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การจัดการการเงินยุคไรพรมแดน 

 ภาวะแวดลอมของการจัดการการเงินในยุค
ไรพรมแดน 

บทบาทหนาที่ของของนักการเงินในยุคไร

พรมแดน 

 

บทความและกรณีศึกษาทางการเงิน 

สภาวะแวดลอมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางภาค

เศรษฐกิจ 

สภาวะแวดลอมทางการเงินของประเทศไทย 

บทบาทหนาที่พื้นฐานของนักการเงินในยุคไรพรมแดน 

ธรรมาภิบาลในการจัดการการเงิน 

ความสัมพันธระหวางนักการเงินและตลาดการเงิน 

บทความ การพัฒนาสูนักการเงินมืออาชีพ 

บทความ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการวางแผน
ทางการเงิน 

 

กรณีศึกษา บริษัท พี เอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

แผนผังแนวคิดหนวยที่ 1 
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หนวยที่ 1 
การจัดการการเงินยุคไรพรมแดน 
 
 
เคาโครงเน้ือหา 

ตอนที่ 1.1 ภาวะแวดลอมของการจัดการการเงินในยุคไรพรมแดน 
 1.1.1 สภาวะแวดลอมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจ 

                        1.1.2 สภาวะแวดลอมทางการเงินของประเทศไทย 
ตอนที่ 1.2 บทบาทหนาทีข่องของนักการเงินในยุคไรพรมแดน 

      1.2.1 บทบาทหนาทีพ้ื่นฐานของนักการเงินในยคุไรพรมแดน 
 1.2.2 ธรรมาภิบาลในการจัดการการเงิน 
 1.2.3. ความสัมพันธระหวางนักการเงินและตลาดการเงิน 

ตอนที่ 1.3 บทความและกรณีศึกษาทางการเงิน 
 1.3.1 บทความ การพัฒนาสูนักการเงินมืออาชีพ 
 1.3.2  บทความ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการวางแผนทางการเงิน 
1.3.3 กรณีศึกษา บริษทั พี เอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
แนวคิด 

1. ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ ทําใหเสนแบงพรมแดนของแตละ
ประเทศเปนเพียงปจจัยทางภูมิศาสตรสงผลใหนักบริหารตองปรับตัวและทําความ

เขาใจในเงื่อนไขการบริหารในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการการเงินที่
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของพลวัตรที่คลองตัวจากการ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 
2. นักบริหารการเงินไมเพียงตองเขาใจนวัตกรรมใหมๆ ทางการเงินแตตองเปนผูมี

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือสรางประโยชนอยางเหมาะสมใหเกิดกับ

ผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งนี้กลไกของตลาดการเงินจะชวยใหการ
จัดสรรเงินออมเปนไปอยางเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย 

3. บทความทางการเงินแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทาง

การเงินที่เกิดขึ้นในสากล ซ่ึงจําเปนที่นักบริหารทางการเงินตองเตรียมความ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
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วัตถุประสงค 
เม่ือศึกษาหนวยที่ 1 จบแลวนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบทบาทหนาที่ของผูจัดการทางการเงินในยุคไรพรมแดนได 
2. อธิบายผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

ประเทศที่จะเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอธุรกิจได 
3. อธิบายรูปแบบแนวทางบทบาทหนาที่ของผูจัดการทางการเงินที่จะเปลี่ยนแปลง

ไปเพ่ือรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้นอยางรุนแรงในอนาคตอันใกลได 
4. อธิบายผลกระทบจากการขาดความเชื่อม่ันของผูมีสวนเกี่ยวของตอธรรมภิบาล

ของธุรกิจได 
 
กิจกรรม 

1. กิจกรรมการเรียน 
1) ศึกษาแผนผังแนวคิดหนวยที่1 
2) อานแนวการศึกษาประจําหนวยที่ 1 
3) ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 1 
4) ศึกษาเน้ือหาสาระ 
5) ปฏิบัติกิจกรรมในแตละเร่ือง 
6) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
7) ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 1 

2. งานที่กําหนดใหทํา 
1) ทําแบบฝกหัดทุกขอที่กําหนดใหทํา 
2) อานเอกสารเพ่ิมเติมจากบรรณานุกรม 

 
แหลงวิทยากร 

1. สื่อการศึกษา 
1) แนวศึกษาหนวยที่ 1 
2) ประมวลสาระชุดวิชาหนวยที่ 1 
3) เอกสารอางอิงในบรรณานุกรม 

2. หนังสือตามที่อางไวในบรรณานุกรม 
 
การประเมินผลการเรียน 

1. ประเมินผลจากการสัมมนาเสริมและงานทีกํ่าหนดใหทําใหแผนกิจกรรม 
2. ประเมินผลจากการสอบไลประจําภาคการศึกษา 
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ตอนที่ 1.1  
สภาวะแวดลอมของการจัดการการเงินในยคุไรพรมแดน 
 
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 1.1 แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละ
เร่ือง 
 
หัวเร่ือง 

1.1.1  สภาวะแวดลอมทางธุรกิจและความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจ 
          1.1.2  สภาวะแวดลอมทางการเงินของประเทศไทย 
 
แนวคิด 

1. สภาวะแวดลอมทางธุรกิจมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและภาค

การเงิน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี โดย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนระบบเปด ซ่ึงประกอบไปดวยภาคการผลิตที่
แทจริง ภาคการเงิน และภาคการสงออก  

2. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด ภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเงินใน
สวนของตลาดการเงินของประเทศไทยมีการเชื่อมโยงกับตางประเทศอยางใกลชิด 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคหรือจุลภาค ทั้งปจจัยภายในหรือภายนอก ลวน
สงผลตอการบริหารการเงิน 

 
วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 1.1 จบแลว นักศึกษาสามารถ 
1.อธิบายสภาวะแวดลอมทางธุรกิจและความสัมพันธของภาคการผลิต ภาคการเงิน 
และภาคตางประเทศรวมถึงผลกระทบที่มีตอการบริหารการเงินได 
2. อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศไทยที่มีผล
ตอการบริหารการเงินได 
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เร่ืองที่ 1.1.1 ความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ 
 

สภาวะแวดลอมทางธุรกิจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายการ
บริหาร เชนเดียวกับการจัดการทางการเงิน ซ่ึงปจจุบันสภาพแวดลอมทางการเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับทศวรรษที่ผานมา โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจาก
การกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสาร 
(Telecommunication)   

 
ความกาวหนาของทางดานเทคโนโลยีดานการติดตอสื่อสาร ทําใหเสนแบงพรมแดนของ

แตละประเทศเปนเพียงปจจัยทางภูมิศาสตร ในขณะที่การดําเนินการทางดานธุรกิจไมไดมี

ขอบเขต โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของการจัดการทางการเงิน อาทิตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา 
(FOREX) ซ่ึงเปดดําเนินการ 24 ชั่วโมง ดังนั้นการบริหารทรัพยากรจึงมีขอจํากัดในเรื่องของ
การเคลื่อนยายลดลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่การตัดสินใจจําเปนที่ตองดําเนินการไปอยางรวดเร็ว

และเปนไปอยางรอบคอบ 
 

การจัดการทางการเงินตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอมภายนอก คือสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา หรือสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีอาณาเขตแดนติดกัน ความ
เชื่อมโยงอยางไรขอบเขตสงผลทั้งในแงบวกและแงลบตอการจัดการทางการเงิน ในแงบวกคือ
การที่ทรัพยากรตางๆ สามารถเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว โดยมีขอจํากัดเพียงเล็กนอย ทําให
ความสามารถในการนําทรัพยากรตางๆ ไปใชประโยชนหรือสรางผลตอบแทนกระทําไดมากขึ้น 
ภายใตระดับความเสี่ยงเดิม 

 
ภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เปนที่แนชัดวานักการเงินจะตอง

ทํางานหนักภายใตภาวะแรงกดดันอยางรุนแรง ดังน้ันการจัดทําเน้ือหาโดยรวมของชุดวิชา
สัมมนาการเงิน จึงไดรวบรวมเนื้อหาหลักๆ ทางดานการเงินไวอยางครอบคลุม และสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสภาวะแวดลอมเศรษฐกิจของประเทศไทย  

 
นักศึกษาจะทราบถึงสภาพการบริหารในยุคไรพรมแดน ในสวนของการจัดการทาง

การเงิน บทบาทหนาที่ของผูจัดการทางการเงินในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงแมจะครอบคลุมหนาที่การ
บริหารเงินพ้ืนฐาน อาทิการประมาณความตองการเงินทุน การบริหารสภาพคลอง การจัดการ
โครงการลงทุน แตก็มีประเด็นใหมๆ ที่นักการเงินจะตองใหความสนใจเปนอยางมาก อาทิ การ
ควบรวมกิจการ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การจัดการการเงินระหวางประเทศ และการทํา
ความรูความเขาใจถึงตลาดการเงินใหมๆ เชนตลาดตราสารตราสารอนุพันธ (Derivative 
Instrument) หรือตลาดลวงหนา (Future Market)   
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ทั้งน้ีการจัดทําชุดวิชาสัมมนาการจัดการทางการเงิน จะประกอบไปดวยพ้ืนฐานทาง

ทฤษฎีทางการเงิน (Finance Theories) และการนําไปประยุกตใชในสภาพแวดลอมของธุรกิจใน
ยุคไรพรมแดน 

 
สภาวะแวดลอมทางธุรกิจ 

 
ปจจุบันบทบาทหนาที่ของนักการเงินอาจแยกไดเปน 2 สวนหลักๆ คือสวนที่ 1 การ

ทํางานทางดานของการเงินแบบด้ังเดิม (Traditional Finance) โดยการทํางานในลักษณะของ

การเงินแบบด้ังเดิมจะเนนบทบาทหนาที่ของการเปนผูจัดการทางการเงิน ครอบคลุมการทํา
หนาที่ในเรื่องของการประมาณการความตองการใชเงินทุน (Anticipation) การจัดหาเงินทุน 
(Acquisition) และการนําเงินลงทุนที่ไดไปลงทุนใหเกิดผลประโยชนสุด (Allocation)  

 
สําหรับสวนที่ 2 เปนเรื่องของการบริหารทางการเงินในยุคสมัยใหม คือเร่ืองของการ

ใหบริการทางการเงิน (Financial Service) การใหบริการทางการเงิน เก่ียวของกับการเงิน 
ยุคใหม (Modern Finance) เพราะการเงินยุคใหมเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ โดยอาศัย
กลไกหรือเคร่ืองมือทางการเงินเปนตัวหลักในการสรางมูลคาเพ่ิม ทั้งนี้ความสัมพันธของภาค
เศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการเงิน เปนพ้ืนฐานสําคัญของการเขาใจงาน
ของนักการเงิน 
 
ความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ  

 
ภาคการผลิต (Real Sector) ภาคการผลิตเปนภาคเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับการผลิต

ซ่ึงก็คือการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการโดยอาศัยกระบวนการผลิตที่ชัดเจน อาทิใน 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ภาคการผลิตหมายถึงการที่ผูประกอบการนําปจจัยการผลิต ไดแกที่ดิน 
แรงงาน เงินทุน มารวมกับการประกอบการอยางมีประสิทธิภาพและผลิตเปนสินคา คือที่อยู
อาศัยไมวาจะอยูในรูปของบานเด่ียว ทาวเฮาส คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย  

 
ดังนั้นมูลคาเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิตจึงมาจากการที่ธุรกิจนําปจจัยการผลิตตางๆ 

มาผานกระบวนการบริหารจัดการใหมีตนทุนที่ต่ําที่สุดพรอมๆ กับการสรางผลผลิตใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได คือการผลิตอยางมีผลิตภาพ (Productivity) ครอบคลุมทั้งความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังน้ันมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตจะมาก
นอยเพียงใด จึงมาจากการเพ่ิมมูลคาในแตละขั้นตอนของการผลิต ตลอดจนกระบวนการขายที่
นําสินคาไปสูผูบริโภค 
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ภาคการเงิน (Financial Sector) ภาคการเงิน หมายถึงภาคเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับ
กระบวนการจัดสรรเงินระหวางผูที่มีเงินออมเหลือ (Saver) กับผูที่ตองการเงินลงทุน (Investor) 
โดยผานกลไกทางการเงิน ไดแก ความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) โดยภาคการเงิน
จะชวยใหผูออมมีความม่ันใจวาเงินออมของตนจะไดรับคืนพรอมกับผลตอบแทนที่ตนพึงพอใจ 
ในขณะที่ผูตองการเงินทุนก็มีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบเงินทุนที่ยืมไปน้ันคืนกลับไปยังผูออม  

 
จากการที่ภาคการเงินทําหนาที่เปนตัวกลางในการบริหารความเสี่ยงระหวางผูออม คือ 

ความเส่ียงที่ไมไดรับชําระเงินคืน (Default Risk) กับความเสี่ยงของนักลงทุน คือความเสี่ยง
ที่ไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง (Operating Risk) ดังน้ันมูลคาเพ่ิมในภาคการเงินจึง
มาจากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงใหลดนอยลง และเพิ่มผลตอบแทนใหมากขึ้น 

 
ความสัมพันธระหวางผูออมและผูลงทุน สถาบันการเงิน อาทิธนาคารพาณิชยถือเปน

กลไกสําคัญในภาคการเงิน เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจของไทยยังขาดความหลากหลายในเรื่อง
รูปแบบของสถาบันการเงินที่แตกตาง (Niche Institution) ดังน้ันธนาคารพาณิชยในประเทศไทย

จึงทําหนาที่ เปนผู รับรองผลตอบแทนที่ผูออมจะไดรับ ผานกลไกการค้ําประกันเงินฝาก 
ขณะเดียวกันผูลงทุนก็มีโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุนที่ต่ํา ภายใตภาระผูกพันของ
การสงมอบเงินที่ไดกูยืมมา กลับคืนไปสูผูออมโดยใชกลไกของภาคการเงิน 

 
นอกเหนือจากการเพ่ิมมูลคาในภาคการเงินโดยการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน 

คือการลดความเส่ียง แตเพ่ิมผลตอบแทน ภาคการเงินยังเพ่ิมมูลคาใหกับธุรกิจโดยการเพ่ิม
สภาพคลองใหกับสินทรัพยในภาคการผลิต ตัวอยางเชน บริษัท คลอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) 
หรือ QH อาศัยกลไกในภาคการเงินทําการระดมเงินทุนโดยการขายหนวยลงทุนของกองทุน

อสังหาริมทรัพย (Property Funds)  
 
หนวยลงทุนที่จําหนายได ทางบริษัท คลอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดนําอาคาร

สํานักงานใหเชา ซ่ึงเปนสินทรัพยของบริษัทที่อยูบนถนนเพลินจิต (อาคารคิวเฮาสเพลินจิต) 
ถนนวิทยุ (อาคารคิวเฮาสลุมพินี) และถนนสาธร (อาคารเวฟเพลส) มาเปนสินทรัพยอางอิง 
สําหรับการโอนสิทธิรับคาเชาใหกับผูลงทุนที่เขามาซ้ือหนวยลงทุนอสังหาริมทรัพย โดยโอนสิทธิ
กระแสเงินสดรับจากรายไดคาเชาของอาคารเหลาน้ี ใหกับนักลงทุนผูเขามาถือหนวยลงทุน
โดยตรง ซ่ึงจะมีคนกลางดูแลผลประโยชน (Trustee) 

 
กลไกและกระบวนการจัดสรรเงินออมที่เกิดขึ้นตามตัวอยางขางตน จึงเปนการใชภาค

การเงินในการเปลี่ยนสินทรัพยในภาคการผลิต คืออาคารสํานักงานใหเชาในที่ น้ี ไปเปน
สินทรัพยทางการเงิน (Financial Assets) เปนการเพ่ิมสภาพคลองใหกับทางบริษัท QH เพราะ
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โดยปกตินักลงทุนรายใดรายหนึ่ง หากประสงคจะซ้ืออาคารสํานักงานของบริษัทคลอลิตี้เฮาสทั้ง
อาคารก็จําเปนที่จะตองมีเงินทุนจํานวนมาก กอใหเกิดขอบเขตที่จํากัดของเงินทุน 

 
การดําเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในขณะที่นําอาคารดังกลาวมาผานกระบวนการ

และกลไกทางการเงินเปนกองทุนอสังหาริมทรัพย ทางบริษัทคลอลิตี้เฮาส จะไดรับประโยชน 
โดยการลดภาระหนี้ จากกระแสเงินสดที่ไดจากการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยไปชําระหนี้เปน
การลดความเสี่ยงจากการลมละลายของธุรกิจ ในขณะเดียวกันผูถือหุนของบริษัทคลอลิตี้เฮาส ก็
ไดรับประโยชน เพราะกําไรตอหุนไมไดรับผลกระทบจากภาวะผลกําไรตอหุนลดนอยลงอยาง
รวดเร็วจากการเพิ่มทุนเปนจํานวนมากในระยะสั้น (Dilution Effects)  

 
ดังน้ันการที่บริษัทคลอลิตี้เฮาส ซ่ึงไดรับเงินจากการระดมทุนผานการจัดตั้งกองทุน

อสังหาริมทรัพยโดยท่ีบริษัทฯ ยังมีสิทธิในการบริหารอสังหาริมทรัพยน้ันๆ  อยูตอไป ถือไดวา
ทางบริษัทคลอลิตี้เฮาส ซ่ึงอยูในภาคการผลิตที่แทจริง ไดรับประโยชนจากกลไกทางการเงินที่
ชวยใหการบริหารของบริษัทคลอลิตี้เฮาส สามารถเขาถึงโอกาสในการทํากําไรใหมจากแหลง
เงินทุนที่มีตนทุนต่ํากวาการกูสถาบันการเงินเปนอยางมาก อีกทั้งแทบจะปราศจากความเสี่ยง
ทางการเงินเพราะผูถือหนวยลงทุนอสังหาริมทรัพยเหลาน้ีไมไดมีสภาพเปนเจาหน้ีของบริษัท 
คลอลิตี้เฮา แตถือเปนผูรวมลงทุนในสินทรัพยของบริษัทคลอลิตี้เฮาส  

 
อยางไรก็ตามในหลายๆ คร้ังนอกเหนือจากการแบงภาคเศรษฐกิจออกเปนภาคการผลิต

ที่แทจริงและภาคการเงินแลว ในยุคที่การบริหารเปนไปอยางไรพรมแดนเชนในปจจุบัน ภาค
เศรษฐกิจยังแบงออกเปนภาคตางประเทศ (Foreign Sector) หรือบางคร้ังเรียกวาภาคการ
สงออก (Export Sector) เน่ืองจากความเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด ดังแสดงใหเห็นใน 
ภาพที่ 1.1 



 
 
 

 

10

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจ 
 
ภาพที่ 1.1 แสดงถึงความสัมพันธระหวางภาคการเงิน ภาคการผลิตและภาคตางประเทศซึ่ง

เปนไปอยางใกลชิด ภาคการผลิตทําหนาที่รวบรวมปจจัยตางๆ เพ่ือการผลิตจากปจจัยการผลิตทั้ง 4 
ไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ โดยมีการกําหนดรูปแบบการสรางผลิตผลหรือบริการ
อยางชัดเจน ดังน้ันมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตจึงเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการใหบริการ  

 
ภาคการผลิตโดยเพียงลําพัง ไมอาจสรางหรือผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเติบโต

ไปได จําเปนตองอาศัยกลไกการจัดสรรเงินทุนของภาคการเงิน (Finance Sector) เพราะภาคการผลิต
เม่ือมีการจางงานก็จะมีการใชวัตถุดิบในการผลิตและมีการจายคาตอบแทนใหปจจัยการผลิต  

 
คาตอบแทนที่จายใหแกปจจัยการผลิตสวนใหญ คือครัวเรือน (Households) โดยหนวย

ยอยที่เปนครัวเรือนตางๆ เหลาน้ีจะสะสมเงินรายไดที่อยูในรูปของเงินออม คือเงินที่เหลือจาก
การใชจาย และนําเงินออมดังกลาวไปลงทุนในตลาดการเงิน (Financial Market) ซ่ึงแบงเปน
ตลาดเงิน ไดแกตลาดระดมทุนระยะสั้นที่มีอายุนอยกวา 1 ป (Money Market) และตลาดทุน 
(Capital Market) ซ่ึงเก่ียวของกับการระดมทุนที่มีอายุเกินกวา 1 ป  

 

ภาคการเงิน (Finance Sector) 
ตลาดเงิน (Money Market)   
 

ตลาดทุน (Capital Market) 

ภาคการผลิต (Real Sector) 
• ท่ีดิน 

• ทุน 

• แรงงาน 

• การประกอบการ 

ภาคตางประเทศ (Foreign Sector) 
• ตลาดสงออก (Export Market) 
• ตลาดการเงินระหวางประเทศ  

              (International Financial Market) 

ตลาดการเงิน  
(Financial Market) 
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ทั้งน้ีกลไกของตลาดการเงินจะชวยจัดสรรเงินทุนกลับคืนไปสูภาคการผลิต กอใหเกิด
การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ ทั้งน้ีหากเศรษฐกิจเปนระบบปด (Closed Economy) วงจร
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็จะดําเนินการไปเพียงเทาน้ี  

 
อยางไรก็ตามในโลกปจจุบันทุกประเทศตางเปดประเทศของตน โดยใหความสําคัญของ

เสนแบงเขตแดนเพียงในบริบทความหมายทางการเมืองเทาน้ัน เพ่ือดึงดูดและรองรับการลงทุน
จากตางประเทศหรือทําการแสวงหาตลาดนอกประเทศในการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศและ

พลเมืองของตน อาทิประเทศญ่ีปุนไดดําเนินการจนประสบความสําเร็จมาแลว  
 
ดังนั้นเศรษฐกิจในยุคปจจุบันภาคเศรษฐกิจอีกหน่ึง ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากในการ

ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมใหมีการเติบโตอยางตอเน่ือง คือภาคตางประเทศ 
(Foreign Sector) โดยภาคตางประเทศปกติจะประกอบไดดวยสองสวนหลักๆ คือตลาดสงออก
สินคา หมายถึงตลาดที่ผลิตสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ เพ่ือสรางรายไดกลับเขามาใน
ประเทศ ขณะเดียวกันตลาดในประเทศก็จะทําหนาที่เปนเสมือนตลาดสําหรับการรองรับการขาย

สินคาจากตางประเทศเชนกัน ถือเปนกลไกพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ  
 
สําหรับในภาคตางประเทศอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญเปนอยางมาก คือตลาดการเงิน

ระหวางประเทศ (International Financial Market) โดยตลาดดังกลาวเปนตลาดที่มีศักยภาพ
อยางยิ่งยวดตอการหมุนเวียน เคลื่อนยายเงินทุนเพ่ือแสวงหาชองทางการลงทุน หรือแสวงหา
เงินทุนที่มีตนทุนต่ํา ปจจุบันตลาดการเงินระหวางประเทศมีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและ
หลายคร้ังที่เงินทุนมีการเคลื่อนไหวอยางรุนแรงยากตอการคาดการณ 

 
กลาวโดยสรุป ความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบ

เปดเปนไปอยางใกลชิด โดยภาคการผลิตมีการสรางมูลคาเพ่ิมจากกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการ ภาคการเงินสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชกลไกทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน คือการสรางสินทรัพยทางการเงินจากสินทรัพยแทจริง และภาคตางประเทศหรือ
ภาคการสงออก ทําหนาที่เปนเสมือนกลไกควบคุมสมดุลของการไหลเวียนเคลื่อนยายทั้งตัว
สินคาบริการและเงินทุน โดยภาวะเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะดีหรือไมดีเพียงใด 
ขึ้นอยูกับการรักษาสมดุลของภาคเศรษฐกิจทั้ง 3 ภาคสวนโดยรวม 

 
หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.1.1 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.1 

ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.1 เร่ืองที่ 1.1.1 
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เร่ืองที่ 1.1.2 สภาวะแวดลอมทางการเงินของประเทศไทย 
 

 การบริหารทางการเงินมีความเก่ียวของอยางใกลชิดตอความสามารถในการคาดการณ

ตอเหตุการณในอนาคต โดยความคาดการณตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ 
ทั้งน้ีการคาดการณตางๆ ทางการเงินในอนาคตจะอาศัยขอมูล มาจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้ง
เชิงจุลภาคและมหภาค โดยดัชนีเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารทางการเงินไดแก 
 
สภาวะแวดลอมภายใน 
 

1. ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ (Leading Economic Index) ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจถูกใชเพ่ือเปน
เคร่ืองมือในการคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับจุดวกกลับ (Turning 
Point) และจุดสูงสุด (Peak) ตลอดจนจุดต่ํ าสุด (Through) ซ่ึงจะปรากฏในชวงตางๆ  
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดังน้ัน ในการบริหารทางการเงินจึงอาจคาดการณ

ภาวะเศรษฐกิจในชวง 3 ถึง 4 เดือนขางหนา โดยอาศัยดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจ  
 
อยางไรก็ตาม การใชดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจมีขอจํากัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพราะผูจัดทําดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจสวนใหญคือหนวยงานภาครัฐ เชนธนาคารแหงประเทศ
ไทยหรือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยตางก็อางอิงขอมูลซ่ึงใหนํ้าหนักของปจจัยตางๆ ใน
สัดสวนแตกตางกัน  

 
นอกจากน้ันขอจํากัดของการจัดทําดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจใหไดรายละเอียดลงไปในแต

ละประเภทของอุตสาหกรรมยังไมสามารถดําเนินการได เพราะฐานขอมูลของประเทศไทยใน
ปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะดําเนินการไดภายในระยะเวลาอันจํากัด  

 
การที่ธุรกิจจะนําตัวเลขของดัชนีชี้นําเศรษฐกิจไปใชประโยชนตองระมัดระวังให

สอดคลองกับธุรกิจ ที่ตนเองดําเนินการอยู เน่ืองจากการวางแผนของธุรกิจตองดําเนินการ
ลวงหนาสําหรับการปรับเพ่ิมหรือลดการผลิต ดังน้ันการปรับตัวของธุรกิจใหสอดคลองกับจุด
เปลี่ยนจึงเปนสิ่งจําเปนตอการอยูรอดของธุรกิจ ทั้งน้ีดัชนีชี้นําเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจะใชขอมูล
ป 2543 เปนปฐาน ในขณะที่การพิจารณาตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจ จะพิจารณาคาการเปลี่ยนแปลง

ปตอป หากคาดัชนีปรับตัวเพ่ิมขึ้นก็สะทอนถึงภาวะการณ โดยรวมของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับปกอนๆ  
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 2. ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index) เปนดัชนีที่มี
ความสําคัญสําหรับการวิเคราะห โดยเฉพาะการประมาณการรายไดของธุรกิจ ทั้งน้ีดัชนีอุปโภค
บริโภค ภาคเอกชนจะประกอบไปดวยดัชนีชี้วัดหมวดสินคาไมคงทน ซ่ึงหลักๆ ไดแก ปริมาณ
การใชไฟฟาของที่อยูอาศัยและโรงงานผลิต ปริมาณการใชเชื้อเพลิง มูลคาการนําเขาสินคา
อุปโภคบริโภค ณ ราคาคงที่ และภาษีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงที่ ปริมาณการจําหนายรถยนตน่ัง 
ทั้งน้ีดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนใชขอมูลป 2543 เปนฐาน โดยมีการปรับคาผลกระทบ
อันเนื่องมาจากฤดูกาล (Seasonal Effect) คาดัชนีที่เพ่ิมขึ้นสะทอนถึงภาวะการณอุปโภค

บริโภคที่ดีขึ้น และสะทอนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 
 3. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (Business Sentiment Index) พิจารณาจากผล

ประกอบการผลิต ตัวเลขการลงทุนและคําส่ังซื้อของแตละอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งนี้
ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจมาจากการสํารวจผูประกอบการกลุมตัวอยางธุรกิจขนาดกลางหรือ

ธุรกิจขนาดใหญ โดยประมาณความเห็นของผูประกอบการเพื่อประเมินวาผูประกอบการทาง

ธุรกิจในแตละอุตสาหกรรมมีการคาดการณถึงอนาคตธุรกิจของตนอยางไร ทั้งนี้ดัชนีความ

เชื่อม่ันทางธุรกิจจะอางอิงคากลางที่ 50 หมายถึงผูตอบแบบสอบถามในสัดสวนเทาๆ กัน 
ประเมินวาเศรษฐกิจจะดีและแยลง โดยคาดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจที่เกินกวา 50 สะทอนถึง
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีแนวโนมดีขึ้น 
 

4. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมดําเนินการโดยรายงานแยกกิจกรรมการผลิตแตละประเภทของ

อุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศ ปจจุบันหนวยงานที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลสําหรับจัดทํา
ดัช นีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  คือหน วยงานในสั ง กัดกระทรวง อุตสาหกรรมและ
กระทรวงการคลัง ไดแกสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สกอ.) และสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (สศค.) ในสวนของตัวเลขรายงานดัชนีผูผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เผยแพรบนเว็บไซต
ธนาคารแหงประเทศไทยจะพบวามีอุตสาหกรรมที่ไดจัดทํารายงานดัชนีผูผลิตอยูทั้งหมดใน

ปจจุบันตามขอมูลของเดือน มกราคม 2550 จํานวนรวมทั้งสิ้น 96 อุตสาหกรรม โดยอางอิง

ขอมูลป 2543 เปนปฐาน ทั้งน้ีคาเปรียบเทียบของดัชนีรายอุตสาหกรรม มาจากท้ังการ
เปรียบเทียบคาของอุตสาหกรรมนั้นๆ ในอดีตโดยมีคาดัชนีฐานที่ 100  

 
5. ดัชนีการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization Index) ตัวเลขของดัชนีจะ

รายงานถึงอัตราการใชกําลังการผลิตแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ซ่ึงตัวเลขของระดับการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะสามารถใชในการคาดการณการ

เปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาและบริการ ซ่ึงธุรกิจสามารถนํามาใชคาดการณรายไดของ

กิจการ โดยพิจารณาจากความเพียงพอของกําลังการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับกําลังซ้ือที่
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ประมาณการไว คือการประเมินอุปสงคอุปทานสินคาและบริการแตละประเภทนั่นเอง ทั้งน้ีขอมูล
ของดัชนีครอบคลุมเกินกวารอยละ 50 ของการผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย ซ่ึง
อางอิงขอมูลฐานป 2543 ดังนั้นคาที่ เพ่ิมขึ้นของดัชนีการใชกําลังการผลิตจึงสะทอนถึง
ภาวะการณเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 
6. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index) ดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนพิจารณาจากมูลคาสินคาทุนนําเขา ณ ราคาคงที่ มูลคาการจําหนายเครื่องมือ
เคร่ืองจักรในประเทศ ณ ราคาคงที่ จากฐานขอมูลป 2543 และปริมาณจําหนายรถยนตเชิง

พาณิชยในประเทศ ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ และจํานวนโครงการที่รัฐอนุญาต
ใหกอสรางในเขตเทศบาลโดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน คาดัชนีการลงทุนภาคเอกชนแสดงให
เห็นทิศทางการแสดงความเชื่อม่ัน หรือแนวโนมการลงทุนในอนาคตอันใกล ซ่ึงธุรกิจสามารถ
นํามาใชประกอบการคาดการณภาวะการณแขงขัน โดยประเมินจากประมาณการอุปทานของ

สินคาที่จะเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณการลงทุนพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 
 
7. ดัชนีราคาที่อยูอาศัย (Housing Price Index) พิจารณาจากมูลคาของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ซ่ึงหลักๆ ไดแกบานเด่ียว ทาวนเฮาส ที่ดินเปลา บานเด่ียวพรอมที่ดิน ทาวน
เฮาสพรอมที่ดิน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาปฐาน ซ่ึงปจจุบันหนวยงานผูรับผิดชอบ
จัดทําดัชนีใชขอมูลป 2543 เปนปฐาน ทั้งน้ีคาที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากอดีตสะทอนถึง
ภาวะการณเติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย 

 
 
ตัวเลขของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจทั้ง 7 ตัวเปนเคร่ืองชี้ถึงภาวะการเติบโตหรือถดถอย

ของเศรษฐกิจโดยรวมไดเปนอยางดี ดังตัวอยางตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 สรุปคาตัวชีว้ัดเศรษฐกิจ 
ดัชนีตัวช้ีวัดเศรษฐกิจ งวดกอนหนา 

        คาดัชนี 
   คางวดปจจุบัน 

        คาดัชนี 

1.ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ 
  ก.พ. 50 

                   114.40 
มี.ค. 50 

               114.50 

2. ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 
        ก.พ. 50 

199.10 
มี.ค. 50 

   119.40 

 
ภาวะเศรษฐกิจคอนขางทรงตัวจากเดือนกอนหนา 

3. ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 
มี.ค.- พ.ค. 50 

51.30 
เม.ย.-มิ.ย. 50 

47.10 

 
ภาวะเศรษฐกิจแยลงจากชวงกอนหนา 

4. ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

4.1 ดัชนีรวม 
ก.พ. 50 

170.90 
มี.ค. 50 

189.50 

4.2 ดัชนีรวม ยกเวนสุรา 
ก.พ. 50 

169.0 
มี.ค. 50 

188.30 

4.3 ดัชนีรวมปรับฤดูกาล 
ก.พ. 50 

173.50 
มี.ค. 50 

173.50 

 
ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอนหนา 

5. ดัชนีการใชกําลังการผลิต  

5.1 ดัชนีรวม 
ก.พ. 50 

73.0 
มี.ค. 50 

80.10 

5.2 ดัชนีรวม ยกเวนสุรา 
ก.พ. 50 

73.0 
มี.ค. 50 

80.3 

 
ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีจากเดือนกอนหนา 

6 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
ก.พ. 50 

     168.70 
มี.ค. 50 

      167.70 

 
ภาวะเศรษฐกิจทรงตัวจากเดือนกอนหนา 

7. ดัชนีราคาที่อยูอาศัย 

7.1 บานเด่ียว 
ไตรมาส 4 ป 49 

     158.0 
ไตรมาส 1 ป 50 

     153.0 

7.2 ทาวเฮาส 
ไตรมาส 4 ป 49 

     136.2 
ไตรมาส 1 ป 50 

     135.7 

7.3 ที่ดิน 
ไตรมาส 4 ป 49 

     163.8 
ไตรมาส 1 ป 50 

      163.9 

7.4 บานเด่ียวพรอมที่ดิน 
ไตรมาส 4 ป 2549 

     161.5 
ไตรมาส 1 ป 50 

   159.5 

7.5 ทาวเฮาสพรอมที่ดิน 
ไตรมาส 4 ป 49 

     51.4 
ไตรมาส 1 ป 50 

    151.2 
 

คอนขางทรงตัวเชิงลบจากชวงกอนหนา 
ที่มา: www.bot.or.th, ,9 พฤษภาคม 2550 
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สภาวะแวดลอมภายนอก 
 
นอกเหนือจากการพิจารณาดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจตางๆ ภายในประเทศ แลวในการบริหาร

ทางการเงินยังจําเปนที่จะตองพิจารณาเคร่ืองชี้วัดภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ที่เก่ียวพันกับสภาวะ
แวดลอมภายนอกประกอบดวยเสมอ อาทิ การขยายตัวของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา ซ่ึงเปน
ตลาดสงออกหลักของประเทศไทย เชน ภาวะการณเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ประเทศในแถบเอเชีย อาทิญ่ีปุน หรือจีน 
 
การที่ประเทศไทยเปนประเทศอางอิงพ้ืนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม ดังน้ันการ

พิจาณาถึงอุปสงคอุปทานของสินคาเกษตรที่สําคัญๆ อาจใชประมาณการกําลังซื้อในประเทศ

ประกอบ ประกอบกับขอมูลอุปสงคตางประเทศ เพราะผลผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะ
ผลิตผลพวกธัญพืชมีการรายงานอยางกวางขวาง เชนขอมูลจากการรายงานขององคกรระหวาง
ประเทศ อาทิ องคกรอาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture Organization: FAO) ที่ 
website URL: www.fao.org เปนตน  

 
การท่ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด การพิจารณาดัชนีชี้วัดทาง

เศรษฐกิจจึงควรครอบคลุมดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดย
มีดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญในเชิงมหภาค คือปริมาณเงินสํารองระหวางประเทศ ทั้งน้ีเงิน
สํารองระหวางประเทศของประเทศไทย สามารถสรุปรายการสําคัญๆ ไดดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 เงินสํารองระหวางประเทศ 
 

                                                                   วันที่ 
 รายการ 

26 ม.ค. 50 31 ม.ค.50 2 ก.พ. 50 

1. เงินสํารองระหวางประเทศ (พันลานบาท)1/ 
 (พันลานดอลลาร สรอ.) 

2,351.2 
65.7 

2,387.7 
66.8 

2,380.5 
66.5 

2. ฐานะสุทธิ Forward 
(พันลานดอลลาร สรอ.) 

8.2 7.7 7.9 

3. สินเชื่อสุทธิที่ใหกับรัฐบาล 
(พันลานบาท) 

61.4 68.5 62.5 

4. สินเชื่อสุทธิที่ใหกับสถาบันการเงิน 
 (พันลานบาท) 

-924.4 -933.3 -935.6 

5. ฐานเงิน 
(พันลานบาท) 

815.8 844.0 827.0 

ท่ีมา: www.bot.or.th, วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2550 

 
1/ ต้ังแตวันท่ี 26 พฤษภาคม 2543 ธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานตัวเลขเงินสํารองระหวางประเทศราย
สัปดาห โดยใชการปรับมูลคาตามราคาตลาด (Mark - to - Market Basis) 

 
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปจากตารางที่ 1.2 ตามรายการหลักๆ ที่แสดงไดแก  
 
เงินสํารองระหวางประเทศ ไดแก ยอดรวมของมูลคาสํารองของทองคํา เงินตรา

ตางประเทศ สิทธิพิเศษในการถอน (Special Drawing Rights, SDRs) กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศและฐานะเงินสํารองที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ  

 
ฐานะสุทธิลวงหนา (Forward) ประกอบไปดวยสัญญาซ้ือ แสดงดวยเลขบวก หรือขาย 

ซ่ึงแสดงดวยเลขลบของเงินตราตางประเทศกับเงินบาทลวงหนาที่ปรากฏตามบัญชีของธนาคาร

แหงประเทศไทย 
 
สินเชื่อสุทธิที่ใหกับรัฐบาล  หมายถึง สินเชื่อที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกับรัฐบาล 

หักดวยเงินฝากของรัฐบาลที่ธนาคารแหงประเทศไทยและเงินสดในมือรัฐบาล 
 
สินเชื่อสุทธิที่ใหกับสถาบันการเงิน หมายถึงสินเชื่อที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหกับ

สถาบันการเงิน หักดวยสินเชื่อที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับจากสถาบันการเงิน 
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ฐานเงิน  หมายถึงจํานวนเงินสดหมุนเวียนในมือภาคเอกชน และเงินฝากของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 ทั้งน้ีตัวเลขตางๆ จํานวนเงินตางๆในภาครัฐบาล หมายรวมถึงตัวเลขของหนวยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงไมรวมสถาบันการเงินในสังกัดของรัฐ ในขณะที่ตัวเลขของธนาคารแหงประเทศไทย

จะไมรวมเงินที่อยูกับกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
 ทั้งน้ีการพิจารณาสภาพแวดลอมทางการเงินทั้งภายในและภายนอกของประเทศไทย

จะตองพิจารณาภาคการคลัง ซ่ึงแสดงภาวะทางการเงินของประเทศโดยตรง เพราะโดยปกติ
ตัวเลขรายไดภาษี จะปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงๆ ในขณะที่รายจายภาครัฐ

จะเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมาย ดังน้ันหากเกิด
ภาวะการณที่รายได คือการเก็บภาษี ไมเปนไปตามกรอบงบประมาณ รัฐบาลตองเขากูยืมใน
ตล าด เ งิ น  ซ่ึ ง ส ง ผ ลก ร ะทบต อ ร ะ ดั บ อั ต ร าดอก เ บ้ี ย อ า ง อิ ง ใ นตล าดก า ร เ งิ น ไ ด  
(Term Structure of Interest) 
 
 จากสภาพการณการพัฒนาในตลาดการเงินของประเทศไทย ซ่ึงเปนไปอยางรวดเร็ว
ในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะการพัฒนาในสวนของตลาดทุน (Capital Market) ทําใหการ
บริหารการเงินตองใหความสําคัญกับดัชนีชี้วัดภาวะของตลาดทุน ซ่ึงอางอิงโดยตรงจากดัชนี
ตลาดหลกัทรัพย (SET Index) นอกจากน้ียังควรใหความสนใจเรื่องจํานวนบริษัทจดทะเบียนซึ่ง 
มีจํานวนรวมกันเกินกวา 500 บริษัท (www.set.or.th, ส.ค. 2550) 

 
การบริหารการเงินตองพิจารณาเรื่องของมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) ประกอบดวยเสมอ เพ่ือพิจารณาทางเลือกสําหรับการจัดหาเงินทุนเพราะตัวเลข

ของมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดจะบงบอกใหทราบถึงความมั่งคั่งของภาคเศรษฐกิจของไทย

ภายใตระบบทุนนิยม ปจจุบันมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดของประเทศไทยโดยเฉลี่ย มี
มูลคาเกินกวา 5 ลานลานบาท 

 
การพิจารณาภาวะของตลาดทุนตองพิจารณามูลคาซ้ือขายเฉลี่ยตอวันทําการประกอบ 

เพราะสะทอนใหเห็นภาวะความรุงเรือง หรือถดถอยของตลาดทุน ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามดัชนี
ราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 
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กลาวโดยสรุป สภาพแวดลอมทางภายในและภายนอกประเทศไทยมีความสําคัญอยาง
มากสําหรับการบริหารทางการเงิน เพราะถือเปนปจจัยการนําเขา สําหรับการวางแผนในการ
ตัดสินใจทางการเงิน นอกจากนี้การทําหนาที่ประสานของนักการเงินกับฝายอ่ืนๆ ในองคการก็มี
จุดมุงหมายเพ่ือใหการดําเนินการขององคการมีความเส่ียงนอยที่สุดจากภาวะความไมแนนอน 
ซึ่งเปนผลมาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีการใชประโยชนจากขอมูล
ตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐเปนผูจัดทําขึ้น องคการธุรกิจจะตองทําความเขาใจถึงนิยามและ
ขอจํากัด ตลอดจนรายละเอียดของฐานขอมูลที่ใชอางอิงเพ่ือเปรียบเทียบใหทราบถึงทิศทางและ
ความหมายของตัวเลขที่ถูกใชรายงาน  

 
ทั้งน้ีการใชประโยชนจากดัชนีเศรษฐกิจตางๆ ผูบริหารหรือนักการเงินสามารถหาขอมูล

ตางๆ ไดจากทั้งในเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ เชนเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th) เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) เว็บไซตของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (www.nesdb.go.th) หรือ
เว็บไซตของธนาคารพาณิชยตางๆ เชนธนาคารกรุงเทพ (www.bbl.co.th) ธนาคารไทยพาณิชย 
(www.scb.co.th) เปนตน 
 

 
หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.1.2 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.2 

ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.1 เร่ืองที่ 1.1.2 
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ตอนที่ 1.2  
บทบาท หนาที่ของนักการเงินยุคไรพรมแดน 
 
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 1.2 แลวจึงศกึษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบตัิการในแตละเร่ือง 
 
หัวเร่ือง 

เรื่องที่ 1.2.1 บทบาทหนาพ้ืนฐานที่ของนักการเงินในยุคไรพรมแดน 
เรื่องที่ 1.2.2 ธรรมาภิบาลในการจัดการการเงิน 
เรื่องที่ 1.2.3 ความสัมพันธระหวางนักการเงินและตลาดการเงิน 
 

แนวคิด 
1. บทบาทหนาที่ของผูจัดการทางการเงินในยุคไรพรมแดน ยังคงเกี่ยวของกับหนาที่

หลักๆ ในเรื่องของการประมาณการความตองการเงินทุน การจัดหาเงินทุน และการ
จัดสรรเงินทุน แตการปฏิบัติการตัดสินใจตางๆ ของนักการเงินตองใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ซ่ึงแปรเปลี่ยนอยางรวดเร็วใน
ยุคเศรษฐกิจไรพรมแดน 

2. ความจําเปนในการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญทําใหแนวคิดการ

จัดตั้งบริษัทมหาชนเปนไปอยางกวางขวาง ซึ่งการเงินมีหนาที่โดยตรงตอความ
รับผิดชอบการใชจายเงินตางๆ อยางโปรงใสและเปนธรรมตอผูเก่ียวของทุกๆ ฝาย 
คือหลักการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล 

3. นักการเงินมีความใกลชิดอยางมากกับตลาดการเงิน โดยการพัฒนาที่ผานมาของ
ประเทศไทย ทําใหตลาดการเงินมีความซับซอนเพ่ิมมากข้ึนทั้งในเชิงลึก และเชิง
กวางสงผลกระทบโดยตรงตอการทําหนาที่ของนักการเงิน 

 
วัตถุประสงค  

เม่ือศึกษาตอนที่ 1.2 จบแลว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายบทบาทหนาที่ของนักการเงินในยุคไรพรมแดนได 
2. อธิบายความหมายและความจําเปนของธรรมาภิบาลในการจัดการทางการเงินได 
3. อธิบายนวัตกรรมทางการเงินซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก

และภายในของตลาดการเงินในประเทศไทยได 
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เร่ืองที่ 1.2.1 บทบาทหนาที่พื้นฐานของนักการทางการเงินในยุคไรพรมแดน  
 

การจัดการทางการเงิน (Financial Management) ถือเปนศาสตรการบริหารท่ีสําคัญ
สาขาหนึ่งในการบริหารธุรกิจ การจัดการทางการเงินอาจแบงเปน 2 สาขาหลักๆ คือ การจัดการ
ทางการเงินสวนบุคคล (Personal Finance) และการจัดการทางการเงินธุรกิจ (Corporate 
Finance) ซ่ึงความรูความเขาใจในการบริหารการเงินทั้งสองสาขามีความเก่ียวของคลายคลึงกัน
อยูมาก แมวาจะแตกตางกันอยูบางในเรื่องของวัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงคหลักของการจัดการทางการเงินสวนบุคคลเปนไปเพื่อสรางความม่ังคั่งให

เกิดขึ้นมากที่สุดแกตัวบุคคล ในขณะที่การจัดการทางการเงินธุรกิจมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน

ออกไปไมวาจะเปนการสรางผลกําไรสูงสุด (Profit Maximization) และความซับซอนในการ
จัดการ 

 
แนวคิดของการจัดการทางการเงินสวนบุคคลสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนด

วัตถุประสงคของการจัดการทางเงินธุรกิจขององคการ คือการสรางความม่ังคั่งใหกับองคการ
สูงสุด (Maximization of Shareholder Wealth) ทั้งนี้การจะสรางมูลคาความมั่งคั่งใหใหกับ

องคการสูงสุดจะตองอาศัยนักการเงินในการทําความเขาใจถึงมูลคาสูงสุด เพราะกิจการเม่ือ
เติบโตขึ้นจะเปลี่ยนสภาพเปนนิติบุคคลแยกออกจากความเปนบุคคลธรรมดาของผูกอตั้ง 

 
การเติบโตของนิติบุคคลในรูปของบริษัทจะเ ก่ียวของ กับการระดมทุนจาก

บุคคลภายนอก ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาบริษัทไปสูการเปนบริษัทมหาชน การเปนบริษัทมหาชน
มูลคาของหุนจะถูกสะทอนจากอุปสงคและอุปทานของตลาดที่มีตอการซ้ือขายหุนสามัญของ

บริษัทน้ันๆ  
 
ดังน้ันการประเมินมูลคาหุนสามัญ จะมาจากการประเมินความสามารถในการทํากําไรใน

อนาคตหรือความสามารถในการบริหารสินทรัพยอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะสรางมูลคาความมั่งคั่งสูงสุดใหกับองคการ ซ่ึงแนวคิดน้ีแตกตางจากในอดีตที่การทํากําไรจะ
เนนตัวเลขผลประกอบการในระยะสั้น การบริหารงานที่ไมมีความโปรงใส เชนการหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษีโดยจัดทําบัญชีหลายเลม ดังน้ันการที่บริษัทจะสามารถบรรลุถึงความม่ังคั่งสูงสุดตอ
องคการในรูปแบบของการเปนองคการมหาชน จะตองพัฒนาและแกไขการดําเนินงานที่

ปราศจากความโปรงใสใหเกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุถึงประสิทธิผลของ

องคการ 
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เน้ือหาในชุดวิชาสัมมนาการเงินจะพิจารณาความแตกตางของนักการเงินและผูจัดการ

ทางการเงินจากขอบเขตความรับผิดชอบ ทั้งนี้นักการเงิน หมายถึงบุคคลทั่วๆ ไปที่ทําหนาที่
เก่ียวของกับการจัดการทางการเงินไมวาจะเปนเรื่องของการประมาณความตองการของเงินทุน 
การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ในขณะที่ผูจัดการทางการเงิน จะเปนการกลาวถึง
นักการเงินในแงของการเปนนักบริหารระดับสูงในองคการ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
จัดสรรทรัพยากรใหกับฝายตางๆ ในองคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
กลาวโดยสรุปคือ นักการเงินคือผูที่ปฏิบัติงานทางดานการเงิน ในขณะที่ผูจัดการ

ทางการเงินคือผูบริหารที่ควบคุมดูแลทางสายงานดานการเงิน แตโดยหนาที่และความ
รับผิดชอบหลักๆ มีความคลายคลึงกันระหวางนักการเงินและผูจัดการทางการเงินในเนื้อหาของ
ชุดวิชาน้ี 

 
โครงสรางบริหารการจัดการทางการเงินสําหรับองคการจะเก่ียวของกับการทําหนาที่

ของผูจัดการทางการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ทั้งนี้โครงสรางการบริหารของ

ผูจัดการทางการเงินสามารถแสดงไดดังภาพที่ 1.2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.2 โครงสรางการบริหารของCFO 
 
 จากภาพที่ 1.2 ผูจัดการทางการเงิน (CFO) มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
หัวหนาฝายควบคุม (Controller) เก่ียวของกับการดําเนินการในเรือ่งของบัญชี ประกอบไปดวย

ผูจัดการทางการเงิน 
(CFO) 

หัวหนาฝายควบคุม 
(Controller) 

เหรัญญิก 
(Treasurer) 

การบริหารเงินสด

และสินเชื่อ 
(Cash &Credit) 

การวางแผนและ

การงบประมาณ 
(Planning &Budget) 

 

การวางแผนภาษ ี
(Tax Planning) 

 

บัญชีตนทุน 
(Cost Accounting) 

การลงทุน 
(Investment & Portfolio) 

บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting) 
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บัญชีการเงิน (Financial Accounting) บัญชีตนทุน (Cost Accounting) และการวางแผนภาษ ี
(Tax Planning) สําหรับหนาที่สําคัญสวนที่ 2 คือ หนาที่รับผิดชอบโดยตรงกับการควบคุมดูแล
เงินสดของเหรัญญิก (Treasurer) ซ่ึงเก่ียวของกับการรับจายกระแสเงินสดและการควบคุม

สินเชื่อ การวางแผนบริหารงบประมาณ และการลงทุน  
 
หนาที่พ้ืนฐานของผูจัดการทางการเงิน 
 
 หนาที่ของผูจัดการทางการเงิน โดยพ้ืนฐานเกี่ยวของกับกิจกรรม 3As ประกอบไปดวย 
1) การประมาณการความตองการใชเงินทุน (Anticipation) 2) การจัดหาเงินทุน (Acquisition) 
และ 3) การจัดสรรเงินทุน (Allocation) โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังน้ี    
 

1) การประมาณการความตองการใชเงินทุน (Anticipation) เปนกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการประมาณการใชทรัพยากรเพราะไมวาจะเปนบุคคลหรือธุรกิจ ตางก็ตองคํานึงถึง
การใชทรัพยากรเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัด ในการสรางหรือตอบสนองความตองการที่มีอยูอยาง
ไมจํากัด โดยมีความแตกตางกันอยูบางในประเด็นที่การประมาณการความตองการใชเงินทุน

สําหรับการเงินสวนบุคคลสวนใหญจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเพื่อการบริโภค (Consumption) 
ในขณะที่การประมาณการความตองการใชเงินทุนของธุรกิจมักจะเก่ียวของกับการตัดสินใจเพื่อ

การลงทุน (Investment)  
 
2) การจัดหาเงินทุน (Acquisition) สําหรับทั้งบุคคลธรรมดาและธุรกิจ ตางก็ตอง

คํานึงถึงแหลงที่มาของเงินทุน โดยการจัดหาเงินทุนเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนเพราะเปน
เรื่องที่เก่ียวของกับบุคคลหรือองคการภายนอกสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมในการขอรับ

สินเชื่อ โดยหลักพ้ืนฐานจะมาจากการพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ (Creditability) 
ซ่ึงรูจักกันทั่วไปวา 5Cs ไดแก คุณสมบัติ (Character) ทุน (Capital) ความสามารถ (Capacity) 
หลักประกัน (Collateral) และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Condition) โดยมีหลักเกณฑในการ

พิจารณาคือ ตัวบุคคลหรือองคการทางธุรกิจจะพิจารณาจากความเปนไปไดในการแสวงหา

แหลงเงินทุนที่ มีตนทุนต่ําที่สุดกอน การเกิดขึ้นขององคการใหมๆ อยาง เครดิตบูโร 
(www.ncb.co.th) ก็มีผลกระทบโดยตรงกับกิจกรรมดานการจัดหาเงินทุนเนื่องจากความ
นาเชื่อถือในการประเมินสินเชื่อจะถูกพิจารณาจากพฤติกรรมในอดีตของบุคคลหรือองคการ

ธุรกิจ  
 

 3) การจัดสรรเงินทุน (Allocation) การจัดสรรเงินทุนของบุคคลธรรมดาและธุรกิจใช
หลักการพิจารณาเดียวกัน คือ หลักแหงความคุมคา โดยมีเคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญคืองบ
ลงทุน (Capital Budgeting) ที่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ สําหรับความแตกตางระหวาง
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ธุรกิจและบุคคลธรรมดาในเร่ืองของการพิจารณาการจัดสรรเงินทุน คือ การตัดสินใจ เพราะ
บุคคลธรรมดาจะตัดสินใจโดยใชหลักของความพึงพอใจ (Satisfaction) มากกวาเกณฑของ

ความคุมคาทางการเงิน 
 
 ทั้งนี้การทําหนาที่ของผูจัดการทางการเงินในกิจกรรม 3As ที่ไดกลาวไปแลวจะ

เก่ียวของกับการวิเคราะห (Analysis) โดยการวิเคราะหหลักๆ จะเกี่ยวของกับการพิจารณา

ขอมูลจากงบการเงิน ไดแกงบดุล (Balance Sheet) เพ่ือประเมินสถานะภาพความม่ันคงของ
ธุรกิจ งบกําไรขาดทุน (Income Statement) เพ่ือดูผลประกอบการของธุรกิจและงบกระแสเงิน
สด (Cash Flow) เพ่ือดูเงินสดสุทธิจาก 1) กิจกรรมการดําเนินงาน (Operation) 2) กิจกรรมการ
ลงทุน (Investment) และ 3) กิจกรรมการจัดหาเงินทุน (Financing)  
 

การวิเคราะหงบการเงินจะอาศัยเครื่องมือหลักๆ ไดแกอัตราสวนทางการเงิน (Financial 
Ratios) ซ่ึงประกอบไปดวยอัตราสวนหลักๆ ไดแกอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวนการใชประโยชนของสินทรัพย (Asset Management Ratio) อัตราสวนความสามารถ
ในการจัดการหน้ี (Debt Management Ratio) และอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratio)  

 
นอกจากน้ี ในปจจุบันความเกี่ยวเนื่องของการจัดการทางการเงินสวนบุคคลและการ

จัดการทางการเงินธุรกิจทําใหอัตราสวนมูลคาทางการตลาด (Market Ratio) เพ่ิมสูงขึ้น เชน
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรกับราคาหุน (P/E Ratio) ซ่ึงสะทอนระดับราคาตลาดกับ
ความสามารถในการทํากําไรหรืออัตราสวนเปรียบเทียบราคาหลักทรัพยกับมูลคาหุนทางบัญชี 
โดยอัตราสวนดังกลาวมีผลตอการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ เน่ืองจากมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
ระดับความเสี่ยงของผูสนับสนุนเงินทุน 
 
 ความรับผิดชอบของผูจัดการทางการเงินเกี่ยวของกับการประมาณการความตองการใช

เงินทุน เพราะผูจัดการทางการเงินมีหนาที่โดยตรงที่จะตองเปนผูประสานขอมูลเพ่ือใหไดตัวเลข
ของการประมาณการความตองการใชเงินทุน ในเรื่องของรายได (Income) และตนทุน (Costs) 
ซ่ึงอางอิงจากการประมาณการความตองการใชเงินทุน เปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมองคการ
ภายนอกโดยรวม อาทิ อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและความรุงเรืองของระดับราคาหุนในตลาด
ทุน  

 
ดังน้ันหนาที่ของผูจัดการทางการเงิน จึงเก่ียวของกับการวางแผนในเรื่องของการรักษา

ระดับสภาพคลองของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและการจัดหาเงินทุนระยะยาว เพ่ือใช
กําหนดยุทธศาสตรการเงินขององคการโดยรวม  
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 นอกจากนั้นผูจัดการทางการเงินควรมีความเขาใจถึงสภาพแวดลอมของตลาดการเงิน

และกําหนดขอบเขตแหลงเงินทุนประเภทตางๆ ที่ เปนไปไดในการจัดหาเงินทุน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของโครงการลงทุนโดยอาศัยเคร่ืองมือทางการเงิน

อยางเชน งบลงทุน ในการประเมินความคุมคาของการลงทุน  
 

ผูจัดการทางการเงินจึงควรที่จะมีความรูความเขาใจในเรื่องของการบริหารการเงินใน

ลักษณะของการปฏิบัติ หรือการวางแผนทางธุรกิจ ซ่ึงในความหมายนี้ ผูจัดการทางการเงินเปน
ผูมีบทบาททั้งในความหมายแบบแคบ และความหมายแบบกวาง  
 

ในความหมายแบบแคบบทบาทของผูจัดการทางการเงินหมายถึงการบริหารจัดการ

การเงินขององคการ (Administration of Money for Company) คือการทําหนาที่ในการเปนผู
ประสานสําหรับชี้แจงทําความเขาใจกับฝายตางๆ ในองคการใหตระหนักถึงขอจํากัดของ
ทรัพยากรทางการเงิน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของแตละฝาย  

 
ในความหมายแบบกวางสําหรับการวางแผนทางการเงินของผูจัดการทางการเงิน 

หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใชทักษะทางการเงินกับตัวองคการธุรกิจโดยรวม ใน
ลักษณะที่เปนการสนับสนุนใหธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยางม่ันคงโดยควบคุมความเสี่ยงใหเหลือ

นอยมากที่สุด 
 
บทบาทผูจัดการทางการเงินในศตวรรษที่ 21  
 
 บทบาทของผูจัดการทางการเงินในยุคไรพรมแดนมีความแตกตางจากในอดีตที่ผานมา 
ดังน้ี 

1. การเปนผูจัดการทางการเงิน   
2. การมีธรรมาภิบาล   
3. การรวมกําหนดโครงสรางองคการ 
4. การตรวจสอบติดตามผลโครงการ 
5. การพยากรณเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงาน 
6. สนับสนุนการสรางเครือขายสื่อสาร 
 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
1. การเปนผูจัดการทางการเงิน 

 บทบาทของการเงินในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนยุคไรพรมแดนมีความแตกตางจากในอดีต
ที่ผานมาเปนอยางมาก โดยในอดีตที่ผานมาผูจัดการทางการเงินมักจะเติบโตมาจากมาจากทาง
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สายของบัญชี เน่ืองจากเห็นวาการทํางานในขอบเขตหนาที่ของการเปนผูจัดการทางการเงิน
เก่ียวของกับตัวเลขของบัญชีหรืองบการเงินเปนหลัก  
 

ดังน้ันในอดีตที่ผานมา การทํางานของผูจัดการทางการเงินจึงถูกจํากัดบทบาทในฐานะ
ของการเปนผูเชี่ยวชาญ (Specialists) ตอมาเม่ือมีการแปลผลขอมูลทางบัญชีเพ่ือใชประโยชน

สําหรับผูจัดการทางการเงินมากขึ้น ทําใหความจําเปนของ CFO ที่จะตองมาจากทางสายบัญชี
โดยตรงลดนอยลง 

 
นอกจากผูจัดการทางการเงินจะตองมีความรูในภาพรวมขององคการและเปนผูที่มีความ

เชี่ยวชาญในดานของการเงินเปนการเฉพาะ ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนมุมมองของผูจัดการทาง
การเงิน จากมุมมองของการเปนนักบัญชีสูการเปนมุมมองของการเปนนักการเงิน 
 
 2. การมีธรรมาภิบาล 
 บทบาทของผูจัดการทางการเงินในศตวรรษที่ 21 เนนหนักในเรื่องของการมีธรรมา-    
ภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และความสามารถประสานงานกับฝายตางๆ ใน
องคการ อาทิ ฝายทรัพยากรมนุษย ฝายการผลิต หรือฝายบัญชี ลักษณะดังกลาวผูจัดการทาง

การเงินในศตวรรษที่ 21 จึงมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการเปนผูชวยสนับสนุนการดําเนินงานของฝาย 
อ่ืนๆ ในองคการมากยิ่งขึ้น โดยใชทรัพยากรทางการเงินมาเปนตัวควบคุมในการบริหาร และ
มององคการในภาพรวมจากทรัพยากรโดยรวมที่มี เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่จะสรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจใหกับองคการมากที่สุด (Economic Value Added: EVA) การทํางานของผูจัดการ
ทางการเงิน (CFO) อยางมีสัมฤทธิผลเปนการชวยสนับสนุนงานของกรรมการผูจัดการ (CEO) 
ขององคการ 
 
 นอกจากน้ีสําหรับองคการของธุรกิจขนาดใหญ บทบาทของ CFO ยังถูกกําหนดไวใน
โครงสรางของกลไกธรรมาภิบาลซ่ึงเก่ียวของกับการติดตามตรวจสอบองคการอยางเปนทางการ 
อาทิ การทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors) การเปน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) การเปนกรรมการของคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน (Compensation Committee) 
 

นอกจากนั้นแลวในหลายองคการซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารงานของธุรกิจเปน

การเฉพาะ (Executive Committee) เพ่ือทําหนาที่ในการวางแผนและควบคุมมักจะกําหนดให 
CFO ทําหนาที่เปนกรรมการหรือเลขานุการโดยตําแหนง 
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3. การรวมกําหนดโครงสรางองคการ 
 ในการกําหนดบทบาทหนาที่ของ CFO ในศตวรรษที่ 21 บทบาทของ CFO จะถูก

กําหนดในนโยบายเรื่องของการเติบโต โดยรวมประเมินจากการพิจารณาความเปนไปได 
ของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่อาจจะอยูในชวงของภาวะการณเติบโต (Growth) คงที่ 
(Stability) หรือถดถอย (Retrenchment)  
 

ในภาวะเศรษฐกิจในแตละชวง ผูจัดการทางการเงินจะตองเขามาเสนอแนะการตัดสินใจ
ในเรื่องของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) หรือการขายสินทรัพยออกไป 
(Divestiture) ดังน้ันบทบาทหนาที่ของผูจัดการทางการเงินในศตวรรษที่ 21 จึงเก่ียวของกับการ
กําหนดโครงสรางขององคการ เพ่ือใหองคการมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพแวดลอมตางๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 
4. การพยากรณเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน 

 การทําหนาที่ของ ผูจัดการทางการเงินในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางจากอดีตที่ผาน
มา เน่ืองจากสภาพแวดลอมขององคการมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ดังนั้นการวางแผนใน
ลักษณะของการวางแผนเปนรายปเพียงอยางเดียวไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน

อยางรวดเร็ว จึงทําใหจําเปนตองใหความสําคัญกับการพยากรณสภาพแวดลอมภายนอก

องคการอยางใกลชิด และนําผลของการประมาณการความตองการใชเงินทุน มาเปรียบเทียบกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือทําการประเมินและทบทวนแผนตางๆ ซ่ึงผูจัดการทางการเงิน
เก่ียวของโดยตรงและควบคุมโครงสรางทุนของธุรกิจไมใหเกิดความเสี่ยงเม่ือเปรียบเทียบกับ

สภาพแวดลอมที่อาจจะทําใหธุรกิจประสบปญหาถึงขั้นลมละลาย (Bankruptcy)  
 

5. การตรวจสอบติดตามผล 
การที่ผูจัดการทางการเงินทําหนาที่ประสานเพื่อกําหนดใหการจัดหาเงินทุน (Fund 

Raising Strategy) มีตนทุนที่ต่ําที่สุด การจะทําใหนโยบายการทํางานของธุรกิจเปนไปอยางเกิด
สัมฤทธิผล ผูจัดการทางการเงินจะตองวางระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ผาน
ระบบงบประมาณและมีการติดตามงบประมาณตางๆ อยางใกลชิด ภายใตนโยบายบัญชีอยาง

เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ และรักษามาตรฐานการทํางานของธุรกิจใหเปนไปตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่เก่ียวของ  

 
นอกเหนือจากน้ีแลว ในปจจุบันการนําดัชนีตัวชี้วัด (Key Performance Index: KPI) มา

ใชประเมินผลก็มักจะถูกอางอิงจากขอมูลทางการเงิน ซ่ึงผูจัดการทางการเงินจะตองเขาไปมี
บทบาทในการกําหนดมาตรฐานการวัดผลอยางสมเหตุสมผล 
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6. สนับสนุนการสรางเครือขายสื่อสาร 
นอกเหนือจากการบริหารองคการโดยรวมแลว ผูจัดการทางการเงินยังเก่ียวของโดยตรง

กับการสนับสนุนเพ่ือสรางเครือขายการสื่อสาร ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารงานในสวนของ
โครงสรางบุคลากร เพราะเปนการใชทรัพยากรทางการเงินขององคการโดยรวม เน่ืองจาก
ผูจัดการทางการเงินจะตองเขาไปเปนผูสนับสนุนและสรางความเขาใจกับคณะกรรมการของ

บริษัทใหเห็นความสําคัญของการมีจริยธรรมในองคการ ซ่ึงหมายถึงความซื่อสัตย ความโปรงใส 
ความเคารพตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ขององคการ (Stakeholders)  โดยการสรางเครือขายการ
สื่อสารและยกระดับของความสําคัญในเรื่องของการมีจริยธรรมใหเปนหัวขอขององคการ มิใช
หัวขอของฝายบริหารฝายหนึ่งฝายใดเปนการเฉพาะ 
 
 จากสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป ดังที่ไดกลาวไปแลวในเรื่องที่ 1.1.2 ผูจัดการทาง
การเงิน (CFO) ไมอาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และตองประสานใน
เรื่องของความตองการของผูมีสวนไดเสียที่เปนไปอยางหลากหลาย ดังน้ันเครื่องมือสําคัญที่

ผูจัดการทางการเงินตองใหความสําคัญอยางยิ่งคือ การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) 
ซ่ึงการควบคุมทางการเงินจะเกี่ยวของกับการทํางบประมาณรายป และเกี่ยวของกับกิจกรรม
ตางๆ ดังน้ี 
 

 1) การจัดทํางบประมาณรายป เปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับตัวเลขที่ไดวางแผนไวเพ่ือหาความแตกตางและอธิบายความแตกตาง ตลอดจนเสนอแนะการ
แกไขความแตกตางในรูปของการจัดทําเปนแผนกลยุทธ 

2) การจัดทําการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน หมายถึงการจัดวางระบบทาง
บัญชีและการควบคุมเอกสารทางการเงินใหพรอมตอการตรวจสอบและควบคุมเพ่ือนําผลการ

ตรวจสอบและควบคุมมาใชประโยชนในการบริหารงาน 
3) การประเมินผลการดําเนินงาน เก่ียวของกับการประเมินผลการดําเนินงานที่

เก่ียวของกับตัวเลขทางการเงิน เพ่ือพิจารณาวาแผนกลยุทธที่ธุรกิจวางไวสามารถบรรลุผลมาก

นอยเพียงไร โดยพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ อาทิ อัตราสวนผลตอบแทนตอผู
ถือหุน (ROE)  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI หรือ ROA) หรืออัตราสวนกําไรขั้นตน 
(Profit Margin) จากน้ันก็นําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว เพ่ือหาแนว

ทางแกไขอยางเหมาะสม 
 
 โดยภาพรวมของการควบคุมทางการเงินนอก เหนือจากการวิเคราะหตัวเลข 
แลวผูจัดการทางการเงินยังจําเปนที่จะตองพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพ อาทิ ความสามารถใน
การแขงขันของกิจการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน (Comparative Advantage) พรอมกับการ

ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียที่มีตอธุรกิจ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาเปรียบเทียบ
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กับคูแขงขันหรืออุตสาหกรรมโดยรวม หรือสภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 

กลาวโดยสรุป บทบาทหนาที่ของผูจัดการทางการเงินในยุคไรพรมแดนแหงศตวรรษที่ 
21 จะเก่ียวของกับการทํางานไมเพียงเฉพาะหนาที่ทางการเงินเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงหนาที่
อ่ืนในองคการอีกอยางหลากหลาย  

 
อยางไรก็ตามการดําเนินการของผูจัดการทางการเงินยังเก่ียวของกับกิจกรรมหลักๆ คือ

กิจกรรม 3As ประกอบไปดวยการประมาณการความตองการใชเงินทุน (Anticipation) การ
จัดหาเงินทุน (Acquisition) และจัดสรรเงินลงทุน (Allocation) ทั้งน้ีการบริหารงานของผูจัดการ
ทางการเงินอยางสอดคลองเหมาะสมในกิจกรรมทั้งสาม จะชวยใหองคการสามารถบรรลุเปา
หมายความม่ังคั่งสูงสุด (Maximize Wealth of Shareholders) โดยธุรกิจตองใหความสําคัญตาม
หลักของการมีธรรมาภิบาล (Corporate Governance) คือความโปรงใส ตรวจสอบได ภายใต
กลไกการตรวจสอบและควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ  
  

หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.2.1 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.1 
ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที่ 1.2.1 
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เร่ืองที่ 1.2.2 ธรรมาภิบาลในการจัดการทางการเงิน 
 

 ปจจุบันคําวา “ธรรมาภิบาล” เปนเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางและเปนเรื่อง
ที่ไดรับความคาดหวังอยางมากโดยเฉพาะจากบรรดานักการเงิน เน่ืองจากกระแสเรียกรองสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกที่เปนไปอยางไรขอบเขต 
(Globalization) ทําใหเงินทุนสามารถที่จะเคลื่อนยายอยางรวดเร็วไมยึดติดกับสภาพภูมิศาสตร
อยางเชนในอดีตที่ผานมา 
 

การลงทุนตางๆ โดยปกติเปนไปตามความคาดหวังถึงความโปรงใสจากผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับจากการลงทุน โดยปราศจากขอกังขาใดๆ ตอการบริหารเงินทุนนั้นๆ เพราะวา
แมเงินทุนอาจจะเคลื่อนยายไปยังที่มีผลตอบแทนมากขึ้น แตความเสี่ยงของการสูญเสียเงิน

ลงทุนจากความไมโปรงใสมีผลกระทบอยางมากสําหรับการตัดสินใจตอการเลือกลงทุน นักการ
เงินจึงตองมีความรู ความเขาใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลในองคการเปน
อยางดี  

 
ทั้งน้ีความแตกตางของบทบาทระหวางนักการเงินกับผูจัดการทางการเงินในเรื่อง 

ธรรมาภิบาลเปนไปตามบทบาทหนาที่ตําแหนงในองคการ แตโดยพ้ืนฐานหลักของหนาที่การ
จัดการทางการเงินไมมีความแตกตางระหวางกัน 
 
ความหมายและองคประกอบของธรรมาภิบาล 
 

ธรรมาภิบาลมีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษสองคําคือ บรรษัท (Corporation) รวมกับคํา
วาอภิบาล (Governance) โดยบรรษัทปจจุบันไมไดหมายถึงเพียงแคองคการทางธุรกิจหรือ
วิสาหกิจขนาดใหญที่ดําเนินงานเพ่ือมุงแสวงหาผลกําไร (Profit) เสถียรภาพ (Stability) และการ
เติบโต (Growth) เทาน้ัน แตยังหมายถึงองคการ โดยทั่วไปที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับสังคม 
อาทิ หนายงานภาครัฐ ในขณะที่ธรรมาภิบาล (Governance) หมายถึงการปกครองดูแล ดวย
การเอ้ืออาทรเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกองคการ 
อาทิ ผูถือหุน คูคา พนักงานหรือแมกระทั่งหนวยงานภาครัฐผูกํากับดูแล 
 

ดังนั้นธรรมาภิบาล หมายถึง การท่ีองคการมีระบบบริหารเงินอยางโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบไดวามีการดําเนินงานที่เปนไปดวยความถอยที ถอยอาศัยเคารพตอสิทธิของผูที่
เก่ียวของของกลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือใหทุกคนสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุข ดังน้ัน
องคประกอบของธรรมาภิบาลจึงประกอบไปดวย 3 มิติ ดังภาพที่ 1.3   
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โครงสรางและกระบวนการ 
(Structure & Process) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.3 องคประกอบของธรรมาภิบาลในองคการ 
 
 จากภาพที่ 1.3 ขางตนสามารถอธิบายองคประกอบในแตละสวนโดยสังเขป ดังน้ี 
 
  1. โครงสรางและกระบวนการ (Structure and Process) หมายถึง การดําเนินงาน การ
ประสานงาน และการควบคุมภายในองคการใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
  2. จริยธรรมและความซื่อสัตย  (Ethics and Integrity) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยาง
มากเพราะถือเปนหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล แมวาจริยธรรมจะเปนนามธรรมแตก็มี
ความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการบรรลุสูการเปนองคการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 
  3. ความสามารถและภูมิปญญา (Competence and Wisdom) ความสามารถ หมายถึง
ศักยภาพและความพรอมของคนในองคการที่จะนําเอาความรู ทักษะ ความชํานาญ ความ
เชี่ยวชาญมารวมกัน เพ่ือปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยการติดตอส่ือสารอยาง
มีประสิทธิผลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซ่ึง
เปนภูมิปญญาความสามารถขั้นสูงที่จะปฏิบัติการไดอยางเหมาะสมตอสภาพแวดลอมตางๆ ที่
แปรเปลี่ยนไป 

 
บทบาทของผูจัดการทางการเงินตอการสรางธรรมาภิบาล 
 

การที่ผูจัดการทางการเงินจะผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลในองคการไดจําเปนที่ผูจัดการ

ทางการเงินตองเขาใจถึงองคประกอบของการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบไป
ดวยองคประกอบหลักๆ ดังน้ี  

 
บรรษัทภิบาล 

         (Corporate Governance) 
 
 

สรางความสามารถในการแขงขัน 
(Create Competitiveness & Stability) 

คุณธรรมและความซื่อสัตย 
(Ethics & Integrity) 

ความสามารถและปญญา 
(Competence & Wisdom) 
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1. การมีความเขาใจที่ถูกตอง ธรรมาภิบาลไมอาจเกิดขึ้นไดในองคการ หากผูที่
เก่ียวของในองคการ ขาดความรู ความเขาใจ ในหลักการและประโยชนในระยะยาวของการมี
ธรรมาภิบาลในองคการ ดังน้ันผูจัดการทางการเงิน จึงมีหนาที่โดยตรงในการผลักดันใหเกิดการ
ถายทอด ความรูและความเขาใจใหเกิดขึ้นกับผูที่เก่ียวของในองคการเปนการภายใน กอนขยาย
ผลไปสูบุคคลภายนอกองคการ 

2. การมีความคิดที่ถูกตอง การมีความคิดที่ถูกตองในเรื่องธรรมาภิบาล คือการมีความ
เขาใจ ถึงนิยามของธรรมาภิบาล คือความคิดความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองของโครงสราง  
(Structure) กระบวนการ (Process) จริยธรรม (Ethics) ความสามารถ (Competence) และภูมิ
ปญญา (Wisdom) ที่เก่ียวของกับองคการ  

3. ความทุมเท ผูจัดการทางการเงินตองผลักดันองคการใหมีการจัดสรรทรัพยากรสวน
หน่ึงเพ่ือสรางความเขาใจและความคิดที่ถูกตอง เพ่ือใหการเกิดการถายทอดและพัฒนาขึ้นเปน
คานิยม (Value) ขององคการไดอยางถาวร 

4. การกระทําอยางถูกตอง ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการวางแผน การ
ดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยางมีเหตุผล โดยอางอิงหลักการที่ถูกตอง มีการคัดเลือกทีมงาน 
กําหนดกฎเกณฑการวางแผนการดําเนินการอยางเหมาะสม และมีการกําหนดบทลงโทษ หรือ
ใหรางวัลแกผูสนับสนุน หรือลงโทษผูขัดขวางการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคการอยางเปน
รูปธรรม 

5.  การติดตามและตรวจสอบที่ถูกตอง การติดตามตรวจสอบชวยกําหนดเกณฑ 
มาตรฐาน และแนวทางในการควบคุมใหเกิดธรรมาภิบาลอยางรวดเร็วและเหมาะสม ทั้งนี้
ผูจัดการทางการเงินตองพิจารณาถึงตนทุนและผลตอบแทนของการติดตามและตรวจสอบวา

เปนไปอยางสมเหตุสมผล สําหรับการดํารงอยูขององคการในระยะยาวหรือไม 
นอกจากน้ันผูจัดการทางการเงินตองพยายามสรางระบบการติดตามและตรวจสอบพัฒนา

บุคลากรใหมีความสามารถและมีคุณธรรมในการติดตามและตรวจสอบ รวมถึงการมีทักษะท่ี
เหมาะสมตอการประเมินวิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางของผลลัพธกับแผนงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนรับฟงความเห็นตอการเสนอแนวทางในการตรวจสอบและควบคุมที่ดีจากทุกๆ ฝายใน
องคการ 

6.  การประเมินผลและปรับแกไข ผูจัดการทางการเงินตองกําหนดใหเปนหนาที่ในการ
ประเมินผลและแกไขการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพการณแวดลอมตางๆ โดยผานการ
ประเมินอยางเปนระบบ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหองคการสามารถพัฒนาสูการเปนองคการแหง     
ธรรมาภิบาลได 
 

ผูจัดการทางการเงินมีหนาที่และความรับผิดชอบในการประสานกับผูบริหารในทุกๆ 
ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงที่จะสรางความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชน

ของการที่องคการมีธรรมาภิบาล เพราะการที่องคการมีธรรมาภิบาลจะชวยเพ่ิมศักยภาพของ
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ความสามารถในการแขงขัน และไดรับผลประโยชนที่จากการลดความสูญเสียขององคการ

โดยรวม อันเนื่องมาจากการฉกฉวยผลประโยชนสวนบุคคลของผูมีสวนเกี่ยวของ  
 
นอกจากน้ัน การมีธรรมาภิบาลจะชวยสนับสนุนโอกาสในการเขาถึงตลาดการเงินนอก

ประเทศ เน่ืองจากผูลงทุนประเภทสถาบันใหความสําคัญอยางมากกับความโปรงใสในการ

บริหารงาน อีกทั้งการมีธรรมาภิบาลที่ดี จะชวยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ 
(Strategic Alliance) สงเสริมการพัฒนายกระดับสูการเปนองคการในระดับนานาชาติ ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางมากตอการยกระดับศักยภาพการแขงขันของประเทศขนาดกลางอยางประเทศ

ไทย  
 
องคการท่ีขาดธรรมาภิบาลจะมีลักษณะสําคัญ คือขาดการใหความสําคัญตอการบริหาร

ภายในองคการ วัฒนธรรมองคการไมเดนชัดและขาดความเขมแข็ง บุคลากรไมมีความผูกพัน
หรือซ่ือสัตยตอองคการ ขาดความโปรงใสในการบริหาร ผูบริหารมาจากตัวแทนผูถือหุนเฉพาะ
กลุม โดยผูถือหุนประเภทสถาบัน ซ่ึงไดแกพวกกองทุนตางๆ หรือบริษัทประกันชีวิตไมใหความ
สนใจในการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท  

 
นอกจากนี้องคการที่ขาดธรรมาภิบาลยังมีลักษณะของการขาดการแบงแยกหนาที่และ

ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ผูบริหารระดับสูงมีความขัดแยงในเรื่องของผลประโยชน 
โดยเฉพาะการแบงแยกระหวางผลประโยชนขององคการและผลประโยชนสวนตัว (Conflict of 
Interest)  

 
หากองคการขาดธรรมาภิบาลจะเกิดเหตุการณการออกคําสั่งหรือกฎเกณฑโดย

ปราศจากการอางอิงหลักการ หรือบางครั้งก็เปนการออกกฎเกณฑและขอบังคับที่ละเอียดมาก

เกินความจําเปน รวมถึงการออกกฎระเบียบที่เปนประโยชนแกบุคคลเฉพาะกลุมสรางภาระ
คาใชจายตอองคการโดยรวม  

 
ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูจัดการทางการเงินในฐานะที่เปนคนกลางในการจัดสรร

ทรัพยากรขององคการจะตองทําหนาที่สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นกับทุกๆ ระดับโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริหารระดับสูงในองคการ เพ่ือใหองคการน้ันๆ สามารถพัฒนาไปสูการเปนองคการท่ี
มีธรรมาภิบาลโดยสรางหรือพัฒนาเปนลักษณะเฉพาะขององคการ  

 
ทั้งน้ีผูจัดการทางการเงินจะตองสรางใหเกิดความนาเชื่อถือ (Accountability) ความ

โปรงใส (Transparency) และปรับเปลี่ยนทัศนคติของการสรางมูลคาหุนในระยะส้ันใหเปนการ
สรางมูลคาหุนในระยะยาว (Long-term Share Value) โดยมีการปฏิบัติตอผูเก่ียวของอยางเปน
ธรรม เพราะเม่ือระบบธรรมาภิบาลของบริษัทพัฒนาไปสูเปนองคการแหงการเรียนรู ผูจัดการ
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ทางการเงิน ตองจัดใหมีการประเมินผลการปฎิบัติงานที่ดีใหเปนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
(Code of Best Practice) และกําหนดใหมีการตรวจสอบเพ่ือสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นกับ
องคการโดยรวม  

 
ทั้ ง หมดนี้ ผู จั ดก า รทางการ เ งิ นส ามารถ ดํ า เ นิ นการ ได โ ดยผู ถื อ หุ น ได แก  

นักลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) อาทิบริษัทประกันชีวิต กองทุนรวม โดยเฉพาะนัก
ลงทุนสถาบันซ่ึงเปนระดับนานาชาติจะชวยใหการสนับสนุน และทําหนาที่ผลักดันใหเกิด 
ธรรมาภิบาลในองคการผานกลไกการจัดสรรเงินลงทุน และจะผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลตอ
องคการผานการลงคะแนน (Voting Method) สําหรับการเลือกคณะกรรมการของบริษัท 

 
แนวทางการสรางธรรมาภิบาลในองคการ 

 
แนวทางการสรางธรรมาภิบาลในใหกับองคการสามารถสรุปไดโดยสังเขป ดังน้ี 
1. การสรางความนาเชื่อถือ (Accountability)  
2. ความโปรงใส (Transparency) 
3. การสรางทัศนคตคิวามสาํคัญของมูลคาหุนในระยะยาว (Long-term Share Value) 
4. การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
5.การประมวลผลการปฏบิตัิงานที่เปนเลศิ (Code of Best Practice) 
6. การสรางระบบตรวจสอบอยางสมดุล (Check and Balance) 
 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
1. การสรางความนาเชื่อถือ (Accountability) แมวาผูจัดการทางการเงินมีหนาที่

โดยตรงที่ตองรับผิดชอบตอผูถือหุน แตก็มิอาจละเลยความรับผิดชอบขององคการที่มีตอผูมีสวน
ไดเสียอ่ืนๆ ขององคการ อาทิ หนวยงานภาครัฐหรือ คูคา (Suppliers) โดยผูจัดการทางการเงิน
จะตองทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบ ดูแลการใชจายเงินขององคการ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการใชจายของผูบริหารของบริษัท ผูจัดการทางการเงินจะตองคํานึงเสมอวาแมตนเอง
ไดรับแตงตั้งโดยผูจัดการของบริษัทผานกระบวนการลงคะแนนของผูถือหุนรายใหญ แตก็ตอง
ไมละทิ้งความความสําคัญของผูถือหุนรายยอยซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียกับทางบริษัท  

2. ความโปรงใส (Transparency) ผูจัดการทางการเงินตองสรางความเขาใจให
ตรงกันในเรื่องความโปรงใส ซ่ึงหมายถึง การบรรลุองคประกอบ เร่ืองความชัดเจนของการ
ปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติอยางสมเหตุ สมผลซึ่งวิญูชนทั่วไปจะพึงรับได การปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอโดยไมเลือกปฏิบัติเร่ืองใดเปนกรณีเฉพาะ (Consistent) หมายถึงการปฏิบัติในเรื่อง
ใดๆ จะตองมีความเสมอภาค หรือการตัดสินใจที่อางอิงเหตุและผลอยางเปนหลักเปนเกณฑ 
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สามารถที่จะเปรียบเทียบกับกรณีอ่ืนๆ (Comparable) ดังน้ันการตัดสินใจดําเนินการในเร่ืองใดๆ 
จะตองสามารถอางอิงความแตกตางที่เกิดขึ้นตามสถานการณแตละแบบที่เกิดขึ้น โดยไดรับการ
ยอมรับจากสวนใหญของผูมีสวนไดเสีย 

3. การสรางทัศนคติความสําคัญของมูลคาหุนในระยะยาว (Long-term Share 
Value) ผูจัดการทางการเงินมักไดรับแรงกดดันจากผูบริหารระดับสูงใหใสใจกับราคาหุน ซ่ึง
สะทอนถึงตัวเลขผลกําไรของบริษัทในแตละงวดระยะเวลาการดําเนินงาน ทั้งๆ ที่สิ่งเหลาน้ีไมใช
ความม่ังคั่งของกิจการโดยรวมในระยะยาว เพราะมูลคาของกิจการควรเปนไปโดยสอดคลองและ
สมเหตุสมผลระหวางผูมีสวนไดเสียตางๆ ในองคการ ดังนั้นผูจัดการทางการเงินจึงมีหนาที่
จะตองสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะผูถือหุนใหมองเห็นถึงมูลคาหุน
ในระยะยาวของธุรกิจเปนสําคัญมากกวาตัวเลขผลกําไรเพียงสั้นๆ ในแตละชวงเวลา 

4. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ผูจัดการทางการเงินมีหนาที่ที่จะตอง
สรางความเช่ือถือใหเกิดขึ้นกับผูถือหุน ทั้งผูถือหุนรายเล็กและรายใหญอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมเลือกปฏิบัติจากความแตกตางจากปจจัยสวนบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของสัญชาติ หรือ
จํานวนหุนที่ถือครอง 

5.การประมวลผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Code of Best Practice) ผูจัดการทาง
การเงินมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน โดยการคํานึงถึง
มาตรฐานทางดานกฎหมายและมาตรฐานทางดานสังคม ซ่ึงไดแกเร่ืองของจริยธรรม คุณคาทาง

สังคม ภูมิปญญาของทองถิ่น เพ่ือนํามาใชกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคการใหเปนไป
อยางสอดคลองตามความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ในองคการ 

6. การสรางระบบตรวจสอบอยางสมดุล (Check and Balance) ผูจัดการทาง

การเงินมีหนาที่ที่จะตองผลักดันใหเกิดความสมดุลตอการบริหารและการตรวจสอบ โดยคํานึง
ความสิ้นเปลือง ซ่ึงก็คือคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบและการติดตามผล ไดแกการควบคุม
ตนทุนและประเมินผลประโยชนของการตรวจสอบและติดตามผลไมเปนภาระตอคาใชจายของ

กิจการจนเกินควร 
 
กลาวโดยสรุป ผูจัดการทางการเงินมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการสรางธรรมาภิบาล

ในองคการดวยสาเหตุที่ผูจัดการทางการเงินเปนผูควบคุมหรือประสานงานการจัดสรรทรัพยากร  
ตาง ๆ ในองคการโดยตรงใหเกิดประสิทธิภาพ ดังน้ันหากผูจัดการทางการเงินดําเนินการใน
เร่ืองของการรณรงค สรางความรู ความเขาใจใหเกิดขึ้นกับผูที่มีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
อยางเหมาะสมใหเห็นถึงความสําคัญของมูลคาขององคการในระยะยาวจากการมีธรรมาภิบาล 
โดยไมไดคํานึงถึงเพียงแตตัวเลขของผลกําไรในระยะสั้น ซ่ึงอาจเปนเพียงการเบียดบังเอา
ประโยชนจากสังคม เชน การสรางมลพิษตอสภาพแวดลอม หรือการสรางภาระโดยการเอา
เปรียบตัวลูกจาง พนักงาน เปนตน ก็จะชวยใหองคการน้ันๆ สามารถดํารงอยูไดในสังคมอยาง
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ปกติสุข ขณะเดียวกันสังคมก็จะมีการเติบโตสามารถพัฒนาไปไดทุกๆ ดาน กอก็ใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติตอไป 

 
หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.2.3 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.3 

ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที่ 1.2.3 
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เร่ืองที่ 1.2.3 ความสัมพันธระหวางนักการเงินกับตลาดการเงิน 
 

ตลาดการเงิน (Financial Market) มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการทํางานของ
นักการเงินในการจัดการทางการเงิน เพราะธุรกิจตองดําเนินกิจกรรม ที่เก่ียวของกับทางการเงิน 
ในเร่ืองของการจัดหาเงินทุนภายหลังที่ไดมีการประมาณการความตองการเงินทุนของธุรกิจใน

รูปของประมาณความตองการเงินทุนจากภายนอก (External Financial Needs : EFNs) 
 
ดังน้ันตลาดการเงินจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดหาเงินทุนของกิจการ เพราะ

ตลาดการเงินจะชวยทําหนาที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของธุรกิจโดยรวมวาสมควรไดรับการ

จัดสรรเงินทุนมากหรือนอยเพียงใด โดยประเมินผลจากตัวเลขที่เก่ียวของ อาทิ ยอดขายที่คาด
วาจะสามารถทําได เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดเง่ือนไขในการใหความสนับสนุนทาง
การเงินแกธุรกิจ 
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กิจการ 

- กูยืมเงินระยะสั้น/ยาว 
- ออกตราสารหนี้ระดมทุน 
- ออกตราสารทุนระดมทุน 
- ระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ 

ตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 
อาทิ เงินกูหมุนเวียน (Revolving Credit Agreement) 
หุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debenture) 

ตองการเงินทุน 

 
ตรวจสอบความเปนไปไดในการ

ประมาณการความตองการใชเงินทุน 
ติดตามผลการใชเงินทุน 

ภาพที่ 1.4 ความสัมพันธตลาดการเงนิกับหนาที่ทางการบริหารการเงิน 

ตลาดเงิน 

(ระยะเวลานอยกวา 1ป) 
ตลาดทุน 

(ระยะเวลาเกินกวา 1 ป) 
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ภาพที่ 1.4 แสดงความสัมพันธของตลาดการเงินกับนักการเงิน โดยเม่ือธุรกิจมีความ
ตองการเงินทุนจากภายนอก (EFN) ธุรกิจก็จะทําการประเมินทางเลือกสําหรับการจัดหาเงินทุน 
อาทิ การจัดหาเงินทุนจากการกอหน้ี ทั้งในรูปของเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาว หรือการออก
ตราสารหนี้ระดมทุนจากผูลงทุน หรือการระดมทุนในรูปของการออกเปนหุนสามัญ แมกระท่ัง
การลงทุนการระดมทุนในรูปอ่ืนๆ เชน การออกหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debenture) 
หรือ การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย เปนตน ซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมในตลาดการเงิน 
ประกอบไปดวยตลาดเงิน (ตลาดที่มีระยะเวลาของการจัดสรรเงินทุนนอยกวา 1 ป) หรือตลาด
ทุน (ตลาดที่มีการจัดสรรเงินทุนเกินกวาระยะเวลา 1 ป)  

 
ตลาดการเงินจะกําหนดรูปแบบของการจัดสรรแหลงเงินทุนประเภทตางๆ ใหเหมาะสม

กับความตองการของเงินทุน โดยอาศัยกลไกหลัก 2 ตัว คือ 1) ผลตอบแทน (Return) ที่
สอดคลองกับ 2) ความเสี่ยง (Risk) อยางไรก็ตามในบางคร้ัง ความคาบเกี่ยวของตลาดเงินและ
ตลาดทุนอยูที่ประเภทของตราสารที่มีลักษณะยืดหยุน เชนการใหเงินกูหมุนเวียน (Revolving 
Credit Agreement) ซ่ึงเปนสัญญาการใหสินเชื่อปตอป และการใหสินเชื่อสามารถตอสัญญาได 
ขึ้นกับความสามารถในการบริหารของธุรกิจ วาสามารถสรางความพึงพอใจหรือความม่ันใจ
ใหกับผูสนับสนุนเงินทุนมากนอยเพียงใด ซ่ึงทั้งหมดนี้จะนําไปสูการกําหนดกลไกการตรวจสอบ
ดูแลการใชเงินทุนอยางใกลชิดของธุรกิจ 

 
องคประกอบของตลาดการเงิน 

 
ตลาดการเงินประกอบไปดวยตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี  
 
ตลาดเงิน (Money Market) เปนตลาดสําหรับการระดมเงินทุนหรือการใหสินเชื่อที่มี

ระยะเวลาการครบกําหนดไมเกิน 1 ป หรือเก่ียวของกับธุรกรรมการโอนเงิน การซื้อขาย
หลักทรัพยทางการเงินที่อายุการไถถอนนอยกวา 1 ป อาทิ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋ว
เงินคงคลัง ตลาดเงินเปนกลไกที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนเงินทุนระยะส้ันของธุรกิจเปนไปได
ดวยดีตัวอยางธุรกรรมในตลาดเงิน อาทิ การจัดหาเงินทุนใหแกธุรกิจ การใหสินเชื่อบุคคล หรือ
การจัดสรรเงินทุนระยะสั้นแกภาครัฐผานตราสารทางการเงินระยะสั้น ตลาดเงินอาจแบงไดเปน 

 
1. ตลาดเงินในระบบ ประกอบดวยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายท่ีชัดเจน 

เชนธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนโดยมีกิจกรรมสําคัญสําหรับตลาดเงินในระบบ คือการ
กูยืมระหวางธนาคารดวยกัน (Inter-bank) หรือการใหกูยืมระหวางธุรกิจ (Call Loan) ซ่ึงสวน
ใหญจะมีชวงระยะเวลามาตรฐาน 1 วัน 7 วัน 15 วัน หรือ 30 วัน เปนตนหรืออาจเปนการกู
โดยตรง (Loan) หรือการเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) แมแตรูปแบบการกูเงินโดยการออกตรา
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สารทางการเงินระยะสั้น ไดแกตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเงิน ตราสารการคา (Commercial 
Papers) หรือตราสารอ่ืนที่ธนาคารในระบบใหการรับรองเพ่ือรับเงินไวในระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

2. ตลาดเงินนอกระบบ เปนตลาดเงินที่ไมมีกฎหมายรองรับสถานภาพอยางชัดเจน 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับทางการเงินในตลาดการเงินนอกระบบหลักๆ เชน การใหกู การเลนแชร 
การขายฝาก เปนตน ทั้งน้ีตลาดเงินนอกระบบมีบทบาทอยางมากสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา
เชนประเทศไทย 

 
ตลาดทุน (Capital Market) เปนแหลงระดมเงินออมระยะยาว หรือสินเชื่อระยะยาวที่

ชวงเวลาเกินกวาตั้งแต 1 ปขึ้นไป อาทิ เงินฝากประจํา หุนกู หุนสามัญ พันธบัตรทั้งของภาครัฐ
และเอกชน ทั้งนี้ตลาดทุนอาจแบงไดเปนตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง 
(Secondary Market) โดยตลาดแรกหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพยที่เปนการออกจําหนายคร้ัง
แรก โดยผูออกหลักทรัพยเปนผูได รับเงินทุนจากการออกหลักทรัพย น้ันๆ ทั้งน้ีในทาง
เศรษฐศาสตรถือวาตลาดหลักทรัพยในตลาดแรกเปนการลงทุนที่แทจริง ขณะที่การซื้อขายใน

ตลาดรองเปนการเปลี่ยนมือระหวางผูถือหลักทรัพยเทาน้ัน  
 
อยางไรก็ตามสภาพการณในตลาดรองมีบทบาทอยางมากตอสภาพคลองในตลาดแรก 

เพราะการมีตลาดรองน้ันจะชวยใหหลักทรัพยสามารถพัฒนาไปสูการเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดได (Marketable Securities) และชวยใหการจําหนายหลักทรัพยในตลาดแรก
เปนไปอยางคลองตัว 

 
ในสวนของสถาบันการเงินในตลาดทุนประกอบไปดวยสถาบันหลักๆ เชน ธนาคาร

พาณิชยในธุรกรรมที่เก่ียวของกับสินเชื่อที่ระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต เปนตน 

 
อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันทําใหการแบงแยกระหวางตลาดเงิน 

และตลาดทุนเปนไปไดคอนขางยาก เพราะธุรกรรมที่คาบเก่ียวระหวางการจัดหาเงินทุนระยะสั้น
และระยะยาวเปนไปอยางใกลชิดกันมากขึ้น ดังภาพที่ 1.5 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

41

41

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 ภาพรวมตลาดการเงิน 
 
ความสัมพันธระหวางนักการเงินและตลาดการเงินเปนไปอยางใกลชิด เพราะนักการเงิน

ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในตลาดการเงินที่นับวันจะทวีความซับซอน

อยางที่คาดการณไดยาก เน่ืองจากพัฒนาการของตราสารทางการเงินใหมๆ ที่ออกแบบโดย
วิศวกรรมทางการเงิน (Financial Engineering) โดยอาศัยการผนวกระหวางคณิตศาสตรกับ

ทฤษฎีทางการเงินในการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk) และผลประโยชนตอบแทน (Return) 
โดยมีความมุงหมายท่ีจะลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู

ลงทุนหรือผูจัดการทางการเงิน ดังนั้นการทําความเขาใจถึงนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ จึงเปน
สิ่งจําเปนสําหรับ นักการเงิน 

 
นักการเงินควรมีความเขาใจอยางดีสําหรับองคประกอบของตราสารการเงินประเภท

พ้ืนฐาน (Plain Vanilla) เพราะตราสารทางการเงินโดยองคประกอบพื้นฐานเกิดจากการจัดสรร
ระหวางองคประกอบหลักๆ ไดแกกระแสเงินสดเขา (Cash Inflows) และตนทุนถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เปรียบเทียบกับปจจัยเรื่องของราคาที่
จะจายออกไป เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิในตราสารทางการเงินน้ันๆ  

 
ดังน้ันผูจัดการทางการเงิน จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

ธุรกิจโดยตรง เพ่ือจะไดทําการเลือกสรรปจจัยที่ธุรกิจสามารถจะควบคุมได มาจัดทําเปนตราสาร
ทางการเงินประเภทใหมๆ เพ่ือลดตนทุนของการจัดหาเงินทุน เพราะตนทุนทางการเงินของ
ธุรกิจโดยรวมที่ลดลงจะชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจใหมากขึ้น เน่ืองจาก
ตนทุนทางการเงินเปนตนทุนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 

ตลาดการเงิน (Financial Market) 

 

      ตลาดเงิน (Money Market)               ตลาดทุน (Capital Market) 

(ธุรกรรมระยะเวลาของธุรกรรมนอยกวา1 ป)   (ธุรกรรมระยะเวลาของธุรกรรมเกินกวา1 ป) 

  ธนาคารพาณิชย                                    ตลาดหลักทรัพย  

      บริษัทเงินทุน      

                                          
                                                                               

บริษัทหลักทรัพย 
จัดการกองทุนรวม 
ตลาดหลักทรัพย 

อ่ืนๆ  
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กลาวโดยสรุป ตลาดการเงินทําหนาที่เปนกลไกจัดสรรระหวางเงินของผูมีเงินออมไป
ยังผูที่มีความตองการเงินลงทุน ดังน้ันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินซึ่งเปนผลมา
จากความกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหเสนแบงเขตแดนเปนเพียงปจจัยทางภูมิศาสตร ดังนั้น
การที่ธุรกิจจะสามารถจัดการทางการเงินไดอยางเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ซ่ึงหมายถึงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินการ จําเปนอยางยิ่งที่ผูจัดการทางการเงิน
จะตองมีความรูความเขาใจในรูปแบบพ้ืนฐานของตราสารทางการเงิน และเขาใจถึงสภาพของ
ธุรกิจที่ดําเนินการอยูวาปจจัยใดมีกระทบตอธุรกิจและจะสามารถบริหารความเสี่ยงของปจจัย

เหลาน้ันใหเกิดความไมแนนอนนอยที่สุดไดอยางไร กอนที่จะนําขอมูลตางๆ ไปใชในการ
ออกแบบสรางสรรคใหเกิดเปนตราสารทางการเงินใหมๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับธุรกิจและ
บรรลุเปาหมายของการสรางความม่ังคั่งสูงสุด จากการบริหารตนทุนทางการเงินใหอยูในระดับ
ต่ําสุดเทาที่จะเปนไปได ซ่ึงจะชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจใหสามารถ
แขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.2.3 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.3 

ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที่ 1.2.3 
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ตอนที่ 1.3  
บทความและกรณีศึกษาทางการเงิน 
 
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 1.3  แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง 
 
หัวเร่ือง 

1.3.1 บทความ การพัฒนานักการเงินมืออาชีพ 
1.3.2 บทความ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการวางแผนทางการเงิน 
1.3.3 กรณีศึกษา บริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) 

 
แนวคิด  

1. การพัฒนาสูการเปนการเงินอยางมืออาชีพตองประกอบไปดวยทักษะ ความรู
ในทางการเงินและการบริหารเชิงกวาง รวมถึงการเปนผูมีคุณธรรม 

2. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของ

ประเทศไทย ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินเปนกลไกสําคัญตอความอยูรอดและ

บรรลุถึงความสําเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
3. การบริหารการเงินเก่ียวของโดยตรงกับการจัดสรรทรัพยากรขององคการ ซ่ึงตองมี

ความโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได การขาดความเช่ือม่ันของผูมีสวนไดเสียจาก
การขาดธรรมาภิบาลของธุรกิจจะสงผลกระทบอยางรุนแรง และเปนไปในวงกวาง
โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดหาเงินทุน 

 
วัตถุประสงค 

เม่ือศึกษาตอนที่ 1.3  จบแลว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวทางการพัฒนาตนเองสูการเปนผ ู จัดการทางการเงินมืออาชีพได 
2. อธิบายความสําคัญและรูปแบบการวางแผนทางการเงินสําหรับ SMEs อยางมี

ประสิทธิภาพได 
 
 
โปรดอานแผนการสอนประจําตอนที่ 1.3  แลวจึงศึกษาเนื้อหาสาระพรอมปฏิบัติกิจกรรมในแตละเรื่อง 
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เร่ืองที่ 1.3.1 บทความ การพัฒนาสูนักการเงินมืออาชีพ  
 
 วัตถุประสงคของการเสนอบทความการพัฒนาสูนักการเงินมืออาชีพคือ ในการเรียน
การศึกษา นักศึกษาควรมีความรูความเขาใจทั้งในสวนของทฤษฎี และการที่จะนําทักษะไปใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพภายใตความมีคุณธรรม บทความนี้นําเสนอเนื้อหาโดยรวมถึง
หนาที่ และบทบาทของผูจัดการทางการเงินในการเปนนักการเงินมืออาชีพที่ประกอบไปทั้งใน
สวนของการทําหนาที่บริหารพ้ืนฐาน และการทําหนาที่บริหารเชิงยุทธศาสตร  
 

ทั้งสองสวนมีความแตกตางกันในแงของความเปนศาสตรและเปนศิลป เม่ือนักศึกษาได
ศึกษาจนจบชุดวิชาสัมมนาการเงิน นักศึกษาควรกลับมาอานบทความนี้อีกคร้ังเพ่ือพิจารณาวา

นักศึกษามีความเขาใจถึงการเปนนักการเงินมืออาชีพและมีความพรอมในการที่จะพัฒนาตนเอง

ไปสูการเปนนักการเงินมืออาชีพมากนอยเพียงใด และมีสิ่งใดที่นักศึกษาจะตองปรับปรุงเพ่ือที่จะ
ไดนําความรู และทักษะไปใชประโยชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  
 มหาวิทยาลัยในฐานะที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีภารกิจหลักใน

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีการสรางบัณฑิตในสายวิชาทางการเงินไมไดมีความแตกตาง

จากสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ แตอยางใด การที่จะพัฒนาบัณฑิตสูการเปนนักการเงินมืออาชีพ (Smart 
Financial Professionals) จําเปนตองสงเสริมการปลูกฝงในองคประกอบ 3 ประการหลักๆ 
ไดแก 
 

ประการแรก การเปนผูมีทักษะ (Skill) ซ่ึงเปนความหมายที่กวางกวาการเปนเพียงผู
เฉลียวฉลาด (Smart) เพราะการเปนผูมีทักษะหมายถึงการเปนผูมีความรู ความสามารถในสิ่งที่
ตนเองจะตองกระทํา ซ่ึงความหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสรางบัณฑิตใน

สภาพแวดลอมของสังคมไทย ที่ใหความสําคัญกับความเคารพตอขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
มากกวาการที่เปนเพียงแคคนฉลาด (Smart) เทาน้ัน  

 
ทั้งนี้การที่จะเปนผูมีทักษะในการเปนนักการเงินมืออาชีพ ควรจะประกอบไปดวยการ

เปนผูที่มีทักษะทางดานภาษา (Language) เน่ืองจากตลาดการเงิน ซ่ึงมีความสําคัญอยางมาก

สําหรับกิจกรรมการระดมทุน (Financing Activities) เปนตลาดที่ไมมีขอบเขต (No Boundary)  
 
การหมุนเวียนของกระแสเงิน เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและเปนไปอยางรวดเร็วโดยเปนการ

เคลื่อนยายจากที่ที่มีผลตอบแทนต่ํา ความเสี่ยงสูง โดยเปรียบเทียบกับตลาดการเงินอ่ืน ไปยังที่
ที่ใหผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ํากวาโดยเปรียบเทียบ  
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การที่ตลาดการเงินของประเทศไทยเปนตลาดคอนขางเล็ก อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผาน
มาประเทศไทยมีความตองการเงินทุนสนับสนุนตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
เพ่ือใชในการสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันเพ่ือการสงออกเปนจํานวนมาก สะทอนให
เห็นถึงความสําคัญอยางยิ่งของตลาดการเงินระหวางประเทศ  

 
ดังน้ันนักการเงินมืออาชีพจําเปนที่จะตองมีทักษะทางภาษาที่ดี โดยทักษะทางภาษาที่ดี

น้ัน ไมไดหมายถึงเพียงเปนผูมีความสามารถในภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพียงเทาน้ัน แตนักการ
เงินอาจจะมีความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะในภาษาอื่นๆ สําหรับแหลงระดมเงินทุนที่มีศักยภาพ
สําหรับไทยในอนาคตเชน ภาษาจีนกลาง หรือภาษาญี่ปุน เปนตน  

 
นอกเหนือจากทักษะทางดานภาษาแลว นักการเงินมืออาชีพยังควรที่จะมีทักษะของการ

เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี (Human Relationship) เน่ืองจากการเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี เปน
สิ่งที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในฐานะนักการเงินมืออาชีพเปนอยางมาก เพราะงานของนักการ
เงินจําเปนที่ตองมีการติดตอประสานงานกับผูที่เก่ียวของหลากหลาย และผูที่นักการเงินจะตอง
เขาไปเก่ียวของ ก็มีพ้ืนฐานสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไปตามภูมิหลังการศึกษา หรือภูมิหลัง
ทางดานปจจัยสวนบุคคล  

 
ดังน้ันการที่นักการเงินมีมนุษยสัมพันธที่ดี จึงจําเปนอยางมากท่ีจะชวยใหการปฏิบัติ

หนาที่ตางๆ ของนักการเงินสามารถลุลวงตามวัตถุประสงคที่ไดมุงหมายไวไดอยางราบร่ืน  
 
ทักษะอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอการเปนนักการเงินมืออาชีพ คือ

ทักษะทางดานของการวิเคราะห (Analytical Skills) เพราะงานของนักการเงิน จําเปนที่จะตอง
อาศัยการวิเคราะหโดยอางอิงขอมูลตางๆ และประเมินความเปนไปไดของเหตุการณที่อาจ

เกิดขึ้นเพ่ือคาดการณผลในอนาคต  
 
ดังน้ันการเปนผูที่มีทักษะในการวิเคราะหจะชวยใหนักการเงินสามารถเขาใจถึงปญหา

ตางๆ ไดอยางลึกซ้ึงแบบมืออาชีพ ชวยใหการวางแผนตางๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือ
บรรเทาเหตุการณเลวรายที่อาจจะเกิดขึ้น แมกระทั่งการพลิกกลับเรื่องรายใหเปนเรื่องดี 

 
ประการที่สอง นักการเงินมืออาชีพจําเปนที่จะตองมีพ้ืนฐานความรูความเขาใจ ทั้งใน

งานท่ีเปนรูปแบบด้ังเดิม (Traditional Finance) คืองานที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดการทาง
การเงิน (Financial Management) ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องของการประมาณการ

ความตองการของเงินทุน (Anticipation) ทั้งในเรื่องของระยะเวลาและจํานวน การจัดหาเงินทุน 
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(Acquisition) ซ่ึงเก่ียวของกับการบริหารตนทุนการจัดหาเงินทุนจากแหลงตางๆ และการจัดสรร
เงินทุน (Allocation) ไปยังโครงการลงทุนตางๆ อยางเหมาะสม  

 
การปฏิบัติหนาที่พ้ืนฐานเหลาน้ี เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในชื่อของ 3As of Finance ซ่ึง

เปนการปฏิบัติงานของนักการเงินในฐานะมืออาชีพในการสนับสนุนตอการปฏิบัติหนาที่ของฝาย

ตางๆ ในองคการ ในลักษณะการสนับสนุนเปาหมายองคการโดยรวม และชวยประสานความ
ตองการของแตละสวนขององคการใหเกิดจุดที่เหมาะสม (Optimal Point) ระหวางฝายผลิต

ตางๆซึ่งจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยูขององคการโดยรวมในระยะยาว เพราะองคการนั้นถูก
จัดตั้งขึ้นและดําเนินการโดยมีปญหาหลักคือความจํากัดของทรัพยากร  

 
นอกจากความรูในเรื่องการเงินแบบด้ังเดิม (Traditional Finance) ที่นักการเงินตองมี

ความรูแลว นักการเงินมืออาชีพยังจําเปนจะตองมีความรูในเรื่องการเงินสมัยใหม (Modern 
Finance) ซ่ึงครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในการใหบริการทางการเงิน (Financial Service) 
เพราะการเปนผูใหบริการทางการเงิน จําเปนที่จะตองมีความรู ความเขาใจในลักษณะของการ

เปนผูเชี่ยวชาญ (Specialist) เน่ืองจากงานทางดานการเงินเปนงานที่มีพัฒนาการตลอดเวลา

อยางไรขอบเขตและไมเคยหยุดน่ิง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกตัวองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ซ่ึงทําให
เกิดนวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ ทางการเงิน พรอมๆ กับความสามารถในการบริหารความ
เสี่ยงและผลตอบแทนอยางมีสัมฤทธผิลมากยิ่งขึ้น 

 
ประการที่สาม ความเปนมืออาชีพ (Professionals) ที่หมายถึงการเปนทั้งผูที่มีความรู 

(Knowledge) และเปนผูที่มีคุณธรรม (Ethics) ซ่ึงปจจุบันความตองการนักการเงินมืออาชีพที่มี
ความรูความสามารถเกิดขึ้นพรอมๆ กับความตองการนักการเงินที่มีคุณธรรม โดยในสวนของ
ความรูความสามารถ ยอมหมายถึงการเปนผูที่มีความรอบรูตองานและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ อีก
ทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ตนเองไดรับมอบหมายจากทรัพยากรตางๆ ที่
ไดรับจัดสรรอยางเหมาะสม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 
ดังน้ันความรูของนักการเงินมืออาชีพจึงจําเปนที่จะตองครอบคลุมทั้งในแงของความรูใน

สวนของสาขาการเงิน และมีความรูความเขาใจในเรื่องของการบริหารงานดานอ่ืนๆ อาทิ
การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการผลิต  

 
สําหรับการเปนผูที่มีคุณธรรม นักการเงินมืออาชีพจะตองบริหารงาน โดยการสราง

สมดุลของความตองการที่เกิดจากผูที่มีสวนไดเสียตอองคการ (Stakeholders) อยางเหมาะสม 
และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ทั้งน้ีการเปนผูมีคุณธรรมไมไดหมายถึงการละทิ้งความ
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รับผิดชอบตอผูถือหุน (Stockholders) ผูแตงตั้งนักการเงินเขาเปนผูบริหารการเงินในองคการ
ทางออมผานกรรมการผูจัดการของบริษัทแลวละทิ้งเปาหมายในการทํากําไรโดยสิ้นเชิง 

 
การมีคุณธรรมในฐานะนักการเงินมืออาชีพ หมายถึงการเปนผูมีธรรมาภิบาลหรือมุงม่ัน

ที่จะปลูกฝงธรรมาภิบาล (Corporate  Governance) ใหเกิดขึ้นกับทุกระดับในองคการ เพราะ
หากองคการมีธรรมาภิบาลที่ดีแลวยอมหมายถึงการมีความโปรงใส (Transparency) ที่พรอมตอ
การตรวจสอบทุกเม่ือ โดยหากผูบริหารขององคการมีความซื่อสัตย บริหารองคการอยางโปรงใส
และยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียก็จะทําใหองคการน้ัน ไดรับความเชื่อถือจากทุกๆ ฝาย ชวยลด
ตนทุนในการติดตาม (Monitoring) และตรวจสอบ (Examination) กอใหเกิดผลดีคือ ผูถือหุนจะ
ไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากคาใชจายขององคการท่ีลดนอยลง สอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การปฏิบัติงานของนักการเงินมืออาชีพ 

 
กลาวโดยสรุป การพัฒนาสูการเปนนักการเงินมืออาชีพ (Smart Financial 

Professionals) ไมไดหมายถึงเพียงแคการเปนนักการเงินที่เกงและมุงม่ันที่จะสรางผลตัวเลข

ของผลกําไรที่สูงสุดเพียงอยางเดียว แตยังตองหมายถึงการเปนนักการเงินที่มีทักษะในการ
บริหาร ที่จะสามารถนําพาองคการธุรกิจของประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาชาติ และมี
ศักยภาพเพียงพอตอการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ โดยนักการเงินมืออาชีพจําเปนที่
จะตองมีความรูและมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหนาที่ในทุกๆ ดาน ทั้งที่เปนศาสตร (Science) 
และศิลป (Art)  

 
ในสวนของความรู การพัฒนาใหนักการเงินมีความรูพ้ืนฐานอยางถองแทในเรื่องของ

ทฤษฎีทางการเงินจะชวยใหเกิดความรู ความเขาใจและนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางหลากหลาย ตลอดจนสามารถที่จะนําความรูพ้ืนฐานที่มี  ไปพัฒนาให
เกิดความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ  

  
การพัฒนานักการเงินใหเปนนักการเงินมืออาชีพจําเปนที่จะตองดําเนินการไปพรอมๆ 

กับการปลูกฝงในเรื่องของความมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย เชนเดียวกับการพัฒนาสรางองค

ความรูใหเกิดขึ้นกับนักการเงินตั้งแตยังเปนบัณฑิต โดยคุณธรรมที่มุงหวังน้ันคงมิไดเปนเพียง

แคการเปนคนดี หรือความเปนคนซื่อสัตย แตยังตองหมายถึงความตั้งใจที่จะชวยผลักดัน
สงเสริมใหองคการบริหารงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได ซ่ึงเปนการทําหนาที่ตามที่นักการเงิน
มืออาชีพไดรับการมอบหมายและไววางใจจากผูถือหุน เพราะหากทําไดทั้งหมดดังที่กลาว
มาแลว เม่ือองคการเปนที่เชื่อถือของทุกๆ ฝายที่เปนผูมีสวนไดเสีย การจัดหาเงินทุนของ
องคการก็จะมีตนทุนที่ต่ําลง และดวยเหตุที่ตนทุนทางการเงินเปนตนทุนหลักในการผลิตหรือ
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ดําเนินธุรกิจ การท่ีมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํา ยอมหมายถึงความสามารถหรือศักยภาพทางการ
แขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศของประเทศไทยที่จะยกระดับเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

 
หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.3.1 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.1 

ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.3 เร่ืองที่ 1.3.1 
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เร่ืองที่ 1.3.2 บทความ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการวางแผนทางการเงิน*  

 
 วัตถุประสงคของการนําเสนอบทความธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับการวางแผน

ทางการเงิน เน่ืองมาจากการวางแผนมีความสําคัญตอการบริหารทางธุรกิจ ทั้งน้ีธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมมีความเกี่ยวของกับการจางงาน การผลิตและการลงทุนในประเทศเปน
สัดสวนที่สูง ในขณะเดียวกันการมีความรู ความเขาใจในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะชวย
ใหสามารถนําทักษะดังกลาวไปประยุกตใช เม่ือธุรกิจมีการเติบโตไปสูการเปนธุรกิจขนาดใหญ 
การเรียนรูเร่ืองของการวางแผนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปนประโยชนอยาง

มากตอการทํางานและประกอบอาชีพของนักศึกษา 
 

 “รูเขารูเรา รอยรบไรพาย ไมรูเขารูเรา จะชนะคร่ึงหน่ึง ไมรูเขาไมรูเรา จะแพทุกศึก” 
 
 จากบทประพันธพิชัยสงคราม ของซุนวู ซ่ึงอางมาจากบทท่ี 3 เร่ืองการวางแผนในตํารา
พิชัยสงครามของซุนวู จะเห็นไดวาความสําคัญของการวางแผนมีมานานนับตั้งแตอดีตกาลแลว 
เน่ืองจากการวางแผนเก่ียวของโดยตรงกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพ่ือใหการจัดสรร
ทรัพยากรตาง  ๆเปนไปอยางมีสัมฤทธิผล สอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณที่ตองเผชิญ  
 

สําหรับธุรกิจแลว การวางแผนถือเปนกิจกรรมลําดับแรกและเปนจุดเร่ิมตนของ
ความสําเร็จ การวางแผนไมไดหมายถึงการประมาณการความตองการใชเงินทุน โดยไรเหตุผล 
แตการวางแผนที่ดีหมายถึงการคาดการณ เหตุการณ ในอนาคตอยางสมเหตุ สมผล  

 
ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดการพัฒนาเทคนิคตางๆ อยางมากมาย 

และเปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ ปจจุบันบริษัทใหญๆ ใหความสําคัญกับการวางแผนอยางมาก 
ถึงขนาดกําหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) อยางตอเนื่อง ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือวางแผนลวงหนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผน 
 
 การวางแผนทางการเงิน อาจกลาวไดวามีความสําคัญตอธุรกิจไมยิ่งหยอนไปกวาการ

วางแผนในดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะตามแนวคิดการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning: ERP) ซ่ึงเปนการมองภาพรวมของธุรกิจ และใหความสําคัญ
กับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกประเภทของธุรกิจ ทั้งผูจําหนายวัตถุดิบหรือปจจัยการ
ผลิต (Supplier) ลูกคา (Customer) ลูกจาง (Employee) หรือหนวยงานภาครัฐ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*  ตีพิมพในหนังสือ The Key. 2550. บมจ. กสิกรไทย พ.ศ.2550, หนา 84 - 97 
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การจัดทําธุรกิจอยางสมบูรณ ประกอบไปดวยการรวบรวมปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผล
ตอธุรกิจจากฝายตางๆ ไมวาจะเปนฝายบัญชี ฝายขาย ฝายจัดสงสินคา ฝายจัดซ้ือ ฝายการ
ผลิต ตลอดจนฝายสนับสนุนอ่ืนๆ เชนฝายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประเด็นสําคัญของการ

บริหารทรัพยากรของธุรกิจโดยรวม คือการบริหารการเงิน เพราะการบริหารการเงินโดยหนาที่ 
คือ การประเมินศักยภาพ ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจหรือความสามารถตอการ
รองรับเหตุการณตางๆ รอบธุรกิจที่แปรเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 
 
 ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินเก่ียวของกับภาพรวมของการบริหารการเงินของธุรกิจใน

ทุกๆ ดาน โดยหนาที่การบริหารเงินเกี่ยวของกับกิจกรรมที่เรียกวา 3 As of Finance ประกอบ
ไปดวย ลําดับแรกการประมาณการความตองการใชเงินทุน (Anticipation Financial Needs) 
หมายถึงการประมาณความตองการทั้งจํานวนเงิน และระยะเวลาความตองการเงินทุน โดย
ประเมินจากกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจที่จะมีขึ้น หรือวางแผนไววาจําเปนตองมีเพ่ือรองรับตอ
ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมตางๆ ภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้น  
 

สําหรับกิจกรรมทางการเงินลําดับที่สอง คือการจัดหาเงินทุน (Acquisition Financial 
Resource) หมายถึงการสรางเครือขายความเปนไปไดของการจัดหาเงินทุนจากแหลงตางๆ ทั้ง
แหลงเงินทุนซ่ึงมีความเปนไปไดของการเขาถึงแหลงเงินทุนสูง และแหลงเงินทุนที่อาจเปนไปได
ต่ําตอการจัดหา อาทิ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แมจะสามารถระดมทุนจากผูถือหุน
ได แตกระบวนการในการขออนุมัติเพ่ือระดมเงินทุนโดยการขายหุนตอผูถือหุน ตองใชระยะเวลา
ในการขออนุมัติทั้งจากที่ประชุมผูถือหุนและการไดรับอนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ คือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หากสภาพแวดลอมเกิด
ปญหา เชนเกิดภาวะตกต่ําของดัชนีราคาหลักทรัพย การจัดหาเงินทุนโดยการระดมทุนจากการ
ขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม ก็อาจเปนไปโดยไมราบร่ืน อาทิ จําหนายไมไดราคาหรือจําหนายได
ไมหมด สงผลระยะยาวกับภาระตนทุนจากมูลคาการระดมทุนที่อยูในระดับต่ํา หนาที่ของนักการ
เงินในการจัดหาเงินทุนจึงจําเปนตองวางแผนทางการเงินใหทราบถึงภาพรวมความเปนไปไดใน

การจัดหาเงินทุนจากแหลงตางๆ  
 
สําหรับกิจกรรมลําดับสุดทายทางการเงิน คือการจัดสรรเงินลงทุน (Allocation 

Financial Funds) คือกระบวนการนําเงินที่ไดรับจากการระดมทุน ตามแผนงานที่วางไวไป
ลงทุนในโครงการลงทุนตางๆ ใหไดผลตอบแทนตามที่คาดหวัง โดยมีเคร่ืองมือทางการเงินที่
สําคัญ คืองบลงทุน (Capital Budgeting) โดยงบลงทุนจะชวยใหธุรกิจมองเห็นภาพรวมของการ
ลงทุนและผลตอบแทนที่ไดรับเปนอยางดี โดยภาพรวมของการวางแผนทางการเงิน จึงเปนเรื่อง
ที่เก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจ ดังภาพที่ 1.6  
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การวางแผนทางบัญชี 

(การวางแผนภาษีและการควบคุมภายใน) 
การวางแผนการผลิต 

(การจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต) 

การวางแผนทรัพยากรขององคการ 

(Enterprise Resource Planning) 
 
 

การวางแผนทางการเงินขององคการ 

(Financial Planning) 

ปจจัยนําเขา 

อาทิ ขอมูลสภาพแวดลอมความตองการ 
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)   

การวางแผนหนวยงานสนับสนุน 

(อาทิ การขนสง (Logistic) การบริหารงานบุคคล) 
การวางแผนทางการตลาด 

(การขายและสงเสริมการขาย) 

ผลผลิต 

งบการเงินลวงหนา 
 

เงินทุนที่ตองการจากภายนอก 

(External Financial Needs, EFNs) 

ภาพที่ 1.6 การวางแผนทางการเงินโดยรวม 
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 ภาพที่ 1.6 แสดงการวางแผนทางการเงินโดยรวมเห็นไดวาหนาที่ของนักการเงินจะ

เก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรขององคการภายใตการวางแผนอยางเปนระบบ โดยมีผูจัดการ
ทางการเงินเปนผูควบคุมดูแล โดยการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา คือสภาวะแวดลอมใน
การดําเนินธุรกิจ ทั้งภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมถึงความตองการของผู
มีสวนไดเสียตางๆ ตอตัวองคการ และประเมินผลผลิตที่เปนไปไดทั้งในเชิงประมาณและเชิง

คุณภาพจากงบการเงินลวงหนา โดยการประมาณเงินทุนที่ตองการจากภายนอก เพ่ือพิจารณา

จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนในการดําเนินการอยางเปนระบบ  
 

การจะบรรลุเปาหมายของการวางแผนทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยการ

วางแผนจากหนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ไดแกการวางแผนทางบัญชีซ่ึงเนนถึงการบริหารควบคุม
ภายในและกําหนดนโยบายภาษีอยางสมเหตุสมผล การวางแผนดานการผลิตซ่ึงเก่ียวของกับ
กระบวนจัดซ้ือวัตถุดิบและดําเนินการผลิต รวมถึงการวางแผนทางการตลาดซึ่งเก่ียวของกับการ
ขายและการกําหนดนโยบายสงเสริมการขาย โดยมีการประสานงานกับหนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
อาทิ การขนสง การบริหารงานบุคคล การพิจารณาขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

การวางแผนทางการเงิน มีทั้งการวางแผนระยะสั้นซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่นอยกวา 12 
เดือนและการวางแผนระยะยาว ซ่ึงเกินกวา 12 เดือน ทั้งน้ีปจจัยนําเขาของการวางแผนระยะสั้น
ยอมใกลเคียงกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน มากกวาการวางแผนในระยะยาว เพราะระยะเวลาท่ี
ยิ่งหางออกไป ยิ่งทําใหการวางแผนมีความคลาดเคลื่อนสูง แตธุรกิจสามารถแกไขได โดยจัดให
ไดมีการทบทวนและแกไขแผนงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปอยางตอเน่ือง 
จากการติดตามปจจัยนําเขาตางๆ อยางใกลชิด  

 
ขอมูลสําคัญที่ตองใชในการวางแผนทางการเงิน คือขอมูลสภาพแวดลอมทางการเงิน 

อาทิ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เชน ดัชนีความเชื่อม่ันผูผลิตและผูบริโภค 
อัตราการใชกําลังการผลิต เปนตน เพ่ือประเมินวาการเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือทรงตัว 
หรือลดต่ําลง เพราะภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไวในแตระดับ ลวนมีผลตอการกําหนดรูปแบบ
กิจกรรม และการวางแผนการลงทุนของธุรกิจ การใชเทคนิคหรือการใชเคร่ืองมือทางการเงินเขา
มาชวยในการประเมินปจจัยนําเขา  อาจทําไดโดยการวิเคราะหความไวหรือความออนไหว 
(Sensitivity Analysis)  

 
การประเมินความออนไหว คือการตั้งเง่ือนไขของสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น และ

ประเมินวาสถานการณที่เกิดขึ้นน้ันๆ มีผลกระทบอยางไรตอกระแสเงินสดของธุรกิจและ
ความสามารถในการทํากําไร เพราะในทางการเงิน หลักสําคัญของการจัดการทางเงิน คือเร่ือง
ของกระแสเงินสดไมใชตัวเลขของกําไร นอกจากนั้นปจจัยแวดลอมเชิงเศรษฐกิจตองถูกนํามา
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ประกอบในฐานะที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ ปจจัยการนําเขาที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งคือ ความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เพราะผูมีสวนไดเสียเปนผูที่มีผลกระทบตอความอยู
รอดของธุรกิจในระยะยาว  

 
การวางแผนตองใหความสําคัญตอการสรางดุลยภาพความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

อาทิกรณีของบริษัทจําหนายกาซ รายหนึ่งซึ่งเปนรายใหญของประเทศ ประสบปญหาสูญเสีย

ความเชื่อม่ันจากผูลงทุนตอระบบควบคุมภายในของธุรกิจ ซ่ึงคือเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท 
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการดํารงอยูของธุรกิจในระยะยาว  

 
ตัวอยางที่เกิดขึ้นจากกรณีของบริษัทดังกลาว สะทอนใหเห็นวาการกําหนดทิศทางของ

บริษัทมิอาจกําหนดโดยความตองการของผูถือหุนใหญของบริษัทเพียงอยางเดียว แตตอง
คํานึงถึงความตองการของสังคม ที่คาดหวังใหธุรกิจมีระบบการบริหารงานที่โปรงใสและเปนไป
อยางยุติธรรมทั้งตอผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย  

 
การพิจารณาปจจัยนําเขาในเรื่องของสภาพแวดลอมและความตองการของผูมีสวนได

เสีย ถูกใชกําหนดเปนแนวทางเลือกในการวางแผนทางการเงินของธุรกิจ อาทิ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงหน่ึง คือบริษัทแผนดินทองพร็อพเปอรตี้ ซ่ึงใชชื่อยอในการซื้อ
ขายวา GOLD เดิมบริษัททําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือจําหนาย ตอมาทางบริษัทประเมิน
วาสภาพแวดลอมในเมืองไทยน้ัน มีความไมแนนอนสูง บริษัทจึงวางแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
สัดสวนของรายไดจากคาเชาใหไดมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาโครงการในลักษณะการจัดทําเปน

อพารทเมนทใหบริการ (Serviced Apartment) หรือการวางแผนการนําที่ดินที่มีอยูจํานวนมาก
ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดกระบี่มาจัดทําเปนโรงแรม หรือรีสอรต สําหรับนักทองเที่ยว ซ่ึง
จะเปนการสรางรายไดใหกับบริษัทในระยะยาวตอไป  

 
ดังน้ันการประเมินปจจัยนําเขาโดยสรุป จึงหมายถึงความพยายามที่จะแปรเปลี่ยนความ

ไมแนนอนตางๆ ใหเปนความแนนอนโดยยังคงรักษาอัตราการเติบโต และประเมินความ
ตองการของเงินทุนในแตละสถานการณไวอยางสมเหตุผล  
 

กระบวนการการวางแผนทางการเงิน เก่ียวของกับการประสานในเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากร ทั้งในเรื่องของการวางแผนการผลิต ซ่ึงเก่ียวของกับการจัดซ้ือวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิต การวางแผนบัญชีซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องของการวางแผนภาษีและควบคุมภายใน การ
วางแผนทางการตลาดซึ่งเก่ียวของกับการขายและสงเสริมการขาย ตลอดจนการวางแผนของ
หนวยงานสนับสนุนตางๆ เชนการขนสง (Logistic) หรือการบริหารงานบุคคล เปนตน  
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การวางแผนทางการเงินคือความพยายามที่จะสรางความสัมพันธในเชิงปริมาณของ

ปจจัยนําเขากับผลผลิตที่คาดหวัง อาทิ การประมาณความตองการของเงินทุนจากยอดขาย 
ดังน้ันหากยอดขายเพ่ิมขึ้นก็คาดวาความตองการของเงินทุนจะเพ่ิมขึ้น  
 
  สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การวางแผนทางการเงินถือวามี

ความสําคัญอยางมาก ดังที่ซุนวูกําหนดยุทธศาสตรไววา การจะเอาชนะไดจะตองรูทั้งตนเองและ
คูแขงอยางถองแท สําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ที่ตองคํานึงถึงความจํากัดของ
ทรัพยากรที่มี ดังน้ันความลมเหลวในสถานการณใด สถานการณหน่ึงอาจสงผลรุนแรงอยางมาก

ตอการดํารงอยูของธุรกิจ SMEs 
 

ดังน้ันการวางแผนทางการเงินจึงเปนหัวใจของการอยูรอดของธุรกิจเพราะหากการ

วางแผนทางการเงินของธุรกิจเกิดความลมเหลวก็จะทําใหสิ่งที่ธุรกิจไดดําเนินการไวทั้งหมดสูญ

สลายไป ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงมีความสําคัญอยางมาก สําหรับวิธีการวางแผน
ทางการเงินที่ดีสําหรับ SMEs ควรจะเปนอยางไรนั้น คําตอบที่ไดคงไมแตกตางจากการวางแผน
ของธุรกิจขนาดใหญ แตตองเปนไปอยางจริงจังและรอบคอบ อยางไรก็ตามความไดเปรียบที่
เห็นชัดสําหรับการวางแผนทางการเงินสําหรับ SMEs คือความซับซอนของการวางแผนที่มีไม

มาก เพราะธุรกิจมีขนาดเล็ก ขณะที่ลําดับชั้นของการบริหารไมไดเปนไปอยางซับซอนแต 
อยางใด  
 

การวางแผนทางการเงินสําหรับ SMEs ประกอบไปดวยการพิจารณาปจจัยนําเขาสวน

ใหญคือยอดขาย ทั้งน้ีการประมาณการความตองการใชเงินทุน ยอดขายถือเปนงานที่ยุงยากมี
ความคลาดเคลื่อนสูงขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมที่ดําเนินการ เพราะการวางแผนในเรื่องของยอดขาย
ของ SMEs จะตองเก่ียวของกับปจจัยแวดลอมภายนอกอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือวิธีการของคูแขงขัน อาทิการกําหนดกลยุทธสงเสริมการตลาด ซ่ึง
สงผลกระทบโดยตรงกับแผนงานของธุรกิจ เพราะหาก SMEs ไมดําเนินการตอบสนองตอกล

ยุทธของคูแขง อยางเทาทันยอดขายธุรกิจก็ยอมลดนอยลง แตหากธุรกิจปรับยุทธศาสตร หรือ
กลยุทธในการดําเนินการเรื่องสงเสริมการขายของธุรกิจก็ยอมสงผลกระทบโดยตรงกับกระแส

เงินสดของธุรกิจที่ประเมินไว 
 
นอกเหนือจากเร่ืองของยอดขายแลว อีกส่ิงหน่ึงซ่ึงเปนเรื่องสําคัญและเปนเรื่องที่ติดตาม

มากับยอดขายก็คือเร่ืองของการผลิต โดยการผลิตที่ดีสําหรับ SMEs จําเปนที่จะตองมีการ

วางแผนอยางใกลชิดกับยอดขาย เพราะการมีสินคาคงคลังในระดับสูงไมไดสงผลดีแตอยางใดตอ
ธุรกิจโดยรวม เพราะธุรกิจตองประสบภาระคาใชจายในการเก็บรักษา อาทิ ดอกเบี้ยของตนทุน
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เงินที่นํามาใชในการเก็บสินคาน้ันๆ ขณะเดียวกันสินคาคงคลังที่เก็บรักษาไวก็เสี่ยงตอความ

ลาสมัยหรือการชํารุดอยางมาก ซ่ึงไมไดเปนประโยชนแตอยางใดตอธุรกิจเลย  
 
ดังน้ันการประมาณการความตองการใชเงินทุน ยอดขายสําหรับธุรกิจ SMEs ควรจะ

เปนการวางแผนอยางใกลชิดกับลูกคาขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมที่ SMEs น้ันๆ อยู อาทิ หากอยูใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีผูซ้ือรายใหญที่ชัดเจน เชนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต การ
ประมาณยอดการผลิตก็ควรเปนไปอยางใกลชิดกับผูซ้ือ โดยใหความสําคัญกับเรื่องของผลิต

ภาพ (Productivity) ซ่ึงหมายถึงการผลิตในตนทุนที่ต่ําและมีคุณภาพสูงตรงตามที่ลูกคาตองการ 
เพราะหากสินคาไมไดมาตรฐานแลวลูกคาก็ยอมสงสินคาคืนกลับมากอใหเกิดภาระตนทุนกับ

ธุรกิจ แมแตการสูญเสียความเชื่อม่ันจากลูกคาในระยะยาวได ทําใหการบริหารสินคาคงคลังของ
ธุรกิจไมสามารถพัฒนาไปสูการมีสินคาคงคลังระดับต่ํา (Just In Time : JIT) ทั้งน้ีหากธุรกิจ
สามารถพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพและดําเนินการผลิตอยางใกลชิดตามความตองการของ

ลูกคาแลว ความไมแนนอนของกระแสเงินสดที่จะไดรับก็จะนอยลงไปเปนอยางมาก ทําใหการ
บริหารของธุรกิจเปนไปอยางราบร่ืน สามารถสรางรายไดใหกับตัวธุรกิจไดอยางม่ันคง  
 
 สําหรับกระบวนการและเครื่องมือที่ใชในการวางแผนทางการเงินสําหรับ SMEs ที่เปนที่
นิยมคือการใชงบประมาณเงินสด (Cash Budget) สาเหตุที่งบประมาณเงินสดมีความสําคัญเปน

พิเศษก็เน่ืองจากธุรกิจจําเปนที่จะตองบริหารโดยใชเงินสดเปนตัวจายชําระหนี้ และเงินสดก็มัก
แตกตางจากตัวเลขของกําไรที่ธุรกิจดําเนินการได ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑสิทธิหรือเกณฑพึง

รับพึงจาย (Accrual Basis)  
 

ดังนั้นการจัดทํางบเงินสดจะชวยบอกใหเห็นถึงสถานภาพในปจจุบันของธุรกิจวามี

สภาพคลองมากหรือนอยเพียงไร และเม่ือนํางบประมาณเงินสดที่ไดไปเปรียบเทียบกับงบ

ลวงหนา (Proforma) ก็จะทําใหเห็นภาพรวมของธุรกิจ SMEs น้ันๆ วามีการดําเนินการเปนไป
ตามแผนหรือแตกตางจากแผนมากนอยเพียงไร ในสวนสุดทายหาก SMEs ไดบริหารงานโดย
พิจารณาขอมูลของปจจัยนําเขาโดยใชเคร่ืองมือทางการเงินตางๆ ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน 

 
การจัดทํารายงานสถานะของธุร กิจใหอยู ในรูปของบัญชีบริหาร  (Managerial 

Accounting) ก็เปนเรื่องสําคัญตอการติดตามประเมินผลเพราะจะชวยใหผูบริหารสามารถเห็น

ภาพรวมของธุรกิจวาเกิดปญหาท่ีจุดใด และควรจะตองกําหนดหรือดําเนินการแกไขปญหาโดย
เรงดวนนั้น อยางไร 
 

การที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองวางแผนทางการเงินอยางรอบคอบ ภายใต
ความกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ ที่มีในปจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถใช
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ประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีได อาทิ การใชธนาคารผานระบบเครือขาย  
(E-banking) เพราะการใชบริการผานระบบเครือขายจะเปนประโยชนตอธุรกิจในการควบคุม

กระแสเงินสดเขาออกโดยสามารถทําการตรวจสอบกระแสเงินสดไดทันที  
 
อยางไรก็ตาม การใชเทคโนโลยีดังกลาวก็มาพรอมกับความตระหนักถึงความเขมงวดใน

การควบคุมดูแล เพราะมิฉะน้ันแลว การวางแผนที่ดีไมอาจปองกันความสูญเสียจากการทุจริต

ของเจาหนาที่ไปได ดังน้ันการใชเทคโนโลยีตางๆ จึงตองเกิดขึ้นพรอมๆ กับการกําหนดระบบ
ควบคุมภายในอยางเขมงวด  

 
นอกจากนี้แลว เคร่ืองมือทางการเงินสมัยใหมยังเปนประโยชนอยางมากตอการบริหาร

และวางแผนทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาทิ ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่มีการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศสามารถที่จะใชเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือบริหาร

ความเสี่ยงจากความแปรปรวนผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยการซื้อขายเงินลวงหนา

ในตลาดแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Market) ซ่ึงธนาคารพาณิชยเกือบทุกแหงสามารถให

บริหารน้ีไดอยางครบวงจร 
 

 กลาวโดยสรุป การวางแผนทางการเงินแมวาจะไดดําเนินการอยางรอบคอบแตการที่
ปจจัยนําเขาคือสภาพแวดลอมรอบตัว ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมน่ิง มีการปรับเปลี่ยน
แปรปรวนไดอยูตลอดเวลา ดังน้ันการวางแผนทางการเงินที่ดี จึงตองกําหนดทางเลือกในความ
เปนไปไดตอการรองรับความสูญเสีย อาทิ การบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อกรมธรรมประกันภัย  
 

ตัวอยางเชนโรงงานผูผลิตที่ไปตั้งอยูในเขตชายแดนระหวางจังหวัดกาญจนบุรีกับ

ประเทศพมาแมจะไดประโยชนอยางมากจากคาแรงงานที่อยูในระดับต่ํา แตก็มีความเส่ียงหลาย
ประการทั้งความเสี่ยงจากความไมปลอดภัยทางการเมือง หรือแมกระท่ังความเสี่ยงซึ่งไดมีการ
แสดงความกังวลเมื่อเร็วๆ น้ีคือเรื่องความเสี่ยงของแผนดินไหว เพราะจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู
บนแยกของรอยเลื่อนแผนดินไหว  
 

ดังนั้นแมวาทาง SMEs จะไดวางแผนไวอยางรอบคอบเพียงใดก็ตาม หากเกิด
เหตุการณที่ไมคาดฝนขึ้นก็จะทําใหเกิดความสูญเสียไดอยางมากมายเพราะความสูญเสียที่

เกิดขึ้น อาทิแผนดินไหวยอมหมายถึงความสูญเสียทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงของการจัดทํา
แผนทางการเงิน โดยการซื้อกรมธรรมไวลวงหนาก็จะเปนประโยชนและชวยลดความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นได ซ่ึงการวางแผนทางการเงินสําหรับ SMEs ก็มีลักษณะเชนเดียวกับการวางแผน

ของธุรกิจขนาดใหญ แตมีความละเอียดมากกวาธุรกิจขนาดใหญ โดยการคํานึงถึงปจจัยการ
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นําเขา คือขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ และความตองการของผูมีสวนไดเสียที่มีผลกระทบโดยตรง
กับธุรกิจ เพ่ือประเมินขอมูลที่มีผลกระทบตอธุรกิจ 

 
เม่ือประเมินปจจัยนําเขากับสิ่งที่ธุรกิจมีไมวาจะเปนขนาดของสินทรัพย ยอดขาย สวน

ของทุนของธุรกิจ ภาระหนี้ที่มี แลวก็ทําการเชื่อมโยงรายการตามลําดับความสําคัญ โดยอาศัย
ความสัมพันธที่เปนเชิงปริมาณ เชนการอางอิงตัวเลขยอดขาย หรือตัวเลขของสินทรัพย เพ่ือ
ประเมินวาธุรกิจตองการเงินทุนสนับสนุนตอการเติบโตจากภายนอกเทาไหร จากน้ันจึงนําขอมูล
ตางๆ ไปจัดทํารายงานซึ่งอยูในรูปของงบการเงินลวงหนา และนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับมาใช
ประโยชนในการกําหนดรูปแบบและแผนของการดําเนินงานของบริษัทในระยะยาวตอไป การ
วางแผนทางการเงินที่ดี จะชวยลดความเส่ียงของความลมเหลวของธุรกิจจากภาวะไมคาดฝน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากไดมีการใชเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงตางๆ อยางเหมาะสม  
 

หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.3.2 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.2 
ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.3 เร่ืองที่ 1.3.2 
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เร่ืองที่ 1.3.3 กรณีศึกษา บริษัท พีเอ็น คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)* 

กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนการแสดงใหนักศึกษาไดเห็นถึง
ภาพรวมของการบริหารเงินในยุคไรพรมแดนขอมูลขาวสารมีการเผยแพรไปอยางรวดเร็วและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะการขาดความเช่ือม่ันของผูมีสวนไดเสียตอตัวองคการก็เปนไปอยาง

รุนแรง และการที่จะแกไขสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับตัวองคการภายหลังจากการเกิดความไม
เชื่อม่ันตอการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลจะสงผลกระทบตอการจัดการทางการเงินของตัว

องคการธุรกิจน้ันๆ และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการดํารงอยูของธุรกิจน้ันๆ ในระยะยาว 
 

โครงสรางธุรกิจของบริษัทพีเอ็น คอรปอเรชั่น 
 

บริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูคากาซปโตรเลียมเหลวโดยใชตราสินคา “พี
เอ็นแกส” ในปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย (บริษัท วี แกส (ประเทศไทย) จํากัด) ภายใตเคร่ืองหมาย
การคา “วีแกส” มีสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทยรวมกัน โดยประมาณรอยละ 22 นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังประกอบธุรกิจดานวิศวกรรมประเภทรับเหมาติดตั้งระบบอาคาร ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ

สุขาภิบาล รวมถึงมีการดําเนินการในธุรกิจคานํ้ามันปโตรเลียมภายใตเครื่องหมายการคา “MM 
Petroleum” 
 

ปจจุบันบริษัท ฯ มีบริษัทยอยในเครือรวมทั้งสิ้น 5 บริษัทฯ  ไดแก 
1. บริษัท เอส เอส ที เปโตร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (SST)  ประกอบธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลว

ในประเทศเวียดนาม โดยใชเคร่ืองหมายการคา เอส ซี ที โดยทางบริษัทฯ ถือหุนทั้งจํานวน 
2. บริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่น (สิงคโปร) จํากัด  เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการซื้อ

กาซปโตรเลียมเหลวจากภูมิภาคตาง  ๆทั้งในแถบเอเชียและพื้นที่ใกลเคียง โดยบริษัทฯ ถือ
หุนทั้งจํานวน 

3. บริษัท พีเอ็น มารีน จํากัด  ประกอบธุรกิจรับจางขนสงกาซ LPG บิวเทน โพรเพน 
และผลิตภัณฑที่เก่ียวของ โดยบริษัทฯ ถือหุนคิดเปนรอยละ 30 

4. บริษัท พีเอ็น เอทานอล จํากัด  ประกอบธุรกิจผลิตและขายเอทานอล และ
ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ  ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนใน บริษัทฯ น้ีเกือบทั้งหมด 

5. บริษัท วี แกส (ประเทศไทย) จํากัด  ประกอบธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลวภายใต          
เคร่ืองหมายการคา “วีแกส” โดยบริษัทฯ ไดซ้ือหุนเกือบทั้งหมด  

 
โครงสรางการบริหารองคการของบริษัทฯ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 1.7  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

*เปนกรณีศึกษาสําหรับการเรียนเทานั้น ไมอนุญาตใหอางอิงกับบริษัทใดๆ เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 
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ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการฝายวางแผน 

และงบประมาณ 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

ทรัพยากรบุคคล 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

บัญชีและการเงิน 

รองกรรมการผูจัดการ 

วิศวกรรม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ผูจัดการ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานเลขานุการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานองคกรสัมพันธ 

ผูอํานวยการ 
สํานักงานบริหารทรัพยสิน 

รองกรรมการผูจัดการ 

กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
และนํ้ามัน 

รองกรรมการผูจัดการ 

CFO 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการอุตสาหกรรม 

และคาปลีก 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

การตลาด LPG 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการจัดหา 
ผลิตภัณฑ LPG 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการวิศวกรรม 
ไฟฟาและเคร่ืองกล 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

วิศวกรรมโยธา 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

เทคโนโลยีพลังงาน 

 ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

วิสาหกิจสัมพันธ 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 
ธุรกิจนํ้ามัน 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการโครงการ 
สถานีไฟฟายอย 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

การตลาดวิศวกรรม 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

อนุรักษพลังงาน 

ผูชวยกรรมการ 
ผูจัดการ 

การตลาดตางประเทศ 

ภาพท่ี 1.7 โครงสรางองคการบริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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ภาพรวมบริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
ปจจุบันบริษทัฯ ไดกําหนดเปาหมายดําเนินธุรกิจหลักๆ ก็คือ บริษทัฯ ตั้งเปาหมายการ

ขายแกสภายใตเคร่ืองหมายการคา  “พีเอ็นแกส” ใหไดไมนอยกวา 51,000 ตันโดยประมาณตอ

เดือน โดยบริษัทฯ คาดหมายวาจะสามารถมีสวนแบงทางการตลาดไดประมาณรอยละ 30 จาก
การลงทุนเพ่ิมในการสรางคลังเก็บกาซเพิ่มขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ใหสอดคลองกับ

ความตองการทางการตลาดของกลุมลูกคาเปาหมาย สวนการลงทุนของบริษทัฯ ในประเทศ

เวียดนามบรษิัทฯ คาดวาจะมีสวนแบงทางการตลาดไดไมนอยกวารอยละ 25 ภายในระยะเวลา 
5 ป ปจจุบันบริษัทฯ ไดซ้ือโรงบรรจุแกสในจังหวัด Vungtao และจังหวัด Dalat ซ่ึงตราสินคา
ของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับเปนอยางดี 

 
ในสวนของธุรกิจวิศวกรรมบริการและการดําเนินการดานการกอสรางระบบ

สาธารณูปโภคของบริษัทฯ  ซ่ึ ง กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายคือหนวยงานดานระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ปจจุบันมีโครงการที่อยูในระหวางการดําเนินงานคือโครงการของ
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคการไฟฟาฝายผลิต และการประปานครหลวง  

 
ทั้งน้ีบริษัทฯ มีการพัฒนาไปสูการเปนผูใหบริการอยางครบวงจร ตั้งแตการเปนที่

ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultants) การรับจางออกแบบ (Designer) 
และการรับเหมากอสราง (Contractor) โดยมีการบริหารโครงการในลักษณะของการรวมทุนกับ

ผูรับเหมาตางประเทศที่มีเทคโนโลยีและความชํานาญเฉพาะ (Turnkey Contractor) เปนราย

โครงการ 
 
สําหรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ คือการลงทุนโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือเปน

สวนประกอบในการปรับปรุงคุณภาพของเชื้อเพลิงปโตรเลียมซ่ึงคาดวาจะเปนแหลงสรางรายได

ใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งน้ีบริษัทฯ กําหนดแผนการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ ใหเปนเอทา
นอลท่ีมีคุณภาพสูง โดยมีระดับความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 

 
ความเส่ียงของบริษัทพีเอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯ หลักๆ จะมาจากความเสี่ยงจากการควบคุมราคากาซ 

โดยปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการนโยบายแหงชาติไดนําระบบราคาก่ึงลอยตัวมาใชและมี

คําสั่งยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกของกาซปโตรเลียมเหลว  
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ดังน้ันการควบคุมราคาขายกาซจึงจํากัดอยูเฉพาะการคาสงเทาน้ัน ทําใหการปรับราคา
ของผูคากาซตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ และ
กรมการคาภายในกอนจึงจะปรับราคาจําหนายได อยางไรก็ตาม คาดวาอีกไมนานคงตองมีการ
ยกเลิกการควบคุมราคาโดยภาครัฐตามนโยบายการคาเสรี ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยตรงกับ
บริษัทฯ 

 
จากการที่บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจรแมวาตองเผชิญกับแรงกดดันจาก

การเปดเสรีใบอนุญาตเปนผูจําหนายตามมาตรา 7 แตเชื่อวาผูเขาแขงขันรายใหมจะกระทําได

ยากข้ึน นอกเหนือจากน้ันการที่ปจจุบันรัฐบาลกําหนดใหมีการจัดทําโครงการกาซธรรมชาติ 
(Natural Gas for Vehicle : NGV - Project) ก็เปนประโยชนแกทางบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ 
สามารถเขาสูธุรกิจการเปนสถานีเติมกาซ NGV ซ่ึงคาดวาจะชวยขยายฐานรายไดเปนอยางดี 
โดยคาดวาจะมีจํานวนสถานีบริการเกินกวา 100 แหงภายในป 2550  

 
นอกจากน้ีการดําเนินการของบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงการดําเนินงานจากถังบรรจุกาซ

ซ่ึงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวถือเปนวัตถุไวไฟและอันตรายหากมีการใชไมถูกตอง ดังนั้นถัง
บรรจุกาซจึงตองเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยบริษัทฯ กําหนดอายุการใชงานของถังบรรจุกาซไว 5 ป และทุกคร้ังกอนที่จะนํา
ถังไปใชหมุนเวียนก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 

 
ในสวนของธุรกิจที่บริษัทฯ ที่ไดไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากปจจุบันการ

แขงขันในประเทศเวียดนามยังไมอยูในระดับที่รุนแรงมากนัก แตการที่ในระบบราคากาซใน
เวียดนามเปนแบบลอยตัวโดยมีผูคาเพียงไมก่ีราย ก็อาจจะเกิดความรุนแรงเปนชวงๆ ในเรื่อง
ของการแขงขันดานราคา หากรายใดรายหนึ่ง มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด 

 
อยางไรก็ตามบริษัทยอยของบริษัทฯ คือบริษัท SCT มีขอไดเปรียบ คือ มีคลังกาซที่

ตั้งอยูริมนํ้า และมีทาเรือเปนของตนเอง รวมทั้งมีการจัดทําระบบโรงบรรจุกาซที่มีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ จึงเชื่อวาบริษัทยอย SCT จะมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดเวียดนามไดเปนอยางดี  

 
นอกจากนี้กฎหมายของประเทศเวียดนามไดกําหนดใหรานคาปลีกกาซสามารถขาย

กาซของบริษัทยอยไดเพียงบริษัทเดียว ดังน้ันการที่บริษัทยอยของบริษัทฯ คือบริษัท SCT อยู
ในระบบผูคากาซของเวียดนามในปจจุบัน ทางบริษัทฯ เชื่อวาจะเปนประโยชนตอการแขงขันใน
อนาคต 
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ประเด็นปญหาของบริษัท พีเอ็น คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันกับทางบริษัทฯ เปนอยางมาก หลังจากไดมีการกลาวหาวา

ทางบริษัทฯ มีการทุจริตของผูบริหารในลักษณะของการยักยอกทรัพย เชนมีการเบิกจายเงินสด
ของบริษัทฯ จํานวนนับพันลานบาทออกไป ราคาหุนของบริษัทฯ นับจากที่มีขาวเกิดขึ้น ลดลง
จากระดับราคา 20 บาท จนปจจุบันเหลือไมถึงหน่ึงบาท ซ่ึงเปนราคาตามมูลคา (Par Value) 
ปญหาของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี  

 
ความสามารถในการชําระหน้ี บริษัทฯ มีปญหาสภาพคลองเปนอยางมาก เน่ืองจาก

อัตราสวนสภาพคลองของทางบริษัทฯ เปรียบเทียบอัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียนกับหน้ีสิน
หมุนเวียนมีคาเพียง 0.68 ปจจุบันบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูไดโดยการจัดหาเงินทุนจากกิจกรรม
การกูยืม (Financing Activities) และการขายสินทรัพย (Investing Activities) บริษัทฯ จึงมีการ
จัดหาแหลงเงินกูระยะสั้นเปนจํานวนมากเพื่อใชในการดําเนินงาน 

 
แมวาทางบริษัทฯ จะมีสินทรัพยถาวรเปนจํานวนไมใชนอย แตเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจจากการบริหารสินทรัพยระยะสั้นพบวาลดนอยลงเปนอยางมาก

นับจากที่ไดมีขาวความไมโปรงใสของผูบริหาร นอกจากนี้สถานการณในปจจุบันของทาง 
บริษัทฯ คือ การประสบปญหาความไมแนนอนของการดําเนินงานอยางตอเน่ือง (Going 
Concern) ซ่ึงปญหาดังกลาวสงผลตอขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานของพนักงานอยางมาก 

 
2. ธรรมาภิบาล บริษัทฯ ถูกตรวจสอบเร่ืองความโปรงใสในการทําธุกรรมที่เก่ียวของ

กับผูบริหาร และการควบคุมภายใน โดยผูบริหารของบริษัทฯ ถูกกลาวหาโดยผูสอบบัญชีวามี

การถายโอนทรัพยสิน ซ่ึงแสดงดังภาพที่ 1.8  
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ภาพที่ 1.8 การทําธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑของบริษัท 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.8 ขางตนบริษัทฯ ถูกกลาวหาวาไดขายกาซใหกับกลุมโรงงานบรรจุกาซซึ่งมี
ความสัมพันธใกลชิดกับผูบริหารคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 5 ของยอดขายกาซทั้งหมด โดย
ราคาขายตอหนวยที่ขายใหกับโรงงานบรรจุกาซเหลาน้ีมีราคาที่สูงกวาราคาทองตลาดทั่วๆ ไป
ประมาณรอยละ 20 ซ่ึงทางบริษัทฯ ใหเหตุผลวาราคาจําหนายที่สูงกวาลูกคาทั่วไปรอยละ 20 ก็
เน่ืองจากทางบริษัทฯ กําหนดเง่ือนไขการชําระเงินเปนระยะเวลายาวถึง 90 วัน ในขณะผูคาราย

อ่ืนโดยมาตรฐานแลวจะใหเครดิตหรือใหสินเชื่อสําหรับการชําระเงินเพียงแค 30 วันเทาน้ัน  
 
นอกจากการขายกาซใหกับโรงบรรจุกาซแลวทางบริษัทฯ ยังถูกกลาวหาวาขายน้ํามัน

ปโตรเลียมของบริษัทฯ ในเครือใหกับกลุมบริษัทฯ ที่ดําเนินธุรกิจบรรจุกาซที่เก่ียวของกับ
ผูบริหารของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาคางชําระเกินกวา 6 เดือน อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไดมี
การตั้งสํารองรายการเหลาน้ีแลวเกือบทั้งจํานวน 

 
นอกจากน้ีผูสอบบัญชียังกลาวหาวาทางบริษัทฯ มีการสั่งทําถังบรรจุกาซขนาดเล็กจาก

บริษัทฯ ในเครือคือบริษัท จัสมินผลิตถัง เปนมูลคาถึง 2,100 ลานบาท กอนจะสงใหโรงงาน
บรรจุกาซเชาและนําไปขายใหกับรานคารายยอย ซ่ึงเก่ียวของกับผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ใน
ลักษณะเปนเครือญาติกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซ่ึงทางผูตรวจสอบบัญชีไดประเมินไววา

PN 

ถังบรรจุกาซหายมูลคา 
 1,000 ลานบาท 

จัสมินผลิตถัง 
 

โรงบรรจุกาซ 

บ.เอ็กซโมบิลจก. 

(เกิดหน้ีสูญกวา 700 
ลานบาท) 

รานคายอย 

รานคายอย 

รานคายอย 

จางผลิตถังกาซขนาดเล็ก 
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มูลคาของถังบรรจุกาซที่ทางบริษัทฯรายงานนั้นแทจริงแลวมีมูลคาที่ต่ํากวาที่ไดรายงานเปน

จํานวนประมาณ 1,000 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีการจายเงินชําระเงินคาถังลวงหนาไปแลว แต
ไมปรากฏหลักฐานอยางชัดแจงวามีการสงมอบถังบรรจุกาซตามจํานวนกลาวอางเปนสินทรัพย

ของบริษัทฯ 
 
นับจากที่เกิดปญหาขึ้นทางบริษัทฯ กําหนดแนวทางการแกไขปญหาเร่ืองการสํารองคา

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากบัญชีลูกหน้ีคางชําระผลิตภัณฑของบริษัทฯทั้งคากาซ คาถังกาซ และคา
น้ํามัน โดยทางบริษัทฯไดมีการตัดเงินคางชําระเหลาน้ี เปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน

ประมาณ 1,600 ลานบาท สงผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯประสบผลขาดทุนเปนจํานวนกวา 
2,500 ลานบาทในรอบบัญชีเดียว  

 
นอกจากนี้ผลการตรวจสอบเอกสารของบริษัทฯ อาทิ บัญชีควบคุมสินทรัพยก็พบวาไมมี

เอกสารและทะเบียนคุมอยางชัดเจน อีกทั้งการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อแกลูกหน้ีคางชําระ

ขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงโดยปราศจากการถวงดุลโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อยาง
สมเหตุสมผล 

 
  

หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 1.3.3 แลว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.3 
ในแนวการศกึษาหนวยที่ 1 ตอนที่ 1.3 เร่ืองที่ 1.3.3 

 
 
 

 


