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วงจรเงินสด เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบกำรควรรู้
Cash Conversion Cycle: Important Knowledge that Entrepreneurs Should Know
กุลกัญญำ ณ ป้อมเพ็ชร์ 1
บทคัดย่อ
วงจรเงินสดเป็นเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งในกำรวิเครำะห์สภำพคล่อง
ซึ่งหมำยถึงควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันระยะสั้นของกิจกำร วงจรเงินสด
จะสั้นหรือยำวขึ้นอยู่กับกิจกรรม 3 ประกำร ได้แก่ ระยะเวลำขำยสินค้ำ ระยะเวลำ
เก็บหนี้ และระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ ยิ่งวงจรเงิ นสดยิ่งยำวมำกเท่ำไหร่กิจกำรยิ่ง
ต้องกำรเงินทุนระยะสั้นมำหมุนเวียนในกิจกำรมำกขึ้นเท่ำนั้น ดังนั้นวงจรเงินสดยิ่ง
สั้นยิ่งดี กิจกำรที่มีวงจรเงินสดติดลบแสดงว่ำกิจกำรได้รับเงินสดจำกกำรขำยสินค้ำ
ก่ อ นจะถึ ง ก ำหนดจ่ ำ ยเงิ น ช ำระหนี้ เ จ้ ำ หนี้ วงจรเงิ น สดของกิ จ กำร ที่ อ ยู่ ต่ ำ ง
อุตสำหกรรมจะแตกต่ำงกัน งำนวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรลดวงจรเงินสดช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำกำไรของกิจกำร
คำสำคัญ: วงจรเงินสด / วงจรกำรดำเนินงำน / ระยะเวลำเก็บหนี้ / ระยะเวลำขำย
สินค้ำ / ระยะเวลำชำระหนีเ้ จ้ำหนี้
Abstract
The cash conversion cycle is an important tool to analyse liquidity.
This means that business enterprises are able to pay for short-term debt.
The cash conversion cycle will be short or long depends on 3 times
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duration of sales, inventory on hands, and payables. It is the fact that longer
of firms’ cash conversion, the more short-term funds will be required for
business expenditure. The shorter of cash conversion cycle reflects the
cash from selling products before paying debt. Firms’ cash conversion
cycle in different industries may vary from one to another. Previous
researches findings significantly revealed that shortening the cash
conversion cycle enhances a business’s profitability.
Keywords: Cash conversion cycle / Operating cycle / Days of sales
outstanding / Days of inventory on hand / Days of payables
บทนำ
เงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินทุนที่จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนประจำวันของธุรกิจ
วัต ถุป ระสงค์ข องกำรจั ดกำรเงิ นทุ นหมุน เวี ยนคือ กำรใช้เ งิน สดซึ่ง จำเป็ นต่ อกำร
ดำเนินงำนของกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Gill & Biger, 2012) กำรจัดกำรเงินทุน
หมุนเวียนที่มีประสิทธิภำพสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับกิจกำร ทำให้กิจกำรมั่นใจใน
สภำพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำกำไร (Deloof, 2003) กำรจัดกำร
เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภำพมีผลต่อกระแสเงินสดโดยตรง และเพิ่มมูลค่ำให้กับ
กิจกำร (Talonpoika et al., 2013) งำนวิจัยที่ผ่ำนมำวัดประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เงินทุนหมุนเวียนด้วยวงจรเงินสด (Lazaridis & Tryfonidis, 2006; García‐Teruel
& Martínez‐Solano, 2007; Raheman & Nasr, 2007) ดังนั้นวงจรเงินสดจึงเป็น
เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบกำรควรทำควำมเข้ำใจ เพื่อนำมำเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำร
ประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรจั ด กำรเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นซึ่ ง Kohlbacher and
Gruenwald (2011) กล่ำวว่ำกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อผู้บริหำรจะได้จัดกำรธุรกิจได้ประสบผลสำเร็จ
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1. ควำมหมำยและองค์ประกอบของวงจรเงินสด
วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) เป็นวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
สภำพคล่ อ ง และควำมสำมำรถในกำรจั ด กำรเงิ น สดของกิ จ กำร (Ebben &
Johnson, 2011) โดยวงจรเงินสด หมำยถึง ช่วงเวลำนับตั้งแต่เวลำที่กิจกำรซื้อสินค้ำ
มำขำยหรือซื้อวัตถุดิบมำผลิตสินค้ำสำหรับกิจกำรผลิตจนกระทั่งเวลำที่กิจกำรได้รับ
เงินค่ำสินค้ำที่ขำยออกไป (Padachi, 2006) กล่ำวง่ำยๆ ว่ำคือช่วงเวลำระหว่ำงกำร
รับเงิน และจ่ำยเงินของธุรกิจ วงจรเงินสดจะสั้นหรือยำวขึ้นอยู่กับ 3 กิจกรรม (Gill &
Biger, 2013) ดังต่อไปนี้
1.1 ระยะเวลำขำยสินค้ำ
ระยะเวลำขำยสินค้ำ ยิ่งขำยเร็วยิ่งดี เพรำะกิจกำรจะได้รับรำยได้กลับคืน
มำในธุรกิจได้เร็ว ลดปัญหำเงินจมอยู่กับสินค้ำคงคลัง ซึ่งกำรเก็บสินค้ำคงคลังไว้ใน
ระดับที่สูงกว่ำปกติทำให้อัตรำผลตอบแทนของกิจกำรต่ำ (Koumanakos, 2008)
เพิ่มต้นทุนในกำรเก็บรักษำสินค้ำและต้นทุนในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง และเพิ่ม
ควำมเสี่ยงที่จะทำให้สินค้ำล้ำสมัย (Ebben & Johnson, 2011) กิจกำรสำมำรถ
ตรวจสอบว่ำจำนวนวันที่ขำยสินค้ำเหมำะสมหรื อไม่ เช่น หำกสินค้ำที่ขำยนั้นเป็น
สินค้ำที่มีโอกำสล้ำสมัยใน 3 เดือน แต่ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 9 เดือน
แสดงว่ำกิจกำรมีปัญหำขำยของช้ำไปซึ่งจะทำให้สินค้ำล้ำสมัย สะท้อนว่ำกิจกำรเก็บ
สินค้ำคงคลังไว้มำกเกินไป ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำจำนวนวันขำยที่ขำยสินค้ำต่ำเกินไป
ก็อำจเป็นภำพสะท้อนว่ำกิจกำรเก็บสินค้ำไว้น้อยเกินไป เสียโอกำสในกำรทำกำไร
จำกกำรขำย กำรเก็บสินค้ำคงเหลือมำกช่วยทำให้กำรผลิตไม่หยุดชะงัก สินค้ำมีพอ
จำหน่ำยให้ลูกค้ำ (Lasher, 2008; Muscettola, 2014)
1.2 ระยะเวลำเก็บหนี้
ระยะเวลำเก็บหนี้ ยิ่งเก็บเร็วยิ่งดี ธุรกิจจะได้รับเงินสดกลับมำหมุนเวียนใน
กิจกำรเร็วขึ้น ถ้ำลูกหนี้ชำระหนี้เกินกว่ำระยะเวลำที่กิจกำรให้เครดิตแสดงถึงควำม
ไม่มีคุณภำพของลูกหนี้ ทำให้กิจกำรเสียโอกำสในกำรนำรำยได้มำหมุนเวียนในกำร
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ดำเนิ นธุ รกิ จ กำรเก็ บหนี้ได้ช้ ำเป็น กำรเพิ่ มควำมเสี่ย งของกำรที่จ ะเก็บ หนี้ ไม่ ได้
(Ebben & Johnson, 2011) หำกกิจกำรให้เครดิตลูกค้ำ 30 วัน แต่ระยะเวลำเก็บหนี้
ของกิจกำรเท่ำกับ 45 วัน นั่นแสดงว่ำกิจกำรอำจมีปัญหำในกำรเก็บหนี้ อำจจำเป็น
ต้องกู้ ยืมมำหมุน เวีย นกิจ กำรซึ่ งจะทำให้มีต้น ทุน ทำงกำรเงิ น ในรูปดอกเบี้ ยจ่ำ ย
เพิ่มขึ้น
1.3 ระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ ยิ่งช้ำยิ่งดี โดยกำรพยำยำมชำระเงินให้ช้ำลง
เพรำะกิจกำรสำมำรถนำเงินสดมำหมุนเวียนภำยในกิจกำรได้ โดยไม่ต้องเสีย ต้นทุน
ทำงกำรเงินเพิ่ม ทั้งนี้มีกิจกำรจำนวนมำกใช้เจ้ำหนี้กำรค้ำเป็นแหล่งที่มำของเงินทุน
ของกิจกำร (Deloof, 2003)
2. กำรคำนวณวงจรเงินสด
วงจรเงินสดคำนวณได้ดงั นี้
วงจรเงินสด = ระยะเวลำขำยสินค้ำ (วัน) + ระยะเวลำเก็บหนี้ (วัน) - ระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ (วัน)

และเนื่องจำก
วงจรกำรดำเนินงำน = ระยะเวลำขำยสินค้ำ (วัน) + ระยะเวลำเก็บหนี้ (วัน)

ดังนั้น
วงจรเงินสด = วงจรกำรดำเนินงำน - ระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ (วัน)

ตัวอย่ำง กิจกำรเก่งจริงขำยของเล่นนำนำชนิดโดยได้รับเครดิตจำกผู้ขำย
30 วัน ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 10 วัน โดยให้เครดิตลูกค้ำ 60 วัน
วงจรเงินสดของกิจกำรเก่งจริง
= ระยะเวลำขำยสินค้ำ (วัน) + ระยะเวลำเก็บหนี้ (วัน) - ระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ (วัน)
= 10+60 -30 = 40 วัน
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วงจรเงินสดของกิจกำรเก่งจริง = 40 วัน แสดงว่ำหลังจำกกำรกิจกำรชำระ
หนี้เจ้ำหนี้แล้ว กิจกำรต้องรออีก 40 วันจึงจะมีเงินสดเข้ำมำภำยในกิจกำร ในช่วง
เวลำดังกล่ำวกิจกำรจึงต้องเตรียมเงินลงทุนเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
นั้ น วงจรเงิ น สดยิ่ ง ยำวธุ ร กิ จ ยิ่ ง มี ภำระต้ อ งจั ด หำเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสำหรั บ กำร
ดำเนินงำนมำกขึ้น
จำกตั ว อย่ ำ งข้ ำ งต้ น ถ้ ำ ใน 1 ปี กิ จ กำรมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนในกิจกำรวันละ 1,000 บำท ดังนั้นกิจกำรต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรดำเนินงำน = 40 x 1,000 = 40,000 บำท
ถ้ำกิจกำรเก่งจริงสำมำรถลดระยะเวลำเก็บหนี้ลงเหลือ 45 วัน ดังนั้นวงจร
เงินสดของกิจกำร =10+45-30 =25 วัน ดังนั้นกิจกำรต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรดำเนินงำน = 25 x 1,000 = 25,000 บำท
ถ้ ำ กิ จ กำรเก่ ง จริ ง สำมำรถลดระยะเวลำขำยสิ น ค้ ำ เหลื อ เพี ย ง 7 วั น
ระยะเวลำเก็บหนี้เหลือ 15 วัน และสำมำรถขยำยระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้เป็น 45
วัน ดังนั้นวงจรเงินสดของกิจกำร = 7+15-45 = -23 วัน
วงจรเงิ น สดของกิ จ กำรเป็ น ลบแสดงว่ ำ กิ จ กำรมี ส ภำพคล่ อ งดี เ ยี่ ย ม
สำมำรถนำเงินสดไปใช้หมุนเวียนก่อนชำระหนี้เจ้ำหนี้ได้ถึง 23 วัน ดังนั้นกิจกำรไม่
ต้องกู้ยืมเงินเพื่อมำใช้หมุนเวียนในกำรดำเนินกิจกำร Li-Hua et al. (2014) กล่ำวว่ำ
วงจรเงินสดเป็นเครื่องชี้ให้เห็นควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้สินระยะสั้นและสภำพ
คล่องของบริษัทดีกว่ำอัตรำส่วนแสดงสภำพคล่อง (ได้แก่ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ) วงจรเงินสดช่ วยแสดงให้ผู้บริห ำรกิจกำรทรำบถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรด ำเนิ น งำนซึ่ ง ท ำให้ มี โ อกำสในกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ
(Muscettola, 2014) กิจกำรที่มีกำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนอย่ำงมีประสิทธิภำพคือ
กิ จ กำรที่ ใ ช้ เ งิ น ทุ น ในกำรด ำเนิ น งำนส่ ว นใหญ่ จ ำกเจ้ ำ หนี้ ก ำรค้ ำ และลดควำม
ต้องกำรเงินทุนจำกภำยนอก (Richards & Laughlin, 1980)
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วงจรเงินสดที่ยำวทำให้มีระดับสินทรัพย์หมุนเวียนอันได้แก่ลูกหนี้ และ
สินค้ำคงเหลือในกิจกำรสูง ซึ่งทำให้อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของกิจกำรต่ำ
และสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ กิ จ กำรไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพในกำรจั ด กำรลู ก หนี้ และสิ น ค้ ำ
คงเหลือ ซึ่งจะนำไปสู่ควำมไม่มีประสิทธิภำพอื่นๆ ในกิจกำร เช่น มีต้นทุนเกี่ยวกับ
กำรติดตำมและเก็บหนี้ ต้นทุนเกี่ยวกับกำรเก็บรั กษำสินค้ำ และกำรจัดกำรสินค้ำ
คงเหลือ (Ebben & Johnson, 2011) ดังนั้นวงจรเงินสดยิ่งสั้นยิ่งดี
ถ้ำวงจรเงินสดติดลบแสดงว่ำกิจกำรไม่จำเป็นต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียน
มำใช้ในกิจกำร ไม่มีบริษัทใดที่จะสำมำรถมีวงจรเงินสดเป็นลบเนื่องจำกต้องขึ้นกับ
ลักษณะของสินค้ำหรือผู้ บริโภค กิจกำรที่จะสำมำรถมีวงจรเงินสดเป็นลบจะต้องมี
เครดิตที่ดี มีอำนำจต่อรองกับผู้ขำย ยิ่งสำมำรถยืดเวลำกำรชำระหนี้ได้ยำวเท่ำไหร่
จะมีโอกำสมีวงจรเงินสดเป็นลบได้ง่ำย
3. กำรลดวงจรเงินสด
กำรลดวงจรเงินสดถือว่ำมีบทบำทสำคัญในกำรเพิ่มกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำน ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้สินระยะสั้น และระยะยำว (Gill et al.,
2010) กำรลดวงจรเงินสดทำได้โดยกำรลดระยะเวลำในกำรผลิตและขำยสินค้ำ
(Deloof, 2003; Falope & Ajilore, 2009) กำรลดระยะเวลำเก็บหนี้ (Deloof 2003;
Falope & Ajilore, 2009) และกำรยืดเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ (Garcia-Turuel &
Martinez-Solono, 2007) กำรยืดเวลำกำรชำระหนี้ถือว่ำเป็นวิธี กำรสำคัญของ
กิจกำรขนำดเล็กที่จะช่วยลดกำรกู้ยืม และลดกำรนำเงินมำลงทุนเพิ่มของเจ้ำของ
(Winborg & Landstrom, 2001; Ebben & Johnson, 2011) ควำมสำคัญในกำร
อยู่รอดของธุรกิจขึ้นกับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรลูกหนี้ สินค้ำคงเหลือ และเจ้ำหนี้
กำรค้ำ (Filbeck & Krueger, 2005)
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4. ผลของวงจรเงินสดต่อกำไรสุทธิของกิจกำร
งำนวิจัยที่ผ่ำนมำส่วนมำกสนับสนุนแนวควำมคิดว่ำกำรลดวงจรเงินสดจะ
ช่วยเพิ่มผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรไม่ว่ำจะเป็นบริษัทมหำชนจำกัด หรือธุรกิจ
ขนำดย่อม ตัวอย่ำงงำนวิจยั ที่พบว่ำกำรลดวงจรเงินสดจะช่วยเพิ่มผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทมหำชนจำกัด เช่น Wang (2002) วิเครำะห์บริษัทญี่ปุ่น และบริษัทไต้หวัน
Lazaridis and Tryfonidis (2010) ใช้ตัวอย่ำงบริษัทจดทะเบียนใน Athens Stock
Exchange, Nazir and Afza (2007) ใช้ตัวอย่ำงบริษัทที่จดทะเบียนใน Karachi
Stock Exchange และ Dong and Su (2010) ใช้ตัวอย่ำงบริษัทจดทะเบียนใน
เวียดนำม Abuzayed (2012) ใช้ตัวอย่ำงบริษัทจดทะเบียนใน Amman Stock
Exchange ทุกคนพบว่ำกำรลดลงของวงจรเงินสดทำให้ผลกำรดำเนินงำนของ
กิ จ กำรดี ขึ้ น ตั ว อย่ ำ งงำนวิ จั ย ที่ พ บว่ ำ กำรลดวงจรเงิ น สดจะช่ ว ยเพิ่ ม ผลกำร
ดำเนินงำนของธุรกิจขนำดย่อมเช่น Garcia-Turuel and Martinez-Solano (2007)
ศึกษำธุรกิจขนำดย่อมในประเทศสเปน และ Padachi (2006) ศึกษำธุรกิจกำรผลิต
ขนำดเล็กในประเทศ Mauritius พบว่ำ กำรลดวงจรเงิ นสดมี ผลในทำงบวกกั บ
ประสิทธิภำพในกำรทำกำไรของกิจกำร
5. กำรเปรียบเทียบวงจรเงินสดของบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมต่ำงกัน
ค ำถำมที่ น่ ำ สนใจคื อ วงจรเงิ น สดของบริ ษั ท ที่ อ ยู่ ต่ ำ งอุ ต สำหกรรมจะ
แตกต่ำงกันหรือไม่ เนื่องจำกวงจรเงินสดขึ้นกับระยะเวลำขำยสินค้ำ ระยะเวลำเก็บ
หนี้ และระยะเวลำช ำระหนี้ เ จ้ ำ หนี้ ซึ่ ง ทั้ ง สำมกิ จ กรรมนี้ แ ตกต่ ำ งกั น ไปตำม
อุตสำหกรรม ซึ่ง ทำให้วงจรเงินสดของกิจกำรต่ำงอุตสำหกรรมกันจะแตกต่ำงกัน
ยกตั ว อย่ ำ งจำกกำรเปรี ย บเที ย บวงจรเงิ น สดของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพำะที่นำมำแสดงในตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำวงจรกำร
ดำเนินงำนและวงจรเงินสดของบริษัทในหมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เช่น บริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ จ ำกั ด (มหำชน) ยำวถึ ง 819.17 วั น และ 760.08 วั น โดยมี
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ระยะเวลำขำยสินค้ำ 817.18 วัน ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ต้องใช้
เวลำในกำรก่อสร้ำงและใช้เวลำในกำรขำยสินค้ำนำน ในขณะที่ระยะเวลำเก็บหนี้สั้น
เพียง 1.99 วันเนื่องจำกบริษัทจะได้รับเงินสดโดยตรงจำกสถำบันกำรเงินที่ลูกค้ำ
ผ่อนชำระ ระยะเวลำกำรชำระหนี้ของบริษัท 59.09 วัน สำหรับบริษัทที่อยู่ในหมวด
อำหำรและเครื่องดื่ม เช่น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) มีวงจรกำร
ดำเนินงำน และวงจรเงินสด 21.74 วัน และ -98.89 วันตำมลำดับ ซึ่งแสดงว่ำบริษัท
มี เ งิ น สดอยู่ ใ นมื อ เกิ น กว่ ำ สำมเดื อ นก่ อ นที่ จ ะต้ อ งจ่ ำ ยช ำระหนี้ เ จ้ ำ หนี้ บริ ษั ท มี
ระยะเวลำขำยสินค้ำ 18.50 วัน ระยะเวลำกำรเก็บหนี้ 3.24 วัน และมีระยะเวลำ
ชำระหนี้ 120.63 วัน จะเห็นได้ว่ำบริษัทในหมวดอำหำรและเครื่องดื่มจะมีวงจรกำร
ดำเนินงำน และวงจรเงิ นสดสั้นกว่ำบริษัทในหมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ สำหรับ
บริษัทที่อยู่ในหมวดบริกำรเช่นบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) มีวงจร
กำรดำเนินงำน 37.91 วัน และ วงจรเงินสด -60.48 วันซึ่งแสดงว่ำบริษัทมีเงินสดอยู่
ในมื อ เกิ น กว่ ำ สองเดื อ นก่ อ นที่ จ ะต้ อ งจ่ ำ ยช ำระหนี้ เ จ้ ำ หนี้ แม้ บ ริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ น
อุตสำหกรรมเดียวกันก็มีวงจรกำรดำเนินงำน และวงจรเงินสดแตกต่ำงกัน เช่นใน
หมวดอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม ในขณะที่บริษัทเพรสสิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด
(มหำชน) ซึ่งผลิตและจำหน่ำยขนมปัง และเบเกอรี่ ภำยใต้แบรนด์ ฟำร์มเฮ้ำส์ มีวงจร
กำรดำเนินงำน 57.16 วัน และวงจรเงินสด -2.60 วัน ในขณะที่บริษัทบริษัท มำลีสำม
พรำน จำกัด (มหำชน) มีวงจรกำรดำเนินงำน 139.98 วันและวงจรเงินสด 91.09 วัน
(ตำรำงที่ 1)
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ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบวงจรเงินสดของบริษัทมหำชนจำกัด สำหรับปี 2557
ระยะเวลำ ระยะเวลำ
เก็บหนี้ ขำยสินค้ำ
(วัน)
(วัน)
หมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
บริษัท แสนสิริ จำกัด
0.62
991.13
(มหำชน)
บริษัท ศุภำลัย จำกัด
0.18
1010.74
(มหำชน)
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้ำส์
1.99
817.18
จำกัด (มหำชน)
หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม
บริษัท เอ็มเค
3.24
18.50
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน)
บริษัทโออิชิ กรุ๊ป
15.51
18.09
จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอส แอนด์ พี
12.49
29.98
ซินดิเคท จำกัด
(มหำชน)
บริษัทเพรสสิเดนท์
41.30
15.86
เบเกอรี่ จำกัด (มหำชน)
บริษัททิปโก้ฟูดส์
41.27
108.60
จำกัด (มหำชน)
บริษัท มำลีสำมพรำน
52.26
87.72
จำกัด (มหำชน)

วงจรกำร
ดำเนินงำน

ระยะเวลำ
กำรชำระหนี้
(วัน)

วงจร
เงินสด

991.75

41.13

950.62

1010.92

60.69

950.22

819.17

59.09

760.08

21.74

120.63

-98.89

33.60

55.67

-22.06

42.47

44.79

-2.323

57.16

59.76

-2.60

149.87

62.43

87.43

139.98

48.89

91.09
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ระยะเวลำ ระยะเวลำ
เก็บหนี้ ขำยสินค้ำ
(วัน)
(วัน)
หมวดบริกำร/พำณิชย์
บริษัท สยำมแม็คโคร
จำกัด (มหำชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหำชน)

วงจรกำร
ดำเนินงำน

ระยะเวลำ
กำรชำระหนี้
(วัน)

วงจร
เงินสด

0.76

29.40

30.16

55.87

-25.71

0.77

37.14

37.91

98.39

-60.48

0.90

27.29

28.19

73.95

-45.77

บทสรุป
วงจรเงินสดเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์สภำพคล่องของกิจกำร วงจรเงินสด
ค ำนวณจำกกำรน ำระยะเวลำขำยสิ นค้ ำ บวกกั บระยะเวลำเก็ บหนี้ และหั กด้ วย
ระยะเวลำชำระหนี้เจ้ำหนี้ วงจรเงินสดยิ่งสั้นจะทำให้กิจกำรต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนไว้
ใช้ในกิจกำรลดลง กำรลดวงจรเงินสดช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำกำไรของกิจกำร
กำรลดวงจรเงินสดทำได้โดยกำรลดเวลำในกำรขำยสินค้ำ ลดระยะเวลำเก็บหนี้ และยืด
ระยะเวลำกำรชำระหนี้เจ้ำหนี้
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