�ารายงานเพื่อเสนอหน�วยงาน

ควบคมุของภาครฐับาล เพื่อให้บคุคลภายนอกได้ทราบฐานะทางการเงนิของธรุกจิอย่างยตุธิรรม 
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ในขณะเดียวกัน ควรระมัดระวังมิให้มีการเปดเผยข้อมูลมากจนเกินความเหมาะสม เนื่องจาก

คู่แข่งอาจน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความได้เปรียบของคู่แข่งได้ นอกจากน้ี 

ผู้บริหารทางการเงินควรให้ความห่วงใยเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและราคาหุ้นของธุรกิจ โดย

เฉพาะในกรณทีีมี่การซือ้ขายหุน้หรอืซือ้ขายธรุกจิกนั ผูบ้รหิารทางการเงินมหีน้าที่ในการประเมนิ

มูลค่าของธุรกิจ การตีราคาสินทรัพย์และการประเมินมูลค่าธุรกิจโดยส่วนรวม และการรักษา

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นด้วย

หน้าทีอ่กีประการหนึง่ของผูบ้รหิารทางการเงนิส�าหรบัธรุกจิทีม่ขีนาดใหญ่และมผีูถ้อืหุน้

มากรายคือ การค�านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต การบริหารธุรกิจขนาดใหญ่เปรียบเสมือนการ

ขับเคร่ืองบินทันสมัยขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถขับด้วยความเร็วเท่ากับเครื่องบินเล็กได้ ธุรกิจ

เหล่านี้ต้องมีการคาดคะเนผลการประกอบการในอนาคต มีการวิเคราะห์และวางแผนด้านการ

ตลาด วเิคราะห์การแข่งขนั วเิคราะห์อตัราความเจรญิก้าวหน้า วเิคราะห์การลงทนุและผลก�าไร 

วเิคราะห์สภาพคล่องในระยะยาว และวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิด้านหน้ีสนิและเงนิลงทนุของ

ธรุกจิ ผูบ้รหิารทางการเงนิมบีทบาทอย่างมากในการเสนอแนะข้อมลูต่างๆ ทีช่่วยวเิคราะห์ความ

อยูร่อดขององค์กรในอนาคต และช่วยให้ผูบ้รหิารของธรุกจิตดัสนิใจด้วยความรอบคอบมากทีส่ดุ

สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและเกิดการเงินผันผวน
ปัจจบุนัสภาวะเศรษฐกิจและการเงนิมคีวามผนัผวนอย่างมากและเกดิขึน้บ่อยครัง้ ไม่ว่า

จะเป็นการขึ้นลงประจ�าวันของราคาน�้ามัน ราคาพืชผล อัตราดอกเบี้ยทั่วโลก และอัตราแลก

เปลีย่นของเงินสกลุต่างๆ การขึน้ลงประจ�าเดอืนของอตัราเงนิเฟ้อ และความผนัผวนจากสภาพ

เงินฝดไปเป็นสภาพเงินตึง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาได้บ่อยคร้ังในหนึ่งปีแม้กระท่ังภาวะ

เศรษฐกิจตกต�่าและเศรษฐกิจหดตัว ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะเศรษฐกิจฟนตัวและเจริญ

ก้าวหน้าได้ช่วงเวลาเพียง 2 – 3 ปี ความผันผวนเหล่านี้เกิดขึ้นรวดเร็วมาก แม้แต่ผู้ที่พยายาม

ติดตามสถานการณ์ บางครั้งก็ยังเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

ในสภาวะทีเ่หตกุารณ์ต่างๆ เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็นี ้นอกจากการตดิตามข่าวสาร

เกีย่วกบัภาวะต่างๆ จะท�าได้ยากล�าบากแล้ว ยงัมสีิง่ทีย่ากล�าบากกว่าการตดิตามข่าวสารคอื การ

ปรับตัวของธุรกิจในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องใช้เวลา เนื่องจากการ

ลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นเปล่ียนแปลงได้ยาก โดยเฉพาะวัตถุดิบและสินค้าต้องการ

เวลาหลายเดอืนในการปรบัตวั ถ้าพดูถงึทรพัยากรด้านบคุคลกรทีจ่ะต้องปรบัตวัให้เข้ากบัสภาวะ
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เศรษฐกิจที่ขึ้นๆ ลงๆ ยิ่งท�าได้ยาก ดังนั้น ประสิทธิภาพของสถานประกอบการก็ย่อมจะถูก

กระทบกระเทือน เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปล่ียนแปลงนั้นได้ การปรับตัว

ไม่ทนัหมายถงึ เงินทุนทีจ่มอยู่ในสนิทรัพย์ต่างๆ นัน้บางครัง้มมีากเกนิไปจนกระทัง่ธรุกจิเกดิการ

ขาดสภาพคล่อง  ถ้าตัดสินใจน�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นเป็นจ�านวนมาก บางครั้งอาจ

ส่งผลท�าให้ก�าไรของธุรกิจตกลงไป นอกจากนั้น ในบางช่วงเวลาที่เกิดภาวะเงินฝด ธุรกิจมักจะ

ประสบปัญหาการไม่มเีงนิเพยีงพอทีจ่ะน�ามาจ่ายค่าดอกเบีย้เงนิกูย้มื เมื่อเกดิภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ 

ปริมาณการขายจะลดลง ส่งผลให้ธุรกิจต้องพิจารณาการผลิตสินค้าลดลงด้วย เมื่อจ�านวนการ

ผลติลดลง ต้นทนุการผลติต่อหน�วยย่อมสงูขึน้ ส่งผลให้ก�าไรของธรุกจิลดลง ถงึแม้ว่าธรุกจิจะ

มีนโยบายการประหยดัหรอืมกีารควบคุมต้นทนุทีด่ ีแต่ในบางครัง้อาจเกดิภาวะการปรบัตวัล่าช้า

หรือปรับตัวไม่ทันได้เช่นกัน

เมื่อเกดิภาวะทางการเงินผันผวน ผู้บริหารการเงนินอกจากจะต้องท�าหน้าที่ในการบรหิาร

การเงนิให้ดทีีส่ดุแล้ว ยงัต้องค�านงึถงึการบรหิารธรุกจิให้มีความคล่องตวัทีเ่หมาะสมรองรับการ

ผนัผวนดงักล่าวด้วย ทัง้นีเ้พื่อให้ธรุกจิปรบัตวัได้ทนักบัความผนัผวน โดยเฉพาะเร่ืองการก�าหนด

ราคาขาย ดอกเบีย้เงนิกูย้มื และอตัราแลกเปลีย่น ผูบ้รหิารการเงนิจะต้องยอมเสยีสละผลก�าไร

บางส่วนเพื่อความคล่องตวัดงักล่าว ถ้าบรหิารการเงนิโดยมุง่ก�าไรสงูสดุเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ 

บางครัง้อาจท�าให้ขาดสภาพคล่อง การบรหิารเงนิในภาวะการเงนิผนัผวนต้องค�านงึถงึโครงสร้าง

เงินทุนที่มั่นคงด้วยเช่นเดียวกัน

ความสัมพันธของการบริหารการเงินกับธุรกิจอื�น
ผูบ้รหิารการเงนิจะสามารถด�าเนนิธรุกจิของตนเองให้ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ จะต้อง

มีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารการเงินมิได้ท�าหน้าที่ในด้าน        

การบริหารเงินทุนแต่เพียงอย่างเดียว ต้องท�าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในด้านอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องด้วย เช่น การบริหารระบบข้อมูลของธุรกิจ ผู้บริหารการเงินควรมีขอบเขตความ

รับผิดชอบทั้งในด้านเงินทุน ทรัพยากร และระบบข้อมูล ถ้าให้ความสัมพันธ์ในกิจกรรมอื่นๆ 

ในธุรกิจ ควรเพิ่มการบริหารในเรื่องต่างๆ ดังตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 การบริหารด้านอื่นๆ ของผู้บริหารทางการเงิน

การบริหารด้านอื่นๆ ของผู้บริหารทางการเงิน  

1. ด้านการบริหารเงินทุน เงินทุนของธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ผู้บริหารทางการ 
เงินควรวางแผนในการจัดการเงินทุน โดยน�าเงินทุนมา
สร้างรายได้สูงสุดให้กับองค์กร ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักทาง
ด้านการเงินและทางด้านการผลิต ธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการ
เตรยีมงบประมาณไว้จดัซือ้วตัถดุบิต่างๆ เพื่อเข้าสูก่ระบวน
การผลติ ควรมกีารวางแผนการใช้จ่ายเงนิล่วงหน้า (การจดั
ท�างบประมาณ) การด�าเนินธรุกิจทีก่่อให้เกิดผลก�าไรและมี
ก�าไรส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรรแล้วนัน้ ผูบ้รหิารควรตดัสนิ
ใจเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านการเงินในระยะยาว โดย
มีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วย 
 ในด้านการวจิยัเพื่อพฒันาด้านบรกิารหรอืผลติสนิค้า
ใหม่ๆ ผู้บริหารการเงินต้องมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงบ
ประมาณการลงทุนและวิเคราะห์ความคุ้มทุน นอกจาก
นี้ ควรวางแผนด้านการตลาดที่สอดคล้องกับสินค้าและ
บริการ เช่น การก�าหนดราคาขายและการปันส่วนต้นทุน
ที่เหมาะสม ตลอดจนการวางระบบควบคุมการหมุนเวียน
ของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารสินเชื่อ การ
พิจารณาการส่งเสริมการขาย กระบวนการวางแผนเรื่อง
ระบบการเรียกเก็บเงิน ผู้บริหารการเงินควรมีส่วนร่วมใน
การก�าหนดระบบผลตอบแทนและระบบสวสัดกิารต่างๆ ซึง่
ระบบเหล่านีเ้มื่อก�าหนดขึน้มาแล้วกจ็ะมผีลกระทบต่อการ
เงินเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ผู้บริหารทางการเงินต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
 นอกจากนี้ ในธุรกิจต่างๆ อาจจะมีหน�วยงานเพื่อ
วางแผนและควบคมุ ผูบ้รหิารทางการเงนิมบีทบาทส�าคญั
มาก การบรหิารการเงนิเป็นส่วนส�าคญัของระบบการวางแผน
และการควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้
เกิดผลก�าไรต่อองค์กรนั่นเอง
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2. ด้านการบริหารทรัพยากร ส�าหรบับทบาทของผูบ้รหิารทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัการ
บริหารทรัพยากรต่างๆ ของธุรกิจนั้น เป็นผลเนื่องมา
จากการท�างานด้านต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งลงท้ายมักจะวัด
ประสทิธภิาพด้วยข้อมลูทางการเงนิ จงึท�าให้ผูบ้รหิารทาง
การเงินต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น โรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ หรือสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น สินค้าและ
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นทรัพยากรอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ แม้กระทั่ง
ทรัพยากรดา้นก�าลังคนและเจ้าหน้าที่ฝายบริหาร ก็ต้องมี
ระบบการวางแผนควบคูก่นัไปด้วย นบัเป็นบทบาททีส่�าคญั
ของผูบ้รหิารทางการเงินในด้านนี ้การใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ หมายถงึนอกเหนอืจากการมกีารวางแผนด้าน
ข้อมลูและมกีารควบคมุการด�าเนนิงานด้านต่างๆ แล้ว ควร
มกีารวดัประสทิธภิาพของการใช้ทรพัยากรแต่ละด้าน มกีาร
ประเมินอัตราส่วนต่างๆ เพื่อประเมินผลการใช้ทรัพยากร
ให้ทราบถึงการบริหารทรัพยากรแต่ละด้าน และมีการจัด
ท�ารายงานและประเมนิผล โดยชีช้ดัถงึบคุคลใดหรอืหน�วย
ใดเป็นผู้รับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั้น

3. ด้านการบริหารระบบข้อมูล บทบาทอกีด้านหนึง่ของผูบ้รหิารทางการเงนิเกีย่วข้องกบั
การบริหารระบบข้อมูล ซึ่งบทบาทในข้อนี้ก็เป็นลักษณะ
พิเศษอีกอย่างหนึ่งทางด้านการเงิน เนื่องจากข้อมูลทาง
ด้านการเงินเป็นฐานส�าคัญทีสุ่ดในธรุกิจ ผูบ้รหิารทางการ
เงินจะได้รับมอบหน้าที่ในด้านการวางระบบข้อมูลในด้าน
อื่นๆ ไปพร้อมกับการวางระบบด้านการเงิน เพราะระบบ
ข้อมูลด้านอื่นๆ นั้น ส่งผลมาให้ระบบข้อมูลทางการเงิน
สมบูรณ์แบบขึน้ ผูบ้รหิารทางการเงนิควรเข้ามามีบทบาท
และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านอื่นๆ ของธุรกิจหลายด้าน 
แม้กระทั่งข้อมูลด้านพนักงาน ข้อมูลด้านการตลาด และ
ข้อมูลด้านการผลติ ก็มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลทางการเงนิ
อย่างใกล้ชิด แม้กระทั่งหน�วยงานวิจัย ซึ่งเก็บข้อมูลจาก
ภายนอกและภายในของธุรกิจ ยังต้องอาศยัข้อมลูทางการ
เงินเป็นส่วนส�าคัญของงานวิจัยอยู่ด้วย

ตารางที่ 1.2 (ต่อ) การบริหารด้านอื่นๆ ของผู้บริหารทางการเงิน



บริหารธุรกิจ/คูมือเรียน-งบการเงิน,
การเงิน

เน้ือหาท่ีสำคัญของวิชา การเงินธุรกิจ  คือ ความรูเบ้ืองตนของการบริหารการเงินทางธุรกิจ บทบาท 

ของผูบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร 

เงินสดและหลักทรัพยตามความตองการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด 

การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคาคงเหลือ ปจจัยดอกเบ้ียเพ่ือการตัดสินใจ งบจายลงทุน คาของทุน 

การวิเคราะหจุดคุมทุน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงปริมาณ เงินทุนระยะส้ัน เงินทุนระยะปานกลาง 

และเงินทุนระยะยาว และนโยบายเงินปนผล 

โดยมีจุดเดนคือ อานเขาใจงาย เพราะมีเทคนิคการนำเสนอท่ีเขาใจไดงาย เชน การใชตารางเปรียบเทียบ 

การสรางแผนภูมิเพื่ออธิบายความหมาย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผูสนใจทางดานการเงินธุรกิจ

การเงินธุรกิจ
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ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค

เหมาะสำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส., ปริญญาตรี และผูสนใจทั่วไป

โดยเฉพาะการปรับปรุงรายงานทางการเงินตรงตามแมบทการบัญชีฉบับปรับปรุง

การเงิน

BUSINESS FINANCE

BUSINESS FINANCE

ธุรกิจผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค
ตำแหน�งปจจุบัน
อาจารยประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานเขียน
การจัดการการเงิน การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การบัญชีเพื�อการจัดการ 
และ หลักการลงทุน

ผลงานแปลและเรียบเรียง
วิเคราะหเจาะลึกอัตราสวนทางการเงิน

ผลงานวิจัย
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคสำหรับอุตสาหกรรมญี่ปุนในประเทศไทย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินของวิสาหกิจชุมชน
โครงการวิจัยแมบทสหกิจศึกษาของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
ความเชื�อมั่นของเกษตรกรไทยที่มีตอแผนเงินกู Miyazawa
วิเคราะหงบการเงินเพื�อศึกษาแนวโนมการลงทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วิเคราะหผลตอบแทนและความเสี่ยงดวยตัวแบบ CAPM
  

ประวัติผูเขียน

ผศ. เฉลิมขวัญ
 ครุธบุญ

ยงค
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