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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เวลาลงทุนในหุ้น ใครๆ ก็อยากได้ห้ นุ จากบริ ษทั ที่ ดี ซึ่งการวิเคราะห์บริษทั ว่าดีหรือไม่ ต้องดูขอ้ มูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณทีส่ ามารถสะท้อนฝีมอื การบริหารธุรกิจ ทัง้ ตัวผลิตภัณฑ์ การบริหารบุคลากร การบริหารทัวไป
่
การตลาด รวมถึงการบริหารการเงิน ซึง่ เป็ นหัวใจสําคัญทีจ่ ะทําให้บริษทั ประสบความสําเร็จ และสามารถเพิม่ มูลค่าหุน้
ของบริษทั ให้อยู่ในระดับที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยในบทความนี้นักลงทุนจะได้รบั ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร
การเงินฉบับย่อของบริษทั จดทะเบียน เพือ่ นําไปใช้คน้ หาบริษทั ทีด่ แี ละมีคุณภาพในการบริหารการเงินต่อไป
การบริ หารการเงิ นคืออะไร
การบริหารการเงินสําหรับองค์กรธุรกิจ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของเงิ นทุน เพื่อ
สร้า งมูล ค่ า ของกิจ การให้อ ยู่ใ นระดับ สูง สุด ซึ่ง ในมิติท างการเงิน กิจ กรรมต่ า งๆ ทางธุ ร กิจ ล้ว นเกี่ย วข้อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงของเงินทุนทัง้ สิน้ โดยอาจเป็ นการได้มาหรือใช้ไปของเงินทุน เช่น การสร้างโรงงาน การซือ้ เครื่องจักรใหม่
การกู้เงินจากธนาคาร การเพิม่ ทุน เป็ นต้น ในแต่ละวันผู้บริหารจึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินอยู่เสมอใน
3 เรือ่ งใหญ่ๆ ได้แก่
1. การตัดสิ นใจลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร (Capital Investment)
เมือ่ บริษทั เติบโต ยอดขายสูงขึน้ ต้องผลิตมากขึน้ สินทรัพย์ถาวรเดิมอาจมีกาํ ลังการผลิตไม่เพียงพอ การ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกําลังการผลิต ถือเป็ นการตัดสินใจครัง้ สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของ
ธุรกิจ ซึง่ บริษทั ทีเ่ ก่งจะมองเห็นว่า การตัดสินใจลงทุนครัง้ นี้จะทําให้เกิดต้นทุน (Cost) ผลประโยชน์ (Benefit) หรือจะ
ทําให้บริษทั เติบโตในทุกๆ ด้านอย่างไร ซึง่ การเติบโตอย่างมีภมู คิ มุ้ กันและยังยื
่ น จะทําให้มลู ค่ากิจการเพิม่ ขึน้ สูงสุด
2. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงิ นทุน (Capital Structure)
เมือ่ บริษทั ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแล้ว ต้องคิดเชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนด้วย ซึง่ การตัดสินใจ
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วย...
 จํานวนเงินและสัดส่วนของเงินกูก้ บั การใช้ทุนของโครงการและบริษท
ั ควรเป็ นเท่าใด
 ควรใช้เครือ่ งมือทางการเงินใดในการจัดหาเงินทุน เช่น กูธ้ นาคาร ออกหุน้ กู้ ออกหุน้ สามัญ เป็ นต้น
 ควรกําหนดราคาของเครื่องมือทางการเงิน เช่น ราคาหุน
้ IPO อย่างไร จึงจะเหมาะสมและสะท้อน
มูลค่าบริษทั ได้ดที ส่ี ดุ
 เมือ่ มีผลกําไร จะจ่ายเงินปนั ผลเท่าใด เก็บเข้ากําไรสะสมเท่าใด
ซึง่ การจัดการด้านนี้จะมุง่ ไปทีก่ ารทําให้ตน้ ทุนการจัดหาเงินทุนตํ่าสุด เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้แก่องค์กร
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3. การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารเงิ นทุนหมุนเวียน (Working Capital Management)
คือ การบริหารเงินทุนระยะสัน้ ซึง่ เป็ นกิจกรรมการเงินทีเ่ กิดขึน้ ทุกวันของบริษทั ทัง้ ในเรือ่ ง…
 การบริ หารสิ ทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เช่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า หลักทรัพย์
ลงทุนระยะสัน้ และเงินสด เป็ นต้น
 การจัดการหนี้ สินหมุนเวียน (Current Liabilities) เช่น เงินกูร้ ะยะสัน้ เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย เป็ นต้น
แบบจําลองการบริ หารการเงิ น
การตัดสินใจลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวร
ผลตอบแทน
การตัดสินใจลงทุน
เกีย่ วกับโครงสร้างเงินทุน

มูลค่าตลาดของกิจการ
ความเสีย่ ง

การตัดสินใจเกีย่ วกับ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
จากรูป แสดงแบบจําลองการบริหารการเงินที่กจิ การจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลักทัง้ 3 ประการ ซึ่งการ
ตัดสินใจเหล่านัน้ จะกระทบต่อผลตอบแทนและความเสีย่ งของกิจการเสมอ ต้องสร้างสมดุลให้ดี เช่น การตัดสินใจสร้าง
โรงงานขนาดใหญ่ทม่ี กี าํ ลังการผลิตสูง ถ้าประสบความสําเร็จ ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ย่อมสูง แต่ความเสีย่ งก็อาจจะสูงตาม
ไปด้วย และถ้าไม่ประสบความสําเร็จ ก็อาจส่งผลกระทบทางลบต่อกิจการได้มาก
สําหรับการตัดสินใจทัง้ 3 ด้านของบริษทั จดทะเบียนนัน้ นักลงทุนสามารถดูหรือวิเคราะห์ได้จากข้อมูลทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น งบการเงินหรือรายงานประจําปี เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ทีต่ ดั สินใจได้ดจี ะส่งผลดีใน
ระยะยาวต่อมูลค่าตลาดของกิจการ ราคาหุน้ จึงเพิม่ ขึน้ ตามปจั จัยพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่งเพิม่ ขึน้
การบริ หารการเงิ นกับการสร้างมูลค่าของกิ จการ
ในทางการเงินมองว่า กิ จการ คือ สิ นทรัพย์ทางการเงิ นชนิ ดหนึ่ ง ซึ่งสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานได้เรือ่ ยๆ โดยมูลค่ากิจการอาจหาได้จาก
มูลค่ากิ จการ = มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่กิจการถือครองในปัจจุบนั + มูลค่าปัจจุบนั ของกําไร
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งกิ จการสามารถสร้างรายได้ในอนาคตจากการดําเนิ นงาน
มูลค่ากิจการจึงขึน้ อยู่กบั ส่วนที่ 1 มูลค่าของสินทรัพย์ทก่ี จิ การถือครองในปจั จุบนั หักส่วนของเจ้าหนี้ออกไป
และขึน้ กับส่วนที่ 2 กําไรทางเศรษฐศาสตร์ในอนาคตของกิจการ
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กําไรทางเศรษฐศาสตร์ในอนาคตของกิ จการ
(Economic Profit หรือ EP)

= กําไรจากการดําเนิ นงาน – ต้นทุนทางการเงิ น

บริษทั ทีส่ ร้างมูลค่ากิจการได้ดี จึงเป็ นบริษทั ทีส่ ร้างกําไรทางเศรษฐศาสตร์ได้มาก ซึง่ ไม่ใช่แค่มกี ําไรทางบัญชี
มากๆ เท่านัน้ (ในที่น้ีหมายถึง กําไรจากการดําเนินงาน) แต่ต้องสูงกว่าต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนค่าเสีย
โอกาสในการนําเงินทุนแลงทุนอย่างอื่นแทน จึงจะรูส้ กึ ว่าคุม้
สุดท้ายนี้ หากนักลงทุนอยากทราบว่า บริษทั จดทะเบียนใดมีโอกาสได้กําไรทางเศรษฐศาสตร์มาก อาจใช้วธิ ี
เข้าไปวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารการเงินของกิจการ เช่น






กลยุทธ์การขยายงาน (Growth Strategy)
กลยุทธ์การปรับโครงสร้างเงินทุนเพือ่ ลดต้นทุนทางการเงิน (Capital Structure Strategy)
กลยุทธ์เพิม่ ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทถ่ี อื ครอง (Efficiency Strategy)
กลยุทธ์เพิม่ รายได้จากการดําเนินงาน (Performance Strategy)
กลยุทธ์การลดค่าใช้จา่ ย (Performance Strategy)

กลยุทธ์ทงั ้ 5 จะเป็ นตัวเช็คว่าบริษทั สามารถบริหารการเงินทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การลงทุน การจัดหาเงินทุน และ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีเพียงใด ส่งผลต่อมูลค่าเพิม่ ของกิจการได้หรือไม่ หากบริษัทไหนทําได้ดี ถือว่ามี
ปจั จัยพืน้ ฐานดี มีสว่ นช่วยให้ราคาหุน้ เพิม่ ขึน้ อย่างมันคงในระยะยาว
่
ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนครับ
รูปวงจรการเพิ่ มมูลค่า
Growth

Performance

รายได้
ค่าใช้จา่ ย
กําไรทางบัญชี
กําไรทางเศรษฐศาสตร์

หนี้สนิ
สินทรัพย์

Capital Structure
ทุน

Efficiency
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ติดตามบทความเกีย่ วกับการเงินและการลงทุนทีน่ ่าสนใจอืน่ ๆ ได้ที ่ www.tsi-thailand.org
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