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วิธีง่ายๆในการประมาณการกระแสเงินสดส าหรับธุรกิจ

 สามารถประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายเพื่อเขา้ใจสภาพคลอ่งของบริษัทในปัจจบุนัและอนาคต
 มีเครื่องมือในการวางแผนมาตรการการเพ่ิมสภาพคลอ่งและ วิธีการการจดัหาเงินสดเพ่ือรบัมือกบั

ปัญหาสภาพคลอ่งท่ีจะเกิดขึน้ในยามวิกฤตได้
เป้าหมาย

 เงินสดบง่บอกสภาพคลอ่งของธุรกิจซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีสดุท่ีจะใหธุ้รกิจอยูร่อดในยามวิกฤติ
 รายได ้หรือรายจ่ายของบริษัท        เงินสดท่ีไดร้บั/ จ่ายความส าคัญ



เข้าใจการจัดประเภทรายการกระแสเงินสดขัน้ที่ 1

เงนิสดขารับ

ส่วนที ่1 เงนิสดได้รับจากการด าเนินการธุรกจิ

(1) รายไดจ้ากกิจการท่ีเป็นเงินสด

สินคา้/ บริการ 1

สินคา้/ บริการ 2

(2) รายไดจ้ากการลงทนุ เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล

(3) รายไดอ่ื้น

ส่วนที ่2 เงนิสดจากแหล่งอืน่

(1) เงินสดจากการ กูยื้ม หรือเพ่ิมทนุ

(2) เงินสดจากการขายสินทรพัย์

เงนิสดขาจ่าย
ส่วนที ่1 เงนิสดทีใ่ช้ในการด าเนินการธุรกิจ
ตน้ทนุผนัแปรตามรายได้
(3) ตน้ทนุผลิตสินคา้ 

สินคา้/ บริการ 1
สินคา้/ บริการ 2

(4) คา่ขนสง่สินคา้
ตน้ทนุคงท่ี (ไมข่ึน้กบัรายได)้
(4) คา่เช่า
(5) คา่น า้ คา่ไฟ
(6) เงินเดือนพนกังาน
(7) คา่ใชจ้่ายการท าตลาด
ส่วนที ่2  เงนิลงทุน
(1) เงินลงทนุในอปุกรณ ์เครื่องจกัร อาคาร ท่ีดิน โครงการ
(2) เงินสดลงทนุในสินคา้

ส่วนที ่3  หนีส้ิน
(1) เงินคืนเจา้หนี้
(2) ดอกเบีย้
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ท าตารางประมาณการกระแสเงินสดขัน้ที่ 2

ข้อค านึง
• สมมติฐานการประมาณการ- ควรแบง่เป็น กรณีปกติ และกรณีเลวรา้ยท่ีสดุ เพ่ือใหเ้ห็นสภาพคลอ่งทางการเงินในกรณีเลวรา้ย

สดุและสามารถเตรียมรบัมือกบัสถานการณน์ัน้ได้
• ความถ่ีของช่วงเวลา- ควรท าเป็น รายสปัดาห ์หรือ รายเดือนเพื่อง่ายต่อการควบคมุและบริหารกระแสเงิน

กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงินสดขารับ

ส่วนที ่1 เงินสดจากการด าเนินการธุรกิจ

(1) รายไดจ้ากกิจการที่เป็นเงินสด

สินคา้/ บริการ 1

สินคา้/ บริการ 2

(2) รายไดจ้ากการลงทนุ เชน่ ดอกเบีย้

... ... ... ... ... ... ... ... ...
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ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติขั้นที่ 3

กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงินสดขารับ
ส่วนท่ี 1 เงินสดจากการด าเนินการธุรกิจ
(1) รายไดจ้ากกิจการท่ีเป็นเงินสด

สินคา้/ บริการ 1
สินคา้/ บริการ 2

(2) รายไดจ้ากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ีย
(3) รายไดอ้ื่น
ส่วนที่ 2 เงินสดจากแหล่งอ่ืน
(1) เงินสดจากการ กูย้ืม หรือเพ่ิมทุน
(2) เงินสดจากการขายสินทรัพย์
เงนิสดขาจ่าย
ส่วนที่ 1 เงินสดท่ีใช้ในการด าเนินการธุรกิจ
ตน้ทุนผนัแปรตามรายได้
(3) ตน้ทุนผลิตสินคา้ 

สินคา้/ บริการ 1
สินคา้/ บริการ 2

(4) ค่าขนส่งสินคา้
ตน้ทุนคงท่ี (ไม่ข้ึนกบัรายได)้
(4) ค่าเช่า
(5) ค่าน ้า ค่าไฟ
(6) เงินเดือนพนกังาน
(7) ค่าใชจ่้ายการท าตลาด

• รายได้จากกิจการ: โตตาม % ในช่วงเดือนก่อน + ความผนัผวนตามฤดูกาล
ในช่วงปี

• รายไดจ้ากการลงทุน: ดอกเบ้ียเฉลี่ย x เงินลงทุน

• เงินสดจากการกูย้ืม หรือเพ่ิมทุน/ การขายสินทรัพย:์ตามแผนการหาแหลง่
เงินทุนของบริษทั ไม่ควรใส่หากแผนการไดเ้งินทุนยงัไม่แน่นอน
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1

ต้นทุนการผลิต: เป็น % รายไดใ้นเดือนนั้นๆ

• ค่าเช่า/ ค่าน ้าค่าไฟ:- สมมติใหค้งท่ีจากช่วงก่อนในอดีตยกเวน้มีการ
ปรับเปลี่ยนสัญญา/ ระดบัการใช้

• ค่าจ้างพนักงาน: จ านวนพนกังาน x เงินเดือน ต่อ คน
• ค่าใช้จ่ายการตลาด: ประมาณการเป็น % budget ของรายไดใ้นอดีต
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ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติขั้นที่ 3

กรณีปกติ (Base case)

ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงินสดขาจ่าย

ส่วนที่ 2  เงินลงทุน

(1) เงินลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร อาคาร ท่ีดิน โครงการ

(2) เงินสดลงทุนในสินคา้

ส่วนที่ 3  หนี้สิน

(1) เงินคืนเจา้หน้ี

(2) ดอกเบ้ีย

รวมเงินสดเหลือ (ขาด) สุทธิ

เงินสดท่ีมีในกิจการ ณ ส้ินงวด

3

• เงินลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจักร อาคาร ท่ีดิน โครงการ: เป็น % ของรายไดใ้นอดีต 
ยกเวน้มีโครงการใหม่ท่ีวางแผนไวช้ดัเจน

• เงินสดลงทุนในสินค้า: ตามแผนในอดีต อาจกะเป็น จ านวนเดือน x ตน้ทุนสินคา้

• เงินเงินคืนเจ้าหนี:้ ตามเง่ือนไขในสัญญากูเ้งิน
• ดอกเบี้ย: อตัราดอกเบ้ียตามสัญญากูเ้งิน x ยอดเงินกู้



3

ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติขั้นที่ 3

กรณีปกติ (Base case)

ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงินสดขาจ่าย

ส่วนที่ 3  เงินลงทุน

(1) เงินลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร อาคาร ท่ีดิน โครงการ

(2) เงินสดลงทนุในสินคา้

ส่วนที ่4  หนีส้ิน

(1) เงินคืนเจา้หน้ี

(2) ดอกเบ้ีย

รวมเงนิสดเหลือ (ขาด)สุทธิ -50 -150 -200 -100 -150 -250 -300 -200

เงินสดที่มีในกิจการ ณ สิน้งวด 250 150 0

4

ระยะเวลาที่เงินสดครอบคลุม = 2 เดือน

• เงินลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจักร อาคาร ท่ีดิน โครงการ: เป็น % ของรายไดใ้น
อดีต ยกเวน้มีโครงการใหม่ท่ีวางแผนไวช้ดัเจน

• เงินสดลงทุนในสินค้า: ตามแผนในอดีต อาจกะเป็น จ านวนเดือน x ตน้ทุนสินคา้

• เงินเงินคืนเจ้าหน้ี: ตามเง่ือนไขในสัญญากูเ้งิน
• ดอกเบี้ย: อตัราดอกเบ้ียตามสัญญากูเ้งิน x ยอดเงินกู้



ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติขัน้ที่ 3

กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค. 30-ก.ย. 30-ต.ค.

เงินสดขารับ
ส่วนที ่1 เงินสดจากการด าเนินการธุรกิจ
(1) รายไดจ้ากกิจการที่เป็นเงินสด

สินคา้/ บริการ 1
สินคา้/ บริการ 2

(2) รายไดจ้ากการลงทนุ เชน่ ดอกเบีย้
(3) รายไดอ้ื่น
ส่วนที ่2 เงินสดจากแหล่งอ่ืน
(1) เงินสดจากการ กูยื้ม หรือเพ่ิมทนุ
(2) เงินสดจากการขายสินทรพัย์
เงินสดขาจ่าย
ส่วนที ่1 เงินสดทีใ่ช้ในการด าเนินการธุรกจิ
ตน้ทนุผนัแปรตามรายได้
(3) ตน้ทนุผลิตสินคา้ 

สินคา้/ บริการ 1
สินคา้/ บริการ 2

(4) คา่ขนส่งสินคา้
ตน้ทนุคงที่ (ไมข่ึน้กบัรายได)้
(4) คา่เชา่
(5) คา่น า้ คา่ไฟ
(6) เงินเดือนพนกังาน
(7) คา่ใชจ้า่ยการท าตลาด

ในช่วงวิกฤต ให้รวมกรณีเลวร้ายทีสุ่ดเข้ามาในการตัง้สมมตฐิานด้วย

กรณีเลวร้ายท่ีสุด กรณีปกติ>>



บทสรุปและผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการประมาณการกระแสเงินสด

 สามารถประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายเพื่อเขา้ใจสภาพคลอ่งของบริษัทในปัจจบุนัและอนาคต
 มีเครื่องมือในการวางแผนมาตรการการเพ่ิมสภาพคลอ่งและ วิธีการการจดัหาเงินสดเพ่ือรบัมือกบัปัญหา

สภาพคลอ่งท่ีจะเกิดขึน้ในยามวิกฤตได้
เป้าหมาย

• เข้าใจสถานะสภาพคล่องของบริษัทจาก ระยะเวลาท่ีเงินสดครอบคลมุ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
 ตรวจสอบดปูระมาณการวา่เงินสดในมือวนันีส้ามารถครอบคลมุค่าใชจ้่ายและการลงทนุไปไดก่ี้เดือน เพ่ือประกอบการตดัสินใจปิด

กิจการชั่วคราวและเก็บหอมรอมริบเพื่อมาเปิดกิจการใหมห่ลงัวิกฤจบลง
• ประมาณการทัง้ กรณีปกติ และกรณีเลวร้ายท่ีสุดเพื่อเปรียบเทียบและวางแผนรองรบัลว่งหนา้

• สังเกตและ วิเคราะหร์ายการเงินสดแต่ละรายการเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมสภาพคลอ่ง

1

2

3



วิเคราะหข้์อมูลและข้อสังเกตจากกระแสเงินสดขัน้ที่ 4

ขอ้สังเกต: วิเคราะหร์ายการเงนิสดแตล่ะรายการเพือ่หาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

1

กรณีปกต ิ(Base case)
ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงนิสดขารับ

ส่วนที ่1 เงนิสดจากการด าเนินการธุรกิจ
(1) รายไดจ้ากกิจการที่เป็นเงินสด

สนิคา้/ บริการ 1
สนิคา้/ บริการ 2

(2) รายไดจ้ากการลงทนุ เช่น ดอกเบีย้

รายได้
 รายไดเ้รียกเก็บจากลูกหนีอ้าจไดรั้บช้าลง หรือไม่ไดเ้ลยในช่วงวิกฤติ เราควรประเมินความเสี่ยงก่อนการ

ผลติและมั่นใจว่ามีเครื่องมือคุม้ครองรายไดเ้ช่น ตราสารคุม้ครองจากธนาคาร (Letter of credit)

 ตรวจสอบคลังสินค้าเพื่อน าสนิคา้ที่มีระยะเวลาการเน่าเสยี ออกมาจ าหน่ายก่อน
 อย่าลมื สง่บลิและเรียกเก็บจากลกูคา้ใหต้รงเวลาและจดัประเภทลูกหนีก้ารคา้เเพื่อประเมินความเสี่ยง
 อาจเสนอส่วนลดการค้า เพื่อการไดร้บัเงินคืนเร็วกว่าก าหนด
 ตรวจสอบประกันภยัทีธุ่รกิจเคยท า เช่น การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั และใชป้ระโยชนจ์ากมนั



กรณีปกต ิ(Base case)
ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-มิ.ย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงนิสดขาจา่ย
ส่วนที ่1 เงนิสดทีใ่ช้ในการด าเนินการธุรกิจ
ตน้ทนุผนัแปรตามรายได้
(3) ตน้ทนุผลติสนิคา้ 

สนิคา้/ บริการ 1
สนิคา้/ บริการ 2

(4) ค่าขนสง่สนิคา้
ตน้ทนุคงที่ (ไม่ขึน้กบัรายได)้
(4) ค่าเช่า
(5) ค่าน า้ ค่าไฟ
(6) เงินเดือนพนกังาน
(7) ค่าใชจ้่ายการท าตลาด

วิเคราะหข้์อมูลและข้อสังเกตจากกระแสเงินสดขัน้ที่ 4

ขอ้สังเกต: วิเคราะหร์ายการเงนิสดแตล่ะรายการเพือ่หาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

1

ตน้ทุนคงที่
 เมื่อใดท่ีรายไดน้อ้ยกว่าตน้ทนุคงที่ ควรปิดกิจการชั่วคราว
 การลดเงินเดือนพนกังาน เช่น ใหพ้นกังานพกังานโดยไม่ไดร้ายไดห้รือโอนงานที่เคยท าโดยพนกังานชั่วคราวมาท่ีพนกังานประจ า
 พยายามแปลงค่าใชจ้่ายคงทีบ่างอย่างเป็นค่าใชจ้่ายผนัแปร เช่น ปิดโรงงานผลติและการขนสง่สนิคา้ดว้ยตวัเองและเปลี่ยนเป็น

จา้งผลติ จา้งขนสง่สนิคา้หรือสต็อกของขา้งนอก หรือการใชบ้ริการผลติร่วมกบับริษัทอื่นเพื่อลดตน้ทนุของตวัเอง

ตน้ทุนผันแปรตามรายได้
 เมื่อใดท่ีรายไดน้อ้ยกว่าตน้ทนุท่ีผนัแปรตามรายได ้ควรหยดุขายเพราะยิ่งขายไดม้ากเท่าไหร่ยิ่งขาดทนุ 
 ในการเจรจากบัผูผ้ลติเพื่อขอยืดระยะเวลาการช าระเงิน อาจท าสญัญาชั่วคราวกบัผูผ้ลติที่จะเป็นประโยชนต่์อสองฝ่ายในช่วงนี ้
 หากธุรกิจตอ้งด าเนิน อย่าลมืกกัตนุวตัถดุิบบางอย่าง เผ่ือมีเหตกุารคบัขนัที่กระทบการน าสง่วตัถดิุบ



วิเคราะหข้์อมูลและข้อสังเกตจากกระแสเงินสดขัน้ที่ 4

ขอ้สังเกต: วิเคราะหร์ายการเงนิสดแตล่ะรายการเพือ่หาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

กรณีปกต ิ(Base case)
ปี 2563 31-ม.ค. 29-ก.พ. 31-มี.ค. 30-เม.ย. 31-พ.ค. 30-ม.ิย. 31-ก.ค. 31-ส.ค.

เงนิสดขาจ่าย
ส่วนที ่2  เงนิลงทุน
(1) เงินลงทนุในอปุกรณ ์เครื่องจกัร อาคาร ที่ดิน โครงการ
(2) เงินสดลงทนุในสนิคา้

ส่วนที ่3  หนีสิ้น
(1) เงินคืนเจา้หนี ้
(2) ดอกเบีย้

2

3

เงนิลงทุน
 อาจพิจารณาลดหรือตดัเงินลงทนุในสนิทรพัยบ์างอย่างที่ไม่เร่งด่วน แต่หากมีโอกาสในการลงทุนในราคาต ่า

กว่าปกติและเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในธุรกิจในยามปกติ ก็ควรลงทนุหากมีเงินสด
เพียงพอ

 การประยกุตเ์ครื่องจกัร หรือสนิทรพัยบ์างอย่างที่ไม่ไดใ้ชใ้นกิจการช่วงวิกฤติใหเ้กิดรายไดท้างอื่น

หนีสิ้น
 ควรหมั่นตรวจสอบว่าวงเงินท่ีเคยไดร้บัจากธนาคารและราคาดอกเบีย้ท่ีเคยไดม้ีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะ

ในสถานการณค์บัขนั อย่าประมาทว่าบริษัทจะมีวงเงินกูไ้วเ้บกิใชเ้หมือนเดิม



“Every decision you make in business has a financial consequence”

-Barbara Vrancik-

Thank you for watching

Contact us: info@yunus-thailand.org



YUNUS & YOU SURVIVAL SERIES 2020 

info@yunus-thailand.org

@Yunus Thailand

www.yunus-Thailand.org


