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วินิจฉยัธรุกิจ ดว้ยเทคนิคทางการเงินวินิจฉยัธรุกิจ ดว้ยเทคนิคทางการเงิน
และใช ้และใช ้SWOT SWOT พิชิตการตลาดพิชิตการตลาด
by Dr. Supathanish Termsnguanwong

Mr. Taweesak     Patipatsakul
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การอบรมหลกัสตูร 
“วินิจฉยัธรุกิจ ดว้ยเทคนิคทางการเงิน และใช ้SWOT พิชิตการตลาด”

- การบริหารการเงิน
- งบดลุส่วนบคุคล
- Workshop  เรียนร ูใ้นห ุน้ เขา้ใจในธรุกิจ
- ดําเนินการทํา SWOT Analysis
- การประเมินสภาพแวดลอ้มและการทํา Cross SWOT
- Workshop  การวิเคราะห์ธรุกิจตวัอย่างดว้ยเครื�องมือ SWOT

ระยะเวลาสมัมนา : วนัพธุที�13  กรกฎาคม เวลา 9.00-16.00 น. 
(ณ ศนูยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที� 1 )
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Information

Web : 
http://www.NorthernAdviser.com

E-mail :
Taweesak@NorthernAdviser.com

A   COMPLETE   ACCOUNTING   SOLUTIONS
ระบบงานบัญชี - วางแผนภาษี - พัฒนาสารสนเทศ - ที�ปรึกษาทางธุรกิจ
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TopicTopic

1. • รูปแบบธุรกิจ

2. • หัวใจของงบการเงิน

3. • รู้เรา รู้เขา เข้าใจธุรกจิ

4. • เรียนทางลัด ต้องเป็นเซียนหุ้น 
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1. รูปแบบธุรกิจ

ร้านเจริญพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ( หสม. ) สมาคมการค้า ไทยจีน

ก เฮงเจริญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ( หสน.) วิสาหกิจชุมชน บ้านใหม่

เชียงใหม่การค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด (หจก.) มูลนิธิสร้างสรรค์เชียงใหม่

อ.เชี�ยวชาญ ชาติพัฒนา บริษัทจํากัด (บจก.)

โรงเรียนสอนภาษา เจพีพี สหกรณ์กรมส่งเสริมการค้า
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1. รูปแบบธุรกิจ
บุคคลธรรมดา

• ข้อดี
• บริหารงานง่าย
• การทาํบญัชีไม่ซับซ้อน
• ค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ� น หัก

แบบเหมาได้
• ข้อเสีย

• ความน่า เ ชื� อ ถือ ข อ ง
ธุรกจิ

• ภาษีสูงสุดที� 37% (เงิน
ได้สุทธิเกนิ 4 ลา้น)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด

• ข้อดี
• บุคคล 2 คนขึ�นไป
• ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

เดีย ว ก ันก ับ ห้างฯ ต้อง
ได้รับความยินยอมจาก
หุน้ส่วน

• ข้อเสีย
• รับผิดในหนี� ที� ไม่จ ําก ัด

จาํนวน(หุน้ส่วนผูจ้ดัการ)
• การจัดทําบัญชี มีความ

ซับซ้อน

บริษัทจํากดั
• ข้อดี

• บุคคล 3 คนขึ�นไป
• ได้รับความน่าเชื�อถือ
• รับผิดชอบหนี�  ตามที�

จดทะเบียนจัดตั�ง
• ข้อเสีย

• ก า ร จัดตั� ง  / เ ลิ ก  / 
เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ข้อ มู ล
บริษทัมีความซับซ้อน

• การจัดทาํบญัชี มีความ
ซับซ้อน

นิติบุคคล
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การวางแผนรูปแบบธุรกิจ
ตัวอย่างตัวอย่าง
• อั �ม พัชราภา (ดาราสุด Sexy แห่งปี) ต้องการเปิดกิจการ

ส่วนตัว เพื� อหารายได้เสริม และรองรับอาชีพใน
อนาคต จึงเลือกเปิด ร้านอาหาร “แซ่บอีหลี” ท่านจะมี
การแนะนํา อั �มอย่างไรในรูปแบบการประกอบธุรกิจ
ในกิจการประเภทนี �

Answer.
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2. หัวใจของงบการเงิน
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จากสมการบัญชีประกอบด้วย

สินทรัพย์   เท่ากับ   หนี �สินและส่วนของเจ้า

สินทรัพย์ หนี �สิน ส่วนของเจ้า

เงินทุน
รายได้-ค่าใช้จ่าย

2. หัวใจของงบการเงิน



11/07/2011

6

Free Powerpoint Template Page 11

สินทรัพย์ หนี �สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย
เงินสด เงินฝาก เจ้าหนี �แบงค์ เงินลงทุน ขายสด ต้นทุน

อุปกรณ์ เครื�องใช้ เจ้าหนี �การค้า มลูค่าหุ้น ขายเชื�อ ค่าใช้จ่ายบริหาร
สินค้า เงินกู้ยืม ดอกเบี �ยรับ การตลาด
ลกูหนี � นายหน้า
ที�ดิน ดอกเบี �ยจ่าย

อาคาร
รถยนต์

สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
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งบดุล
        สินทรัพย์ หนี �สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

        สินทรัพย์หมุนเวียน            หนี �สินระยะสั �น
เงินสด 125,000 เจ้าหนี �การค้า 8,000

ลูกหนี �การค้า 6,000   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5,000

สินค้าคงเหลือ 4,000 รวมหนี �สินระยะสั �น 213,000

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 135,000 หนี �สินระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินกู้สถาบันการเงิน 700,000

ที�ดินอาคาร 1,000,000           รวมหนี �สิน 913,000

เครื�องใช้สํานักงาน 15,000          ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ยานพาหนะ 500,000 ทุนเรือนหุ้น 500,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,515,000 กําไรสะสม 237,000

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 737,000

        รวมสินทรัพย์ 1,650,000 รวม หนี �สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,650,000
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สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
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““รับเงินจากเจ้าหนี �รับเงินจากเจ้าหนี �””

สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
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สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย

Free Powerpoint Template Page 16

สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
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สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
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สินทรัพย์   =   หนี �สิน + ทุน + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
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งบดุล
        สินทรัพย์ หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

        สินทรัพย์หมุนเวียน   หนี �สนิระยะสั �น

รวม
รวม หนี �สนิระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
         

รวม
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวม รวม
        รวมสินทรัพย์ รวม หนี �สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น
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3. รู้เรา รู้เขา เข้าใจธุรกิจ
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การจัดทํางบดุลส่วนบุคคล
ให้สํารวจสินทรัพยส่์วนบุคคลของตวัเอง  แยกประเภท 2 ประเภท

สินทรัพย์หมุนเวียน
(1) เงินสด/เงินฝากธนาคาร
(2) เงินลงทุนในหุ้น
(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั�น
(4) ของใชส่้วนตวั

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(1) รถยนต์
(2) ที�ดิน
(3) บา้น/คอนโด/etc.
(4) อื�น ๆ

3. รู้เรา รู้เขา เข้าใจธุรกิจ
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การจัดทํางบดุลส่วนบุคคล
ให้สํารวจหนี� สินส่วนบุคคลของตวัเอง  แยกประเภท 2 ประเภท

หนี�สินหมุนเวียน/ระยะสั�น
1. หนี�บตัรเครดิต
2. หนี� เงินกูเ้พื�อซื�อสินคา้ (ไม่เกิน 1 ปี) 
     เช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ
3. หนี� เงินกูร้ะยะสั�นอื�นๆ

หนี�สินไม่หมุนเวียน/ระยะยาว
1. หนี� เงินกูเ้พื�อซื�อสินคา้ (1 ปีขึ�นไป)
2. หนี� จากการกูย้มืซื�อรถ
3. หนี�จากการกูย้มืซื�อบา้น
5. หนี� เงินกูร้ะยะยาวอื�นๆ
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วิเคราะห์อัตราส่วน

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) = รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมหนี�สินหมุนเวียน

= xx   เท่า

2. อตัราส่วนหนี�สินต่อสินทรัพย์ (%) = หนี�สินรวม x  100
สินทรัพย์รวม

= xx  %
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วิเคราะห์อัตราส่วน
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) = รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมหนี�สินหมุนเวียน
= xx   เท่า
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วิเคราะห์อัตราส่วน
2. อัตราส่วนหนี�สินต่อสินทรัพย์ (%) = หนี�สินรวม x  100

สินทรัพย์รวม

= xx  % 
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3.เรียนทางลัด ต้องเป็นเซียนหุ้น 
www.set.or.th
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3.เรียนทางลัด ต้องเป็นเซียนหุ้น 
www.set.or.th

Annul Report
งบการเงิน
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ตัวอย่างข้อมูลงบการเงินจริง
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Improving Your Business Profit.
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ตัวอย่าง การบันทึกรายการลงในสมการทางบัญชี และจัดทํางบดุล
เรยาตอ้งการทาํธุรกิจขายเครื�องสาํอางกบัเด่นจนัทร์ จึงไดล้งทุนร่วมกนัมีรายการดงันี�
1. นาํเงินสดมาลงทุนคนละ 50,000 บาท
2. กู้เงินธนาคาร 100,000 บาท เพื�อนาํไปซื�อเครื�องสําอาง (กูเ้งินสด ผ่อนชาํระ 10 เดือน)
3. ซื�อเครื�องสําอางเกาหลี โดยซื�อเงินเชื�อ จาํนวน 100 ชิ�น ราคาซื�อชิ�นละ 200 บาท
4. นาํเงินสดซื�ออุปกรณ์ตกแต่งร้าน 50,000 บาท
5. จ่ายเงินสดใหเ้จา้หนี� ค่าเครื�องสําอาง 10,000 บาท
6. ขายเครื�องสําอางให้กบัตี�เล็ก 10 ชิ�น ราคาขายชิ�นละ  400 บาท ขายเงินสด
7. ขายเครื�องสําอางให้ตี�ใหญ่ 20 ชิ�น ราคาขายชิ�นละ 300 บาท ขายเป็นเงินเชื�อ
8. จ่ายเงินสด ค่าเงินเดือนพนกังาน 5,000 บาท , ค่าเช่าร้าน 3,000 บาท , 

ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท
บันทึกรายการลงในสมการทางบัญชี และจัดทํางบดุล
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งบดุล
        สินทรัพย์ หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

        สินทรัพย์หมุนเวียน   หนี �สนิระยะสั �น

รวม
รวม หนี �สนิระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
         

รวม
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวม รวม
        รวมสินทรัพย์ รวม หนี �สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น
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First Case:
อ.เชี�ยว ได้พูดคุยกับเถ้าแก่เส็ง ซี�งมาขอคําปรึกษาด้านการตลาดเพื�อขยาย
ตลาด ในการพบกันครั �งแรก  ณ ร้านส.เจริญ พานิชย์ สรุปความได้ดังนี �

อ.เชี�ยว “เถ้าแก่ช่วยประมาณมูลค่าสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ที�เถ้าแก่มีให้
ผมหน่อยครับ”
เถ้าแก่เส็ง “ไล้ๆ อั�วมีสินค้าในคลัง ประมาณ 4 ล้าน มีโกดังเก็บของและหน้า
ร้านที�อั�วไปกู้ เงินธนาคารมาสร้าง และสินทรัพย์อื�นๆ อีกประมาณ 10 ล้าน
แต่อั�วเหลือหนี �ธนาคารแค่ 5 ล้านเองน่ะ ส่วนเจ้าหนี � อีให้เครคิดอั� ว 60 วัน
ยอดน่าจะค้างประมาณ 3 ล้านได้อ่า อ้อแต่อั�วก็ให้เครดิตลูกค้าอั�วแค่ 30 วัน
นะอาจารย์ ยอดขายต่อเดือน 2 ล้านบาท ลูกหนี �ยอดค้างประมาณ 1 ล้าน อั�ว
ปล่อยเครดิตเฉพาะลูกค้าลีๆ ใหญ่ๆ เท่านั �น”
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First Case:

อ.เชี�ยว ถามต่อ “เถ้าแก่เส็ง มีทุนในการดําเนินธุรกิจเท่าไรครับ”  
เถ้าแก่เส็ง “อั�วเปิดมา 5 ปีแล้ว ล่าสุดอั�วเพิ�ง เพิ�มทุนเป็น 3 ล้านบาท อั�ว
อยากให้อาจารย์ มาช่วยขยายช่องทางการตลาดเยอะๆกว่านี � ธุรกิจอั�วจะได้
โตๆอ่า”
อ.เชี�ยว คิดสักครู่ ......  “เถ้าแก่เส็งครับ ถ้าผมเดาไม่ผิด เถ้าแก่ต้องมีหนี �นอก
ระบบประมาณ 4 ล้านใช่ไหม เถ้าแก่น่าจะคิดเรื�องการบริหารสภาพคล่องของ
ธุรกิจก่อนนะครับ น่าจะส่งผลดีกว่าการขยายช่องทางตลาด”  
เถ้าแก่เส็ง (คิดในใจ) “ไอหย๋า อาจารย์รู้ได้ไงหว่า

ยังไม่ได้บอกอีเลยนี�น่า........”

ถ้าท่านเป็นอาจารย์เชี� ยว ท่านมีวิธีคิดอย่างไร
และควรให้คาํแนะนําอย่างไร




