ตอนที่ 1: วิธีประมาณการกระแสเงินสดสาหรับธุรกิจ
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วิธีง่ายๆในการประมาณการกระแสเงินสดสาหรับธุรกิจ

ความสาคัญ

เป้ าหมาย

 เงินสดบ่งบอกสภาพคล่องของธุรกิจซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ที่จะให้ธุรกิจอยูร่ อดในยามวิกฤติ
 รายได้ หรือรายจ่ายของบริษัท เงินสดที่ได้รบั / จ่าย

 สามารถประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายเพื่อเข้าใจสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบนั และอนาคต
 มีเครื่องมือในการวางแผนมาตรการการเพิ่มสภาพคล่องและ วิธีการการจัดหาเงินสดเพื่อรับมือกับ
ปัญหาสภาพคล่องที่จะเกิดขึน้ ในยามวิกฤตได้

ขัน้ ที่ 1

เข้ าใจการจัดประเภทรายการกระแสเงินสด

เงินสดขารับ

1

ส่วนที่ 1 เงินสดได้รับจากการดาเนินการธุรกิจ

1

(1) รายได้จากกิจการที่เป็ นเงินสด
สินค้า/ บริการ 1
สินค้า/ บริการ 2

(2) รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบีย้ เงินปันผล
(3) รายได้อื่น

2

ส่วนที่ 2 เงินสดจากแหล่งอืน่
(1) เงินสดจากการ กูย้ ืม หรือเพิ่มทุน

(2) เงินสดจากการขายสินทรัพย์

2
3

เงินสดขาจ่าย
ส่วนที่ 1 เงินสดทีใ่ ช้ในการดาเนินการธุรกิจ
ต้นทุนผันแปรตามรายได้
(3) ต้นทุนผลิตสินค้า
สินค้า/ บริการ 1
สินค้า/ บริการ 2
(4) ค่าขนส่งสินค้า
ต้นทุนคงที่ (ไม่ขนึ ้ กับรายได้)
(4) ค่าเช่า
(5) ค่านา้ ค่าไฟ
(6) เงินเดือนพนักงาน
(7) ค่าใช้จ่ายการทาตลาด
ส่วนที่ 2 เงินลงทุน
(1) เงินลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคาร ที่ดิน โครงการ
(2) เงินสดลงทุนในสินค้า
ส่วนที่ 3 หนีส้ ิน
(1) เงินคืนเจ้าหนี ้
(2) ดอกเบีย้
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ขัน้ ที่ 2

ทาตารางประมาณการกระแสเงินสด

ข้อคานึง
•1 สมมติฐานการประมาณการ- ควรแบ่งเป็ น กรณีปกติ และกรณีเลวร้ายที่สดุ เพื่อให้เห็นสภาพคล่องทางการเงินในกรณีเลวร้าย
สุดและสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์นนั้ ได้
•2 ความถี่ของช่วงเวลา- ควรทาเป็ น รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนเพื่อง่ายต่อการควบคุมและบริหารกระแสเงิน
กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563
เงินสดขารับ
ส่วนที่ 1 เงินสดจากการดาเนินการธุรกิจ

31-ม.ค.

29-ก.พ.

31-มี.ค.

30-เม.ย.

31-พ.ค.

30-มิ.ย.

31-ก.ค.

31-ส.ค.

...

...

...

...

...

...

...

...

(1) รายได้จากกิจการที่เป็ นเงินสด
สินค้า/ บริการ 1
สินค้า/ บริการ 2
(2) รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบีย้
...

ขั้นที่ 3

ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติ

กรณี ปกติ (Base case)
ปี 2563

1

2

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
ส่ วนที่ 1 เงินสดจากการดาเนินการธุรกิจ
(1) รายได้จากกิจการที่เป็ นเงินสด
สิ นค้า/ บริ การ 1
สิ นค้า/ บริ การ 2
(2) รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย
(3) รายได้อื่น
ส่ วนที่ 2 เงินสดจากแหล่ งอื่น
(1) เงินสดจากการ กูย้ ืม หรื อเพิ่มทุน
(2) เงินสดจากการขายสิ นทรัพย์

เงินสดขาจ่าย
ส่ วนที่ 1 เงินสดที่ใช้ ในการดาเนินการธุรกิจ
ต้นทุนผันแปรตามรายได้
(3) ต้นทุนผลิตสิ นค้า
สิ นค้า/ บริ การ 1
สิ นค้า/ บริ การ 2
(4) ค่าขนส่ งสิ นค้า
ต้นทุนคงที่ (ไม่ข้ นึ กับรายได้)
(4) ค่าเช่า
(5) ค่าน้ า ค่าไฟ
(6) เงินเดือนพนักงาน
(7) ค่าใช้จ่ายการทาตลาด

•
•

•

รายได้ จากกิจการ: โตตาม % ในช่วงเดือนก่อน + ความผันผวนตามฤดูกาล
ในช่วงปี
รายได้จากการลงทุน: ดอกเบี้ยเฉลี่ย x เงินลงทุน

เงินสดจากการกูย้ ืม หรื อเพิม่ ทุน/ การขายสิ นทรัพย์: ตามแผนการหาแหล่ง
เงินทุนของบริ ษทั ไม่ควรใส่ หากแผนการได้เงินทุนยังไม่แน่นอน

ขั้นที่ 3

ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติ

กรณี ปกติ (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
ส่ วนที่ 1 เงินสดจากการดาเนินการธุรกิจ
(1) รายได้จากกิจการที่เป็ นเงินสด
สิ นค้า/ บริ การ 1
สิ นค้า/ บริ การ 2
(2) รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย
(3) รายได้อื่น
ส่ วนที่ 2 เงินสดจากแหล่ งอื่น
(1) เงินสดจากการ กูย้ ืม หรื อเพิ่มทุน
(2) เงินสดจากการขายสิ นทรัพย์

1

เงินสดขาจ่าย
ส่ วนที่ 1 เงินสดที่ใช้ ในการดาเนินการธุรกิจ
ต้นทุนผันแปรตามรายได้
(3) ต้นทุนผลิตสิ นค้า
สิ นค้า/ บริ การ 1
สิ นค้า/ บริ การ 2
(4) ค่าขนส่ งสิ นค้า
ต้นทุนคงที่ (ไม่ข้ นึ กับรายได้)
(4) ค่าเช่า
(5) ค่าน้ า ค่าไฟ
(6) เงินเดือนพนักงาน
(7) ค่าใช้จ่ายการทาตลาด

ต้ นทุนการผลิต: เป็ น % รายได้ในเดือนนั้นๆ

•
•
•

ค่ าเช่ า/ ค่ าน้าค่ าไฟ:- สมมติให้คงที่จากช่วงก่อนในอดีตยกเว้นมีการ
ปรับเปลี่ยนสัญญา/ ระดับการใช้
ค่ าจ้ างพนักงาน: จานวนพนักงาน x เงินเดือน ต่อ คน
ค่ าใช้ จ่ายการตลาด: ประมาณการเป็ น % budget ของรายได้ในอดีต

ขั้นที่ 3

ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติ

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.

เงินสดขาจ่ าย

2

ส่ วนที่ 2 เงินลงทุน

•

เงินลงทุนในอุปกรณ์ เครื่ องจักร อาคาร ที่ดิน โครงการ: เป็ น % ของรายได้ในอดีต
ยกเว้นมีโครงการใหม่ที่วางแผนไว้ชดั เจน
เงินสดลงทุนในสิ นค้ า: ตามแผนในอดีต อาจกะเป็ น จานวนเดือน x ต้นทุนสิ นค้า

•
•

เงินเงินคืนเจ้ าหนี:้ ตามเงื่อนไขในสัญญากูเ้ งิน
ดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากูเ้ งิน x ยอดเงินกู้

•

(1) เงินลงทุนในอุปกรณ์ เครื่ องจักร อาคาร ที่ดิน โครงการ
(2) เงินสดลงทุนในสิ นค้า

3

ส่ วนที่ 3 หนี้สิน
(1) เงินคืนเจ้าหนี้
(2) ดอกเบี้ย
รวมเงินสดเหลือ (ขาด) สุ ทธิ
เงินสดที่มีในกิจการ ณ สิ้ นงวด

ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติ

ขั้นที่ 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.

เงินสดขาจ่ าย

3

4

ส่ วนที่ 3 เงินลงทุน
(1) เงินลงทุนในอุปกรณ์ เครื่ องจักร อาคาร ที่ดิน โครงการ

•

(2) เงินสดลงทุนในสินค้า

•

เงินลงทุนในอุปกรณ์ เครื่ องจักร อาคาร ที่ดิน โครงการ: เป็ น % ของรายได้ใน
อดีต ยกเว้นมีโครงการใหม่ที่วางแผนไว้ชดั เจน
เงินสดลงทุนในสิ นค้ า: ตามแผนในอดีต อาจกะเป็ น จานวนเดือน x ต้นทุนสิ นค้า

•
•

เงินเงินคืนเจ้ าหนี้: ตามเงื่อนไขในสัญญากูเ้ งิน
ดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากูเ้ งิน x ยอดเงินกู้

ส่วนที่ 4 หนีส้ ิน
(1) เงินคืนเจ้าหนี้

(2) ดอกเบี้ย

รวมเงินสดเหลือ (ขาด)สุ ทธิ
เงินสดที่มีในกิจการ ณ สิน้ งวด
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ระยะเวลาที่เงินสดครอบคลุม = 2 เดือน

-300

-200

ขัน้ ที่ 3

ประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละกรณี- กรณีปกติ

กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563
เงินสดขารับ
ส่วนที่ 1 เงินสดจากการดาเนินการธุรกิจ
(1) รายได้จากกิจการที่เป็ นเงินสด
สินค้า/ บริการ 1
สินค้า/ บริการ 2
(2) รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบีย้
(3) รายได้อื่น
ส่วนที่ 2 เงินสดจากแหล่งอื่น
(1) เงินสดจากการ กูย้ ืม หรือเพิ่มทุน
(2) เงินสดจากการขายสินทรัพย์
เงินสดขาจ่าย
ส่วนที่ 1 เงินสดทีใ่ ช้ในการดาเนินการธุรกิจ
ต้นทุนผันแปรตามรายได้
(3) ต้นทุนผลิตสินค้า
สินค้า/ บริการ 1
สินค้า/ บริการ 2
(4) ค่าขนส่งสินค้า
ต้นทุนคงที่ (ไม่ขนึ ้ กับรายได้)
(4) ค่าเช่า
(5) ค่านา้ ค่าไฟ
(6) เงินเดือนพนักงาน
(7) ค่าใช้จา่ ยการทาตลาด

ในช่วงวิกฤต ให้ รวมกรณีเลวร้ ายทีส่ ุดเข้ ามาในการตัง้ สมมติฐานด้ วย
31-ม.ค.

29-ก.พ.

31-มี.ค.

30-เม.ย.

31-พ.ค.

30-มิ.ย.

กรณีเลวร้ายที่สุด

31-ก.ค.

31-ส.ค.

30-ก.ย.

กรณีปกติ>>

30-ต.ค.

บทสรุปและผลลัพธ์ทีไ่ ด้ จากการประมาณการกระแสเงินสด
•1
•2

เข้าใจสถานะสภาพคล่องของบริษัทจาก ระยะเวลาที่เงินสดครอบคลุม เพื่อวางแผนการดาเนินงาน

ตรวจสอบดูประมาณการว่าเงินสดในมือวันนีส้ ามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนไปได้กี่เดือน เพื่อประกอบการตัดสินใจปิ ด
กิจการชั่วคราวและเก็บหอมรอมริบเพื่อมาเปิ ดกิจการใหม่หลังวิกฤจบลง
ประมาณการทัง้ กรณีปกติ และกรณีเลวร้ายที่สุดเพื่อเปรียบเทียบและวางแผนรองรับล่วงหน้า

•3

สังเกตและ วิเคราะห์รายการเงินสดแต่ละรายการเพื่อหาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

เป้ าหมาย

 สามารถประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายเพื่อเข้าใจสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบนั และอนาคต
 มีเครื่องมือในการวางแผนมาตรการการเพิ่มสภาพคล่องและ วิธีการการจัดหาเงินสดเพื่อรับมือกับปัญหา
สภาพคล่องที่จะเกิดขึน้ ในยามวิกฤตได้

ขัน้ ที่ 4

วิเคราะห์ข้อมูลและข้ อสังเกตจากกระแสเงินสด

ข้อสังเกต: วิเคราะห์รายการเงินสดแต่ละรายการเพือ่ หาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

1

กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563
เงินสดขารับ
ส่วนที่ 1 เงินสดจากการดาเนินการธุรกิจ
(1) รายได้จากกิจการที่เป็ นเงินสด
สินค้า/ บริการ 1
สินค้า/ บริการ 2
(2) รายได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบีย้

31-ม.ค.

29-ก.พ.

31-มี.ค.

30-เม.ย.

31-พ.ค.

30-มิ.ย.

31-ก.ค.

31-ส.ค.

รายได้
 รายได้เรียกเก็บจากลูกหนีอ้ าจได้รับช้าลง หรือไม่ได้เลยในช่วงวิกฤติ เราควรประเมินความเสี่ยงก่อนการ
ผลิตและมั่นใจว่ามีเครื่องมือคุม้ ครองรายได้เช่น ตราสารคุม้ ครองจากธนาคาร (Letter of credit)
 ตรวจสอบคลังสินค้าเพื่อนาสินค้าที่มีระยะเวลาการเน่าเสีย ออกมาจาหน่ายก่อน
 อย่าลืม ส่งบิลและเรียกเก็บจากลูกค้าให้ตรงเวลาและจัดประเภทลูกหนีก้ ารค้าเเพื่อประเมินความเสี่ยง
 อาจเสนอส่วนลดการค้า เพื่อการได้รบั เงินคืนเร็วกว่ากาหนด
 ตรวจสอบประกันภัยทีธ่ ุรกิจเคยทา เช่น การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และใช้ประโยชน์จากมัน

ขัน้ ที่ 4

วิเคราะห์ข้อมูลและข้ อสังเกตจากกระแสเงินสด

ข้อสังเกต: วิเคราะห์รายการเงินสดแต่ละรายการเพือ่ หาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

1

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 1 เงินสดทีใ่ ช้ในการดาเนินการธุรกิจ
ต้นทุนผันแปรตามรายได้
ต้นทุนผันแปรตามรายได้
(3) ต้นทุนผลิตสินค้า
 เมื่อใดที่รายได้นอ้ ยกว่าต้นทุนที่ผนั แปรตามรายได้ ควรหยุดขายเพราะยิ่งขายได้มากเท่าไหร่ย่งิ ขาดทุน
สินค้า/ บริการ 1
 ในการเจรจากับผูผ้ ลิตเพื่อขอยืดระยะเวลาการชาระเงิน อาจทาสัญญาชั่วคราวกับผูผ้ ลิตที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสองฝ่ ายในช่วงนี ้
สินค้า/ บริการ 2
 หากธุรกิจต้องดาเนิน อย่าลืมกักตุนวัตถุดิบบางอย่าง เผื่อมีเหตุการคับขันที่กระทบการนาส่งวัตถุดิบ
(4) ค่าขนส่งสินค้า
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนคงที่ (ไม่ขนึ ้ กับรายได้)
 เมื่อใดที่รายได้นอ้ ยกว่าต้นทุนคงที่ ควรปิ ดกิจการชั่วคราว
(4) ค่าเช่า
 การลดเงินเดือนพนักงาน เช่น ให้พนักงานพักงานโดยไม่ได้รายได้หรือโอนงานที่เคยทาโดยพนักงานชั่วคราวมาที่พนักงานประจา
(5) ค่านา้ ค่าไฟ
 พยายามแปลงค่าใช้จ่ายคงทีบ่ างอย่างเป็ นค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ปิ ดโรงงานผลิตและการขนส่งสินค้าด้วยตัวเองและเปลี่ยนเป็ น
(6) เงินเดือนพนักงาน
จ้างผลิต จ้างขนส่งสินค้าหรือสต็อกของข้างนอก หรือการใช้บริการผลิตร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อลดต้นทุนของตัวเอง
(7) ค่าใช้จ่ายการทาตลาด

ขัน้ ที่ 4

วิเคราะห์ข้อมูลและข้ อสังเกตจากกระแสเงินสด

ข้อสังเกต: วิเคราะห์รายการเงินสดแต่ละรายการเพือ่ หาแนวทางการเพิ่มสภาพคล่อง

กรณีปกติ (Base case)
ปี 2563

2
3

เงินสดขาจ่าย
ส่วนที่ 2 เงินลงทุน
(1) เงินลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคาร ที่ดิน โครงการ
(2) เงินสดลงทุนในสินค้า
ส่วนที่ 3 หนีส้ ิน
(1) เงินคืนเจ้าหนี ้
(2) ดอกเบีย้

31-ม.ค.

29-ก.พ.

31-มี.ค.

30-เม.ย.

31-พ.ค.

30-มิ.ย.

31-ก.ค.

31-ส.ค.

เงินลงทุน
 อาจพิจารณาลดหรือตัดเงินลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างที่ไม่เร่งด่วน แต่หากมีโอกาสในการลงทุนในราคาต่า
กว่าปกติและเป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจในยามปกติ ก็ควรลงทุนหากมีเงินสด
เพียงพอ
 การประยุกต์เครื่องจักร หรือสินทรัพย์บางอย่างที่ไม่ได้ใช้ในกิจการช่วงวิกฤติให้เกิดรายได้ทางอื่น
หนีส้ ิน
 ควรหมั่นตรวจสอบว่าวงเงินที่เคยได้รบั จากธนาคารและราคาดอกเบีย้ ที่เคยได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะ
ในสถานการณ์คบั ขัน อย่าประมาทว่าบริษัทจะมีวงเงินกูไ้ ว้เบิกใช้เหมือนเดิม

Thank you for watching
“Every decision you make in business has a financial consequence”
-Barbara Vrancik-
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