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ภาควิชาการเงิน 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ลกัษณะวิชากง. 201การเงินธุรกิจ (1/2561) 

แบบฝึกฝนชดุที. 11 เรื.อง การพยากรณ ์ )ระยะสั1น (ทางการเงิน  

(ทุกกลุ่ม) 
 

    
((((7777    ขอ ขอ ขอ ขอ รวม รวม รวม รวม 45454545    คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน))))    
    
1. รายการตอ่ไปนี�รายการใดขึ�นอัตโนมัต ิ(spontaneous) ตามการเพิ"มขึ�นของยอดขาย (2 คะแนน)  

ก. เจา้หนี�การคา้ 

ข. ตั+วเงนิจ่าย 

ค. ค่าจา้งคา้งจ่าย 

ง. หุน้กู ้

จ. หุน้สามัญ 

ฉ. กําไรสะสม 

 

2. ใหร้ะบวุ่ารายการใดตอ่ไปนี�สง่ผลใหต้อ้งใชแ้หลง่เงนิทนุภายนอกเพิ"มเตมิ (AFN) ในจํานวนที"
สงูขึ�น (ใสเ่ครื"องหมายบวก“+”) หรอืลดลง (ใสเ่ครื"องหมายลบ“-“)หรอืไม่เปลี"ยนแปลง (ใสเ่ลข
ศนูย“์0”) สมมตุใิหปั้จจัยอื"นๆคงที" (8 คะแนน) 

 ผลตอ่ความตอ้งการแหลง่เงนิทนุภายนอกเพิ"มเตมิ
(AFN) 

 
เพิ"มขึ�น 

(ใสเ่ครื"องหมายบวก“+”) 
ลดลง  

(ใสเ่ครื"องหมายลบ“-“) 
ไมเ่ปลี"ยนแปลง 

 (ใสเ่ลขศนูย“์0”) 

ก. การเพิ"มอัตราการจา่ยเงนิปันผล    

ข. การเปลี"ยนขบวนการการผลติโดย
แทนที"จะผลติสนิคา้ล่วงหนา้และ
เก็บไวเ้พื"อรอการจําหน่ายเป็นจะ
ผลติตอ่เมื"อไดรั้บคําสั"งเทา่นั�น 

   

ค. การเปลี"ยนนโยบายการจ่าย
เจา้หนี�การคา้จากเดมิ 30 วันเป็น
จ่ายทนัททีี"ไดรั้บของเพื"อรับ
สว่นลดเงนิสด 

   

ง. การเปลี"ยนนโยบายการขายเป็น
ขายแบบใหส้นิเชื"อแทนที"จะขาย
เป็นเงนิสด 
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จ. การลดลงของอัตรากําไรเนื"องจาก
การแขง่ขันที"สงูขึ�นถงึแมว้่า
ยอดขายจะเทา่เดมิ 

   

ฉ. การเพิ"มขึ�นของคา่ใชจ่้ายโฆษณา    
ช. การเปลี"ยนแหล่งเงนิทนุจากหุน้กู ้

เป็นเงนิกูร้ะยะสั �นจากธนาคาร 
   

ซ. การเปลี"ยนการจ่ายเงนิเดอืน
พนักงานจากทกุสิ�นเดอืนเป็นทกุ 
15 วัน 

   

 

 

 

3. จากงบกําไรขาดทนุของบรษัิท มนิเิครื"องชั"ง จํากัด ในปี 2560 ขา้งลา่งนี� ใหคํ้านวณหาวา่กําไร
สทุธ ิและอัตราการเจรญิเตบิโตของเงนิปันผลในปี 2561 มคี่าเทา่ใด 

สําหรับปี 2561 บรษัิทคาดวา่ยอดขายจะเตบิโตขึ�น 25% คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงานจะเป็น 
70% ของยอดขาย ในขณะที"อัตราภาษีเงนิได ้จํานวนคา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย และอัตราการจ่ายเงนิ
ปันผลจะไม่เปลี"ยนแปลงจากปี 2560 

(5 คะแนน) 

  2560  2561 
ยอดขาย     700.00   

 คา่ใชจ้่ายในการ
ดําเนนิงาน     500.00  

 

 กําไรจากการ
ดําเนนิงาน     200.00  

 

ดอกเบี�ยจา่ย       40.00   
 กําไรกอ่นหักภาษี     160.00   
 ภาษี        64.00   

กําไรสทุธ ิ       96.00   
 เงนิปันผลจา่ย       32.00   

กําไรสะสมสว่นเพิ"ม       64.00   
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4. บรษัิท อุตสาหกรรมปิต ิจํากัด มยีอดขาย 7,000 ลา้นบาท และสนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนรวมทั �งสิ�น 
1,944 ลา้นบาท หากปัจจุบันบรษัิทใชก้ําลังการผลติ 90%   (6 คะแนน) 

ก. บรษัิทจะสามารถเพิ"มยอดขายไดส้งูสดุเป็นจํานวนเทา่ใด โดยที"ไม่ตอ้งเพิ"มกําลังการผลติ 

(2 คะแนน) 

 

 

 

 

 

ข. ใหค้ํานวณสดัสว่นของสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนตอ่ยอดขายเป้าหมาย ที"บรษัิทวางแผนไว ้
(เมื"อใชก้ําลังการผลติเต็มที") (2 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

ค. ถา้ยอดขายเพิ"มขึ�น 15% สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนควรจะเพิ"มเป็นเทา่ใด โดยที"สดัสว่น
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนตอ่ยอดขายเป้าหมายไมเ่ปลี"ยนแปลง(2 คะแนน) 
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5. บรษัิท วดิทิศัน ์จํากดั คาดวา่ยอดขายในปีหนา้จะเพิ"มจาก 5,000,000 บาทเป็นหกลา้นบาท หรอื
เพิ"มขึ�นในอัตรา 20% จากปีปัจจุบัน ณ ปลายปีนี�บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมสามลา้นบาท และไดใ้ช ้
กําลังการผลติเต็มที"แลว้ ฉะนั�นสนิทรัพยร์วมในปีหนา้จําเป็นตอ้งเพิ"มขึ�นในสดัสว่นเดยีวกบั
ยอดขาย ในขณะที" หนี�สนิรวมในปัจจบัุนมจํีานวนทั �งสิ�น หนึ"งลา้นบาท ประกอบไปดว้ยเจา้หนี�
การคา้ 250,000 บาท ตั+วเงนิจ่าย 500,000 บาท และหนี�สนิคา้งจ่าย 250,000 บาท บรษัิทคาด
วา่อัตรากําไรสทุธใินปีหนา้จะเทา่กบั 5% และจา่ยเงนิปันผลในอัตรา 70% (9 คะแนน) 

ก. ใหใ้ชส้ตูรคํานวณวา่ในปีหนา้บรษัิทตอ้งใชแ้หล่งเงนิทนุจากภายนอกเพิ"มเตมิเป็น
จํานวนเทา่ใด (3 คะแนน) 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

ข. ถา้สนิทรัพย ์ณ ปลายปีปัจจุบนัเป็นสี"ลา้นบาทถามวา่แหลง่เงนิทนุจากภายนอก
เพิ"มเตมิจะเปลี"ยนแปลงอยา่งไร (3 คะแนน)    
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ค. จากขอ้ ก ถา้สนิทรัพย ์ณ ปลายปีปัจจุบนัเป็นสามลา้นบาท และบรษัิทตัดสนิใจไม่จ่ายเงนิ
ปันผล ความตอ้งการเงนิทนุจากภายนอกจะเปลี"ยนแปลงอยา่งไรจาก ขอ้ ก (3 คะแนน) 

   

 

 

 

   

 

 

6. จากขอ้มูลของบรษัิท พายหุมุน จํากัด ในปีปัจจบุนัดังตอ่ไปนี� สดัสว่น A0/S0=1.6 L0/S0=0.4 
อัตรากําไร = 0.10 อัตราการจ่ายเงนิปันผล =0.45 หรอื 45% ของกําไรสทุธกํิาหนดใหย้อดขาย
ของปีนี� = 100 ลา้นบาท ใหค้ํานวณหาอัตราการเจรญิเตบิโตของยอดขายสงูสดุของปีหนา้ ที"จะ
ทําใหบ้รษัิทไม่จําเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงนิทนุเพิ"มเตมิจากภายนอกเลย สมมตุวิา่สดัสว่นที"ใหม้านั�น
คงที"ไมเ่ปลี"ยนแปลง (5 คะแนน) 
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7. จากงบการเงนิของปี 2560 ของบรษัิท ทรัพยใ์นทะเล จํากัด ดังต่อไปนี� 

งบดลุณวันที" 31 ธันวาคม 2560 
หนว่ย พนับาท 

เงนิสด 180,000  เจา้หนี�การคา้ 360,000 
ลูกหนี�การคา้ 360,000 ตั+วเงนิจ่าย 156,000 
สนิคา้คงเหลอื 720,000 คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 180,000 
สนิทรัพยห์มุนเวยีนรวม 1,260,000 หนี�สนิหมนุเวยีนรวม 696,000 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนสทุธ ิ 1,440,000  หุน้สามัญ 1,800,000 
  กําไรสะสม 204,000 
สนิทรัพยร์วม 2,700,000 หนี�สนิและสว่นของผูถ้อื

หุน้รวม 
2,700,000 

 

งบกําไรขาดทนุของปี 2560 
หนว่ย พนับาท 
ยอดขายรวม 3,600,000 
ค่าใชจ่้ายในการดําเนนิงานรวมคา่เสื"อมราคา 3,279,720 
กําไรจากการดําเนนิงาน 320,280 
ดอกเบี�ยจ่าย 18,280  
กําไรกอ่นหักภาษี 302,000 
ภาษี 40% 120,800 
กําไรสทุธ ิ 181,200 
เงนิปันผล 108,000 
กําไรสะสมสว่นเพิ"ม  

 

 บรษัิทคาดวา่ยอดขายของปี 2561 จะเพิ"มขึ�น 10% จากปี หากปัจจุบันบรษัิทใชกํ้าลังการผลติ
เต็มที"แลว้ และในการหาแหลง่เงนิทนุจากภายนอกเพิ"มเตมินั�นบรษัิทมนีโยบายที"จะใชต้ั+วเงนิจ่าย
แต่เพยีงอยา่งเดยีว โดยที"จะทําการออกตั+วเงนิจ่ายเพิ"มขึ�น ณ สิ�นงวดเท่านั�น กําหนดใหอ้ัตรา
ดอกเบี�ย 13% ต่อปี และเงนิปันผลในปี 2561 จะเพิ"มขึ�นเป็น 112,000 พันบาท  

 ใหพ้ยากรณง์บการเงนิของปี 2561 และคํานวณว่าบรษัิทตอ้งใชแ้หล่งเงนิทนุจากภายนอก
เพิ"มเตมิ (AFN) เทา่ใด   

 (10 คะแนน) 
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งบดลุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

เงนิสด 

  

เจา้หนี�การคา้ 

  ลกูหนี�การคา้ 

  

ตั+วเงนิจา่ย 

  สนิคา้คงเหลอื 

  

คา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีน
รวม 

  

หนี�สนิหมนุเวยีนรวม 

  สนิทรัพยไ์ม่
หมนุเวยีนสทุธ ิ

  

หุน้สามัญ 

    

  

กําไรสะสม 

  
สนิทรัพยร์วม 

  

หนี�สนิและสว่นของผู ้
ถอืหุน้รวม 

  

   

AFN= 

   

งบกาํไรขาดทนุของปี  2560 2561 

หน่วย พันบาท         

ยอดขายรวม 3,600,000  100.0% 

  คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงานรวม
คา่เสื"อมราคา 3,279,720  91.1% 

  กําไรจากการดําเนนิงาน 320,280  8.9% 

  ดอกเบี�ยจา่ย 18,280  0.5% 

  กําไรกอ่นหักภาษี 302,000  8.4% 

  ภาษี  120,800  3.4% 

  กําไรสทุธ ิ 181,200  5.0% 

  เงนิปันผล 108,000  3.0% 

  กําไรสะสมสว่นเพิ"ม 73,200  2.0% 

  


