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คำนำ
การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนใดก็ตาม จำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ลู้ งทุน
จะต้องศึกษาวิเคราะห์และติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงิน เป็นหนึ่งใน
ข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทจดทะเบียน และเป็น
ประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจของผูล้ งทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้
ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน เพื่อจะสามารถพิจารณาและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีหลักการ
และเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากงบการเงินและรายงานแสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งหลายท่านอาจคิดว่าการวิเคราะห์ข้อมูล
ในงบการเงินเป็นเรือ่ งทีย่ ากต่อความเข้าใจ แต่หากท่านได้เริม่ ทำความเข้าใจกันตัง้ แต่ตอนนี้
ก็คงจะไม่สายเกินไป ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสนับสนุนให้มกี ารจัดทำ
หนังสือ “เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษทั จดทะเบียน” ขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคเบื้องต้นใน
การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญและความหมายของงบการเงิน ประเภทและข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงิน
ประโยชน์ ข องการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น รู ป แบบและเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น
หลักเกณฑ์การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง
แหล่งข้อมูลทีส่ ำคัญในการติดตามค้นคว้าศึกษาในเรือ่ งดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็น
การสร้างพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์และการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับ
ผูล้ งทุนและผูส้ นใจทัว่ ไป
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! หมวดที่ 1
ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
• ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
ผู ้ ล งทุ น บางคนที ่ ล งทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรื อ
ตลาดหุน้ ไทย รวมทัง้ ตัวคุณเอง อาจจะคิดว่า แค่ตดิ ตามดูพฤติกรรมราคาหุน้ ให้
ใกล้ชดิ เพียงอย่างเดียว ก็สามารถทำให้ได้กำไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แล้ว ทำไมจะต้องมารู้เรื่องเกี่ยวกับงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ซึง่ ดูจะเป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน ยุง่ ยาก พิจารณามาก ๆ อาจจะทำให้คณ
ุ พลาดโอกาส
ได้กำไรน้อยไปอีก
แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัวในช่วงปี พ.ศ. 2539 ส่งผลให้ดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น เชื่อแน่ว่าผู้ลงทุน
ที่ลงทุนบนข้อมูลพื้นฐานของบริษัท จากการพิจารณาวิเคราะห์งบการเงิน
ประกอบการตัดสินใจลงทุน จะเกิดความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ลงทุนประเภทที่ซื้อ
ตามราคาหุ้นขึ้นลงเพียงอย่างเดียวแน่นอน
อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้คุณหันมาพิจารณาเฉพาะ
งบการเงินเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก
มีปัจจัยหลายตัวเป็นตัวกำหนดราคาของหลักทรัพย์ งบการเงินก็เป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งคุณควรจะให้ความสนใจและทำความรู้จักบ้าง
คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่า ทำไมผู้ลงทุนบางคนจึงสามารถหาโอกาสทำกำไร
อย่างมากมายได้จากการลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุน ขณะที่
 ⌫

บางคนขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทที่มีการทำกำไรสูง ๆ สิ่งเหล่านี้
คุณ สามารถหาคำตอบได้จากงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนั่นเอง
ซึง่ จริง ๆ แล้วก็ไม่ได้ยงุ่ ยากเกินความสามารถของคุณ และยังเป็นตัวสร้างโอกาส
ทำกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสีย่ งจากการ
ขาดทุนด้วย
ดังนั้น สิ่งที่คุณจะได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็คือ คุณจะได้รู้จัก
งบการเงินว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรในเบื้องต้น คุณจะสามารถอ่านรายงาน
และเข้าใจภาษาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถตีความจากตัวเลขทีป่ รากฏ
อยู่ในงบการเงินบ้าง ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์กับคุณในการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์อย่างแน่นอน
และหากจะพูดต่อไปถึงการลงทุนในหลักทรัพย์แล้วสิง่ ทีค่ ณ
ุ สนใจอยาก
รู้มากที่สุด คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่าควรจะเลือกซื้อหุ้นตัวไหนดี จะพิจารณา
เลือกซื้อหุ้นจากหลักเกณฑ์อย่างไร และระดับราคาใดที่น่าลงทุน การที่คุณจะ
ตอบคำถามเหล่านี้ได้ ต้องรู้ก่อนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดราคาหุ้น
ซึง่ ตามทฤษฎีแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยทีเ่ ราต้องพิจารณา คือ
1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) หมายถึง
การพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ทัง้ ปัจจัยภายใน เช่น ความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้และกำไรของบริษทั
ภาระหนี้สินของบริษัท โดยคุณสามารถพิจารณาจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็น
ตัวเลข ได้แก่ งบการเงิน และข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพ เช่น ประวัติผู้บริหาร
ของบริษทั ส่วนแบ่งทางการตลาด โครงการในอนาคต รวมทัง้ ปัจจัยภายนอก
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม ราคาน้ำมัน อัตราดอกเบีย้ อัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยจากต่างประเทศ เพื่อนำมา
ประมาณการงบการเงินและหามูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของตัวหุ้น สิ่งเหล่านี้
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ส่วนใหญ่แล้วจะมีนักวิเคราะห์เป็นคนทำรายงานให้คุณได้ทราบ เพียงแต่
คุณต้องสามารถอ่านรายงานให้เข้าใจจึงจะมีประโยชน์
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์
พฤติกรรมราคาหุน้ ในอดีต โดยใช้หลักทางสถิตแิ ละการวิเคราะห์ความต้องการ
ซือ้ และความต้องการขายของหุน้ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ แล้วนำมาคาดการณ์
ราคาหุ้นในอนาคตและจังหวะการลงทุนซื้อขายหุ้นที่เหมาะสม โดยเชื่อว่า
แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์จะหมุนเวียนกลับมาเป็นอย่างที่เคยเป็นใน
อนาคตอีก
คุณจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน เรามีทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการ
วิเคราะห์ทางเทคนิคกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาค่ อ นข้ า งนานเพื ่ อ พิ ส ู จ น์ ผ ลการวิ เ คราะห์ เพราะต้ อ งรอ
ให้ปัจจัยพื้นฐานที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะกระทบกับผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจและราคาหุ้นเกิดขึ้นก่อน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจึงเหมาะกับ
ผู้ลงทุนระยะกลางและระยะยาวที่ต้องการกำไรทั้งจากส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend) ขณะที่ผู้ลงทุนระยะ
สั้นที่ซื้อขายเร็วเพื่อหวังกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ มักจะเน้นที่
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนส่วนใหญ่ จะวิเคราะห์
ทั้ง 2 ด้านประกอบกัน ซึ่งถ้าความคิดเห็นของการวิเคราะห์ทั้ง 2 ด้าน เห็น
ว่าน่าซือ้ ลงทุน ก็เป็นการยืนยันได้วา่ หุน้ ตัวนัน้ น่าสนใจลงทุนจริง ๆ
คุ ณ จะเห็ น ว่ า การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น เป็ น เพี ย งปั จ จั ย หนึ ่ ง ของการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาของหลักทรัพย์ และยังมีปัจจัย
อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นตัวกำหนดราคาหลักทรัพย์ซง่ึ คุณต้องนำมาพิจารณาประกอบกันอีก
ก่อนตัดสินใจลงทุน
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• ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
งบการเงิน หมายถึง รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
ซึ่งจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชี โดยเป็นการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีหนึง่ ๆ อาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 12 เดือน
การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัทโดยพิจารณาจากงบการเงิน ให้ทราบถึงฐานะและความ
มัน่ คงของบริษทั นัน้ ๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
• ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์
การลงทุนในหุ้นสามัญใดก็ตามเป็นการลงทุนที่คุณคาดหวังว่าจะได้
ผลตอบแทนกลับมาในอนาคต ทั้งในรูปของเงินปันผล (Dividend) และ
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ดังนัน้ การตัดสินใจลงทุน ณ วันนี้
จึงเป็นการมองอนาคตของบริษัทที่คุณจะลงทุน โดยคาดว่าระดับราคาหุ้นของ
บริษทั นัน้ ๆ จะเพิม่ สูงขึน้
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ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น คือ ผล
ประกอบการของบริษัท ยิ่งบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสูง โอกาสที่
ราคาหุน้ จะเคลือ่ นไหวเพิม่ ขึน้ ก็สงู ตามไปด้วย ดังนัน้ การวิเคราะห์งบการเงินใน
อดีตของบริษัทจึงนับเป็นข้อมูลพื้นฐานให้คุณใช้มองแนวโน้มการทำกำไรใน
อนาคตของบริษัทนั้นๆว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้การตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ของคุณเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องแม่นยำขึน้
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะได้ประโยชน์จากงบการเงิน ได้แก่
" คุณจะทราบว่าบริษัทที่คุณจะลงทุนมีความสามารถในการ
ทำกำไรในอดีตเป็นอย่างไร ในอนาคตมีแนวโน้มจะทำกำไรได้มากขึน้ หรือไม่
คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่คุณลงทุนซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญนั้น เปรียบ
เสมือนว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคนหนึ่งที่จะต้องรับทั้งกำไรและขาดทุนของ
กิจการ ดังนั้นคุณจึงต้องใส่ใจกับการทำกำไรของธุรกิจด้วย ซึ่งนั่นก็หมายถึง
ผลตอบแทน ทีค่ ณ
ุ จะได้รบั นัน่ เอง
" คุณจะได้ทราบว่าบริษัทมีปัญหาทางการเงินหรือไม่ มีภาระ
หนี้สินที่คุณอาจจะต้องเข้าไปร่วมรับภาระความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน คุณรับ
ได้หรือไม่ถ้ากิจการมีอันต้องล้มเลิกไป ทรัพย์สินที่มีอยู่นั้น เจ้าของกิจการ
ต้องใช้คืนเจ้าหนี้ทั้งหมดก่อนจึงจะได้รับส่วนของเจ้าของคืน ซึ่งบางครั้ง
ทรัพย์สินที่มีอยู่หลังจากจ่ายคืนเจ้าหนี้อาจจะไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจ้าของเลย
ก็เป็นได้ คือเป็นการรับรูค้ วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้ผลตอบแทนอย่างทีค่ ณ
ุ คาดหวัง
" คุ ณ จะได้ ท ราบเกี ่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
สินทรัพย์ของบริษัท เช่น ลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพหรือไม่ มีการชำระหนี้
ตามปกติหรือล่าช้า ถ้ามีความล่าช้า บริษทั ได้หาแนวทางในการแก้ไขหรือเปล่า
หรือการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทสต็อคสินค้ามากเกินความจำเป็นหรือไม่
เพราะอาจทำให้เกิดเงินทุนจม แต่ถ้าสินค้าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว ธุรกิจก็จะ
 ⌫

มีเงินหมุนเวียนไปหาผลประโยชน์ได้เร็ว ถือว่ามีประสิทธิภาพ การบริหาร
สินทรัพย์ที่ขาดประสิทธิภาพจะทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงินจนอาจจะต้องปิดกิจการได้ แม้วา่ จะยังสามารถทำกำไรก็ตาม โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นมาหมุนเวียน อย่างเช่น การงดปล่อย
เงินกูข้ องธนาคารในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์งบการเงิน คุณควรจะคำนึงด้วยว่า
งบการเงินเป็นผลประกอบการของธุรกิจที่เกิดขึ้นในอดีต ผลประกอบการใน
อดีตที่ดีอาจจะไม่ดีในอนาคตก็ได้ ในขณะที่บริษัทที่มีผลประกอบการใน
อดีตไม่ดี ในอนาคตผลประกอบการอาจจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างมากก็ได้ ทั้งนี้
เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่น ๆ ภายนอกที่ส่งผลกระทบกับผลประกอบการของ
บริษัท ซึ่งคุณต้องคำนึงถึงประกอบกันไปด้วย สิ่งที่คุณควรจะตระหนักอีก
อย่างหนึ่งก็คือ หากคุณพบว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่อาจจะกระทบผลประกอบการ แม้ว่าในขณะนั้นจะมีการทำกำไรอย่าง
มากมายก็ตาม อย่างเช่น มีการก่อหนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ คุณควรจะพึงระวังว่า
บริษัทอาจจะเกิดปัญหาการชำระหนี้ในอนาคตก็ได้ สรุปได้ว่า การตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ คุณจะต้องมองอนาคตมากกว่าอดีตกับปัจจุบนั นัน่ เอง
• ประเภทของงบการเงินทีผ่ ลู้ งทุนควรรูจ้ กั
งบการเงิ น ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นที ่ ค ุ ณ เห็ น ในรายงานประจำปี
หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือตามสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เช่น
Internet ระบบ R-SIMS, ระบบ I-SIMS ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ
1. งบดุล เป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วัน
สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ซึง่ อาจจะเป็น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปี โดย
บอกว่า ณ วันนี้ บริษทั มีสนิ ทรัพย์ หนีส้ นิ และทุนหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูเ่ ท่าไร
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เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
2. งบกำไรขาดทุน เป็นงบที่บอกคุณว่าบริษัทมีผลการดำเนินงาน
สำหรับช่วงเวลาหนึง่ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปี ว่าบริษทั มีผลการ
ดำเนินงานกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลานัน้ ซึง่ งบกำไรขาดทุนจะประกอบด้วย
รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ข้อน่าสังเกตคือ งบกำไรขาดทุนจะต่างจากงบดุลตรงที่เป็นรายการที่
เกิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึง่ เช่น รายการขายจะแสดงเป็นยอดสะสมในช่วง 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปี ขณะทีง่ บดุลเป็นรายการทีม่ อี ยู่ ณ วันนัน้
3. งบกระแสเงินสดหรืองบแสดงที่มาและใช้ไปของเงินทุนหรืองบ
แสดงการเปลีย่ นแปลงฐานะการเงิน จะเป็นการนำรายการในงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนที่เป็นเงินสดมาแสดงเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีปัจจุบันกับปีที่
ผ่านมาว่ามีแหล่งที่ได้มาและใช้ไปของเงินสดจากที่ใด มีเงินสดคงเหลือจริง ๆ
จากการดำเนินงานหรือไม่ เพือ่ ดูสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นรายงานต่อท้ายงบการเงิน ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญทีค่ ณ
ุ ควรให้ความสนใจ เพราะจะบอกข้อมูลเพิม่ เติมทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่
การวิเคราะห์งบการเงิน กล่าวคือ ทำให้ทราบว่างบการเงินนั้นใช้นโยบายและ
หลักเกณฑ์อย่างไรในการจัดทำ เช่น บอกวิธกี ารคิดต้นทุนสินค้า การคิดค่าเสือ่ ม
ราคา และเกณฑ์การรับรูร้ ายได้ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั บอกถึงเงือ่ นไข ข้อติดขัด
และกรณีพเิ ศษบางประการ เช่น วิธกี ารบันทึกการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
การแจกแจงภาระหนีส้ นิ และภาระผูกพันต่าง ๆ เป็นต้น
ดังนั้น หมายเหตุประกอบงบการเงินจึงเป็นการขยายความเข้าใจในวิธี
การบันทึกบัญชีในงบการเงิน เนือ่ งจากหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีมหี ลายวิธี
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ทำให้แต่ละบริษทั มีความ
แตกต่างในการลงบัญชี หรือแม้แต่บริษทั เดียวกันแต่ตา่ งช่วงเวลากันก็อาจจะใช้
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วิธกี ารลงบัญชีทแ่ี ตกต่างกันได้ สิง่ สำคัญก็คอื คุณต้องรูว้ า่ การใช้วธิ กี ารลงบัญชี
ที่แตกต่างกันจะมีผลกระทบกับกำไรของบริษัทอย่างไร มีการแอบซ่อนหรือ
สร้างภาพลวงตาโดยใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่ ซึง่ เรา
จะได้คยุ กันในรายละเอียดของงบการเงินแต่ละประเภทต่อไปในหมวดที่ 2
• หลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยงบการเงินของบริษทั จดทะเบียน
เนือ่ งจากงบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ ำคัญต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน
ดังนัน้ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอและถูกต้อง ตลอดจนได้รบั ทราบข้อมูล
โดยทั่วถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
รวมทั้งการจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษทั จดทะเบียน มายังสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนถือปฏิบตั ิ ดังนี้
♣ การจัดทำงบการเงิน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนจะต้อง
จัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำงวดการบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชีฯ เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและเปรียบเทียบกันได้ และในกรณีที่การจัดทำหรือเปิดเผย
ข้อมูลในเรื่องใดยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยครอบคลุมถึงอนุโลมให้ใช้
มาตรฐานการบัญชีของ International Accounting Standards Committee (IASC)
หรือ American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) หรือ Financial
Accounting Standards Board (FASB) แทน ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนจะต้อง
ระบุรายการและนโยบายการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีรายการ
นัน้ พร้อมชีแ้ จงว่านโยบายการบัญชีดงั กล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีใด
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บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ทีก่ ำหนด พร้อมทัง้ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีกอ่ น
และในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีบริษัทย่อย ให้จัดทำงบการเงินรวมเป็นการ
เพิ่มเติมด้วย หรือในกรณีที่มีรายการพิเศษหรือรายการที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ
เกิดขึน้ เช่น มีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือมีกำไรหรือขาดทุนเปลีย่ นแปลงจาก
งวดเดียวกันของปีกอ่ นมากกว่าร้อยละ 20 เป็นต้น บริษทั จดทะเบียนจะต้องแจ้ง
รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลประกอบด้วย
♣ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากการจัดทำงบการเงินแล้ว บริษัทจดทะเบียนยังต้องเปิดเผย
รายละเอียดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงินเพิม่ เติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน โดยต้องเปิดเผยรายละเอียด
ข้อมูลต่าง ๆ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
• การลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่
• รายการบัญชีระหว่างกันของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย
กับบริษทั ใหญ่ บริษทั ร่วม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
• เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
• ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดในภายหน้า
• การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีในระหว่างงวด
• ในกรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนมีบริษทั ย่อย และไม่ได้นำบริษทั ย่อย
ใดมารวมในงบการเงินรวม ต้องชีแ้ จงเหตุผลถึงการไม่นำมารวม
และเปิดเผยผลกระทบและงบการเงินของบริษทั ย่อยดังกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั หรืองบการเงินรวม
แล้วแต่กรณี
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• ในกรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน ให้เปิดเผยราย
ละเอียดสินทรัพย์ของบริษทั ทีเ่ ข้าเกณฑ์การจัดชัน้ สินทรัพย์
แต่ละชัน้ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย โดยให้ใช้เกณฑ์
การจัดชัน้ สินทรัพย์ทก่ี ำหนดโดยหน่วยงานทีก่ ำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนนัน้
• รายการใด ๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื
หลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการเปลีย่ นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์
♣ การจัดส่งงบการเงินและรายงานของบริษทั จดทะเบียน
สำหรับระยะเวลาของการจัดส่งงบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแต่ละประเภทนั้น กำหนด
ไว้ดงั นี้
1. งบการเงินรายไตรมาส ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้นำส่งต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน นับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาส
2. งบการเงินประจำงวดการบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว ให้นำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่นำส่งงบการเงินรายไตรมาส
3. แบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้นำส่ง
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
4. รายงานประจำปี ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ให้นำส่งต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
ภายใน 110 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมหนังสือนัดประชุม
สามัญประจำปี และนำส่งสำเนารายงานและหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันทีส่ ง่ ให้ผถู้ อื หุน้
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นอกเหนือจากการนำส่งงบการเงินและรายงานตามข้อ 1-3 ที่เป็น
เอกสารฉบับจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดทะเบียนยังจะต้องนำส่ง
สำเนาเอกสารดั ง กล่ า วให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท ราบ พร้ อ มทั ้ ง นำส่ ง ข้ อ มู ล
ดังกล่าวในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ ELCID (Electronic Listed Company
Information Disclosure) ของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การ
เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้ลงทุนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และแพร่หลายยิ่งขึ้น ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนจะถูกเผยแพร่ต่อไปยัง
ผูล้ งทุนโดยผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งระบบบริการข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ งบการเงินและรายงาน
ที่บริษัทจดทะเบียนนำส่งทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วนตรงกันทุกประการ
♣ การขอผ่อนผันการส่งงบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถส่ง
งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานภายในระยะ
เวลาที่กำหนด บริษัทจดทะเบียนอาจมีหนังสือขอผ่อนผันการส่งงบการเงิน
หรือรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นการล่วงหน้าก่อนครบระยะ
เวลาดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอผ่อนผัน และ
แจ้งกำหนดระยะเวลาทีจ่ ะจัดส่งงบการเงินหรือรายงานนัน้
กรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่บริษัทจดทะเบียนยังไม่นำส่ง
งบการเงินหรือรายงาน ทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบ ELCID ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมายบนกระดานหลักทรัพย์เพื่อ
ให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุน ดังนี้
- NP (Notice Pending) แสดงว่าอยูใ่ นระหว่างรอข้อมูลจากบริษทั
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โดยจะขึน้ เครือ่ งหมายในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดนำส่ง
ข้อมูล
- NR (Notice Receive) แสดงว่าได้รบั ข้อมูลจากบริษทั แล้ว โดย
จะขึน้ เครือ่ งหมายในวันทีบ่ ริษทั นำส่งงบการเงินและรายงาน
ตามมาภายหลังการขึน้ เครือ่ งหมาย NP
- SP (Suspension) แสดงว่าห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ในกรณีท่ี
บริษทั ยังไม่นำส่งงบการเงินและรายงานเกินกว่า 5 วันทำการ
ภายหลังการขึน้ เครือ่ งหมาย NP หรือนำส่งงบการเงินและ
รายงานล่าช้าติดต่อกันเป็นครัง้ ที่ 3
• แหล่งข้อมูลทีส่ ำคัญในการศึกษางบการเงินของบริษทั จดทะเบียน
แหล่งข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่
ต้องการมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน และหากคุณมีข้อมูลที่ดีครบถ้วนและ
มากเพียงพอ ก็จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของบริษัทที่คุณสนใจจะลงทุนได้อย่าง
ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ โดยทีบ่ ริษทั จดทะเบียนเป็นผูจ้ ดั ทำ
ข้อมูลงบการเงินในเชิงตัวเลข และรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เพื่อนำส่งต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ แหล่ง
ข้อมูลสำคัญเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั จดทะเบียน
ที่คุณสามารถหาข้อมูลได้ ทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์
และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบถ้วน ก็คอื สำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์นน่ั เอง โดยคุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จากห้องสมุด
ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เปิดให้บริการทุกวันทำการ หรือทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
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อีกทั้งยังสามารถศึกษาและค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและครบถ้วนจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ให้บริการแก่ผลู้ งทุน ผูเ้ กีย่ วข้อง
ในธุรกิจหลักทรัพย์ และผูส้ นใจทัว่ ไป ดังนี้
1. อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ http://www.set.or.th
ซึง่ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสำคัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ เพือ่ ให้ผลู้ งทุนใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน
อย่างครบถ้วน ได้แก่
ข้อมูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ได้แก่ การเคลือ่ นไหวของราคาและ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำวัน ทั้งรายหลักทรัพย์และภาพรวม
การซือ้ ขาย ความเคลือ่ นไหวของดัชนีราคาหุน้ พร้อมกราฟประกอบ เป็นต้น
ข้อมูลบริษทั จดทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลโดยทัว่ ไปและการดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั งบการเงินและข้อมูลสถิตสิ ำคัญทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
ปฏิทินหลักทรัพย์ รวมทั้งการขึ้นเครื่องหมายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเพิม่ ทุน การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบีย้ เป็นต้น
ข่าวบริษทั จดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร
ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ข่าวสารและพัฒนาการใหม่ ๆ ที่สำคัญของ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ วัตถุประสงค์และประวัติ
ความเป็นมา ระบบการดำเนินงานหลัก ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
ข้อมูลบริษทั หลักทรัพย์ ทีเ่ ป็นบริษทั สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
หรือโบรกเกอร์ ได้แก่ รายชื่อและที่อยู่ ข้อมูลโดยทั่วไป สาขาต่าง ๆ จำแนก
ตามเขตภูมภิ าค เป็นต้น

 ⌫

สาระน่ารู้สำหรับผู้ลงทุน ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการลงทุนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ผลตอบแทนและความเสี ่ ย งจากการลงทุ น คำศั พ ท์ ท ี ่
เกีย่ วข้องกับการลงทุน มาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุน ตลอดจนการให้บริการข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นต้น
2. ระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (The SET Information
Management System)
เป็นระบบบริการข้อมูลทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากระบบฐานข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ทร่ี วบรวมข้อมูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ข้อมูล
ข่าวสาร และงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยข้อมูลงบการเงินทีแ่ สดงในระบบบริการข้อมูลฯ มีทง้ั งบการเงิน
เดีย่ ว (Company) และ งบการเงินรวม (Consolidated) ของแต่ละบริษทั
เป็นรายไตรมาส ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน และรายปี และแสดงข้อมูล
ทัง้ งบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึง่ แบ่ง การบริการออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
ระบบ R-SIMS เป็นบริการเรียกดูขอ้ มูลจากฐานข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์โดยผ่านสายโทรศัพท์ เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานทีต่ อ้ งการ
ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของการซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
ในขณะเวลาซือ้ ขาย และข้อมูลในอดีตสำหรับการวิเคราะห์วจิ ยั โดยผูใ้ ช้บริการ
สามารถ Download ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง บางประเภทจากฐานข้ อ มู ล ตลาด
หลักทรัพย์ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลของตนเองได้ เช่น ข้อมูลดัชนีรายกลุ่ม
อุตสาหกรรม ข้อมูลการซือ้ ขายรายหลักทรัพย์ และข้อมูลงบการเงิน เป็นต้น
ระบบ I-SIMS เป็นบริการฐานข้อมูลหลักทรัพย์ทร่ี วบรวมข้อมูล
ในอดีตและข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่ต้องการทราบข้อมูลในอดีตในรูปของฐานข้อมูลสำหรับนำไปประมวลผล
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ต่อด้วยโปรแกรม Window เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตามต้องการ
โดยผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ฐานข้อมูลครัง้ แรก (Initial Data) จากตลาดหลักทรัพย์
และบริการเรียกดึงข้อมูลประจำวัน (Daily Update) ณ ทุกสิ้นวันทำการ
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งโปรแกรมการ
เรียกดูและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางปัจจัยพืน้ ฐาน
ระบบ P-SIMS เป็นบริการฐานข้อมูลหลักทรัพย์ทร่ี วบรวมข้อมูล
ในอดีตและข้อมูล ณ สิ้นวันทำการในรูป Text Format เหมาะสำหรับองค์กร
หรื อ หน่ ว ยงานที ่ ต ้ อ งการฐานข้ อ มู ล สำหรั บ นำไปพั ฒ นาต่ อ เพื ่ อ เผยแพร่
หรือให้บริการต่อให้แก่บคุ คลอืน่ หรือลูกค้า โดยผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ฐานข้อมูล
ครั้งแรก (Initial Data) จากตลาดหลักทรัพย์ในรูป Text Format และบริการ
เรียกดึงข้อมูลประจำวัน (Daily Update) ณ ทุกสิ้นวันทำการ เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการสามารถพัฒนาโปรแกรม
ในการเรียกดูขอ้ มูลในรูปแบบต่างๆ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ
Listed Company Info (CD-ROM) เป็น CD-ROM ที่รวบรวม
ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์ และงบการเงินงวดปัจจุบัน
และย้อนหลัง พร้อมโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการเรียกดูขอ้ มูล เหมาะ
สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักวิจยั ทีต่ อ้ งการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
3. ห้ อ งสมุ ด ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เป็ น แหล่ ง รวมของข้ อ มู ล ทุ ก
ประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ และตลาดทุน
ทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนถึ ง ข้ อ มู ล บริ ษ ั ท จดทะเบี ย น
งบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
จดทะเบียนทีจ่ ดั ทำขึน้ เป็นประจำทุกปีและมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนเกีย่ วกับงบการเงิน
ของบริษทั ทัง้ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อ
 ⌫

อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ทั้งอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และระบบบริการข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เปิดให้บริการทุกวันทำการ
ตัง้ แต่เวลา 8.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.
นอกจากนี ้ คุ ณ ยั ง สามารถขอทราบข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ งบการเงิ น ของ
บริษัทจดทะเบียนหรือ รายงานประจำปีได้จากบริษัทจดทะเบียนเองโดยตรง
หรือค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทสมาชิก
ตลาดหลักทรัพย์ทจ่ี ดั ไว้สำหรับให้บริการแก่ลกู ค้าและผูล้ งทุนอีกด้วย

• บทสรุป
ผลการดำเนินงานของบริษทั เป็นปัจจัยหนึง่ ทีก่ ำหนดราคาของหลักทรัพย์
และส่งผลให้คุณมีกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ ดังนั้น
การวิเคราะห์งบการเงินซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรายงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานทีผ่ า่ นมาของบริษทั จึงเป็นประโยชน์ตอ่ คุณอย่างมากในการนำมาใช้
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล และจะ
เป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ให้มีน้อยที่สุด โดยการนำ
ข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงินของบริษัทมาวิเคราะห์ถึงฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของกิจการนั้น ๆ ว่า มีความสามารถในการบริหารงานและ
ดำเนินธุรกิจอย่างไร ความสามารถในการทำกำไรในอดีตและในอนาคต
เป็นอย่างไร ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทมีคุณภาพเพียงใด
และมีภาระหนีส้ นิ หรือปัญหาทางการเงินหรือไม่
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งบการเงินมี 3 ประเภท คือ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และทีส่ ำคัญคือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ เป็นส่วนทีข่ ยายความเกีย่ วกับ
วิธีการบันทึกบัญชี โดยบอกถึงนโยบายในการจัดทำงบการเงิน เงื่อนไขและ
กรณีพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรายการงบการเงิน การจัดทำข้อมูลงบการเงินจะ
เป็นไปตามงวดหรือรอบระยะเวลาบัญชี โดยเป็นรายไตรมาส ราย 6 เดือน ราย
9 เดือน หรือรายปี ตลอดจนมีการแบ่งออกเป็นงบเดีย่ วรายบริษทั และงบรวม

งบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ดังนัน้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ออกกฎระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ของการจัดทำและนำส่งงบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนโดยทัว่ ถึงกัน และเพือ่ ไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถนำส่งข้อมูลงบการเงิน
และรายงานต่าง ๆ ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมายที่กระดานหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็นการเตือนให้ผู้ลงทุนทราบโดยทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
 ⌫

ให้แก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนที่กระทำผิดยังอาจถูกสำนักงาน
ก.ล.ต. ลงโทษโดยการปรับอีกด้วย
สำหรับแหล่งข้อมูลทีส่ ำคัญเกีย่ วกับข้อมูลงบการเงินของบริษทั จดทะเบียน
คุณสามารถค้นหาข้อมูลงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนและรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ข้อมูลปัจจุบนั และข้อมูลย้อนหลังในอดีต ได้ทบ่ี ริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์
บริษทั จดทะเบียน ห้องสมุดของสำนักงาน ก.ล.ต. และห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์
และนอกเหนือจากข้อมูลงบการเงินและรายงานที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว คุณ
ยังสามารถค้นหาข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ทัง้ จากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) รวมทั้งค้นหาจากระบบบริการ
ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ แบบ On-line และ CD-ROM ซึง่ มีขอ้ มูล
งบการเงินย้อนหลังโดยละเอียดไว้ให้บริการ
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! หมวดที่ 2 ประเภทของงบการเงิน
หลังจากที่คุณได้ทราบถึงความสำคัญในการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว
ต่อไปเราจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดของงบการเงินแต่ละประเภท
ได้แก่ งบดุล (Balance Sheet) งบกำไรขาดทุน (Income Statement) และ
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) ซึ่งมีรายละเอียดและความน่าสนใจ
ทีแ่ ตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

งบดุล (Balance Sheet)
• ความหมายและลักษณะโครงสร้างของงบดุล
งบดุล หมายถึง งบที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยรอบระยะเวลาทางบัญชีเป็นรายไตรมาส(3 เดือน) รายครึง่ ปี
(6 เดือน) ราย 9 เดือน หรือ รายปี ก็ได้ งบดุลจะบอกเราว่าบริษทั มีสนิ ทรัพย์อยู่
เท่าไหร่ มีหนีส้ นิ เท่าไร และมีสว่ นของเจ้าของกิจการ(ทุน)เท่าไหร่ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ซึ่งจะแบ่งเป็นสองด้าน ด้านซ้ายของงบดุลจะแสดงถึง
การใช้เงินทุนของบริษัท คือ สินทรัพย์ ด้านขวาของงบดุลจะแสดงถึงแหล่ง
ทีม่ าของเงินทุนของบริษทั คือ หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ (ทุน) ซึง่ สามารถเขียน
เป็นสมการง่ายๆ ได้ดงั นี้
สินทรัพย์ = หนีส้ นิ + ส่วนของเจ้าของกิจการ (ทุน)
ข้อสำคัญคือ ยอดรวมทางด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับยอดรวมของ
ผลบวกของหนีส้ นิ กับส่วนของเจ้าของเสมอ

 ⌫
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• รายการสำคัญและข้อควรสังเกตในงบดุลทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อน่ื
รวมสินทรัพย์

300,000
5,000,000
15,000,000
6,200,000
300,000
26,800,000
3,000,000
20,000,000
140,000
49,940,000

หนืส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินจ่าย
ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี
เงินปันผลค้างจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
รวมหนีส้ นิ

1,200,000
11,980,000
2,000,000
800,000
500,000
16,480,000
14,000,000
30,480,000
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บริษทั แสนสุข จำกัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิทธิ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
รวมมูลค่าหุน้ จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
รวมมูลค่าหุน้ จดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
สำรองอื่น
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,000,000
10,000,000
13,000,000
3,000,000
10,000,000
13,000,000
2,500,000
360,000
0
3,600,000
19,460,000
49,940,000

ประเภทรายการในงบดุลทีส่ ำคัญ ได้แก่
1. สินทรัพย์ (Assets)
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สนิ ของบริษทั ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กบั บริษทั ในอนาคต สามารถแยกพิจารณาประเภทได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1 สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนและสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน
" สินทรัพย์มตี วั ตน เช่น เงินสด วัตถุดบิ สินค้าคงคลัง ทีด่ นิ ฯลฯ
" สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เช่น สัมปทาน สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครือ่ ง
หมายการค้าและยี่ห้อการค้า สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตาม
สัญญาเช่า ฯลฯ
 ⌫
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" สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เป็นสินทรัพย์ทค่ี าด
ว่าจะเปลีย่ นเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ มักจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี
โดยรายการสินทรัพย์ที่แสดงนั้นจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องในการเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้เร็วหรือมีความคล่องตัวสูงก่อน คือ (1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร
(Cash in Hand and at Banks) (2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด (Marketable Securities) (3) ลูกหนี้การค้า (Account Receivable)
(4) สินค้าคงเหลือ (Inventories) และ (5) สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (Other Current
Assets) พิจารณารายละเอียดแต่ละรายการได้ดงั นี้
(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash in Hand and at Banks)
คุณจะเห็นว่าเงินสดจะได้รับการจัดอันดับเป็นสินทรัพย์ประเภทแรก เพราะ
มี ส ภาพคล่ อ งสู ง สุ ด หรื อ พู ด ได้ ว ่ า สามารถนำไปใช้ ไ ด้ ท ั น ที โ ดยไม่ ต ้ อ ง
เปลี่ยนรูปและไม่มีกำไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น การมีสินทรัพย์ประเภทนี้ไว้ใน
มือจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงการมีสภาพคล่องที่ดีของบริษัทนั่นเอง แต่ขณะ
เดี ย วกั น บริ ษ ั ท ก็ ไ ม่ ค วรถื อ เงิ น สดไว้ ม ากเกิ น ไป เพราะทำให้ เ สี ย โอกาส
ทีจ่ ะนำเงินไปลงทุนต่อเพือ่ สร้างผลตอบแทน ได้แก่
เงินสด
คือ เงินเหรียญและธนบัตรทีบ่ ริษทั ถือไว้
เงินฝากธนาคาร คือ เงินทีบ่ ริษทั ฝากไว้กบั ธนาคารในประเภท
กระแสรายวันหรือประเภทเผือ่ เรียก
ส่วน เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร โดยปกติจะเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียน
ยกเว้นในกรณีที่บัญชีเงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน และ
เมือ่ ชดเชยกันแล้วมียอดเป็นบวกก็จะแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ในหมวดนี้ยังรวมถึงเช็คเงินสด เช็คเดินทาง และรายการที่เทียบเท่า
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1.2 สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร ซึ่งงบดุลโดยทั่วไปจะแยก
ประเภทตามลักษณะนี้ คือ
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เงินสด (Cash Equivalent) คือ รายการที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
โดยที่มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Notes ; P/N)
ทีอ่ อกโดยธนาคาร
(2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
(Marketable Securities) สินทรัพย์ประเภทนีจ้ ะมีความคล่องตัวต่ำกว่าเงินสด
และเงินฝากธนาคารบ้าง เพราะถ้าธุรกิจต้องการใช้เงินสดจะต้องนำหลักทรัพย์
เหล่านี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินสดก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เปลีย่ นรูป และยังสามารถก่อให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลีย่ นได้ แต่
ยังมีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะเป็นการลงทุนระยะสั้น
และสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายกว่า โดยมูลค่าที่แสดงในงบดุล
จะเป็นราคาทุน* หรือราคาตลาดทีต่ ำ่ กว่า
ข้อดีของสินทรัพย์ประเภทนี้ คือ สามารถนำไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
การกูย้ มื ได้ โดยคุณสามารถตรวจสอบได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(3) ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) ลูกหนี้การค้า
หมายถึงจำนวนเงินทีล่ กู ค้าเป็นหนีจ้ ากการซือ้ สินค้าหรือบริการด้วยเงินเชือ่ รวม
ทั้งหนี้ที่ทำสัญญาใช้เงินเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตั๋วเงินรับ ถ้าเป็นลูกหนี้
ประเภทอื่นจะต้องแยกออกมาให้ชัดเจน เพราะสินทรัพย์ในหมวดนี้ต้องเป็น
ลูกหนี้ “การค้า” เท่านั้น ซึ่งธุรกิจอาจจะเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้
บางส่วนเท่านัน้ รายการทีเ่ กิดขึน้ จึงควรเป็นลูกหนีส้ ทุ ธิ ซึง่ คำนวณ ได้จาก :
ลูกหนีส้ ทุ ธิ = ลูกหนีก้ ารค้าทัง้ หมด - ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ**
หมายเหตุ * ราคาทุน หมายถึง ราคาที่เราซื้อหลักทรัพย์นั้นมา
** ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะเก็บไม่ได้จากการขาย
สินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อให้ลูกค้า โดยอาจใช้ข้อมูลในอดีตและสภาพเศรษฐกิจ
มาช่วยประมาณการ เช่น 5 ปีทผ่ี า่ นมา บริษทั มีหนีส้ ญ
ู โดย เฉลีย่ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
ของลูกหนีก้ ารค้าในแต่ละปี ประกอบกับเศรษฐกิจ อยูใ่ นช่วงขาลง ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ในปีประมาณการควรจะเพิม่ ขึน้
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17,000,000.00 บาท
2,000,000.00 บาท
15,000,000.00 บาท

(4) สินค้าคงเหลือ (Inventories) สำหรับสินทรัพย์ประเภทนีค้ ณ
ุ ต้อง
พิจารณาถึงประเภทของธุรกิจ ถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาเพื่อขายอย่างเดียว เช่น ธุรกิจ
ค้าปลีกและธุรกิจค้าส่ง สินค้าคงเหลือของธุรกิจจะมีประเภทเดียว คือ สินค้า
สำเร็จรูป(Finished Goods) เป็นสินค้าที่อยู่ในครอบครองและมีไว้เพื่อขาย
ซึง่ จะถูกตีราคาออกมาว่ามีมลู ค่า เท่าไร
แต่ถา้ เป็นอุตสาหกรรมหรือผูผ้ ลิต สินค้าคงเหลือจะประกอบด้วย
• วัตถุดบิ (Raw Material)
• งานระหว่างทำ (Work in Process) กระบวนการทีไ่ ด้ใช้วตั ถุดบิ
ไปบางส่วนและยังไม่สำเร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยการคิดมูลค่า
“สินค้าระหว่างทำ” ค่อนข้างซับซ้อน เพราะต้องพิจารณาถึง
ประเภทธุรกิจ และยังต้องเลือกวิธี คิดมูลค่าด้วย
• วัสดุโรงงาน (Factory Supplies)
• สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)
สิ่งที่คุณควรสังเกตในรายการสินค้าคงเหลือ คือวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจ ซึ่งคุณจะพิจารณาดูได้จากในหมายเหตุท้ายงบการเงิน ทั้งนี้ คุณจะ
สามารถสังเกตเห็นได้ว่า การใช้วิธีการคิดมูลค่าที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็น
สินค้าคงเหลือชนิดเดียวกัน ก็จะมีผลทำให้มลู ค่าสินค้าคงเหลือไม่เท่ากันได้
วิธกี ารตีราคาสินค้าคงเหลือ โดยในทีน่ จ้ี ะกล่าวถึงเฉพาะวิธที น่ี ยิ ม ใช้กนั ได้แก่
• วิธเี ข้าก่อน-ออกก่อน (First in first out ; FIFO) กล่าวคือ สินค้า
ทีซ่ อ้ื เข้ามาก่อน จะถูกใช้เป็นต้นทุนสินค้าขายก่อน เช่น
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ลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้าสุทธิ
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บริษทั แสนสุข จำกัด ทำธุรกิจขายเครือ่ งจักร
5 มกราคม 2544 ซือ้ สินค้าเพือ่ ขาย ราคาเครื่องละ1,000,000 บาท จำนวน 10 เครือ่ ง
28 มกราคม 2544 ซือ้ สินค้าเพือ่ ขาย ราคาเครือ่ งละ 1,200,000 บาท จำนวน 10 เครือ่ ง
ปลายปี สิน้ เดือนธันวาคม 2544 ขายเครือ่ งจักรได้รวม 14 เครือ่ ง

ต้นทุนขายจะคิดจากราคาซื้อของ 10 เครื่องแรก ของวันที่ 5
มกราคม 2544 ก่อน และทีเ่ หลืออีก 4 เครือ่ ง จึงคิดจากราคาซือ้ วันที่ 28 มกราคม
2544 หรือ
ต้นทุนขาย = (10 x 1,000,000) + (4 x 1,200,000) = 14,800,000 บาท

• วิธเี ข้าหลัง-ออกก่อน (Last in first out ; LIFO) กล่าวคือ สินค้าที่
ซือ้ เข้ามาทีหลัง จะถูกนำมาคิดเป็นต้นทุนก่อน จากตัวอย่างข้างต้น
ต้นทุนขาย 10 เครือ่ งแรก คิดจากราคาซือ้ ของวันที่ 28 มกราคม และอีก 4 เครือ่ ง
จะคิดจากราคาซือ้ ของวันที่ 5 มกราคม หรือ
ต้นทุนขาย = (10 x 1,200,000) + (4 x 1,000,000) = 16,000,000 บาท

คุณจะเห็นได้ว่าสินค้าที่ซื้อเข้ามาครั้งหลังโดยปกติมักจะมีราคาสูงกว่า เพราะ
ฉะนัน้ การคิดวิธี FIFO จึงมักจะมีตน้ ทุนขายต่ำ ซึง่ มีผลต่อเนือ่ งให้กำไรขัน้ ต้น
สูงแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรได้ดี ในขณะทีก่ ารคิดวิธี LIFO มักจะ
มีต้นทุนขายสูงและกำไรขั้นต้นต่ำ ซึ่งจะดีในด้านการเสียภาษีที่น้อยกว่า โดย
ความแตกต่างของต้นทุนขายของทั้งสองวิธีจะยิ่งต่างกันมากขึ้นในช่วงที่เกิด
ภาวะเงินเฟ้อ
• วิธีค่าเฉลี่ยต้นทุน (Average Cost) เป็นการปรับต้นทุนสินค้า
คงเหลือเมื่อมีการรับสินค้าใหม่เข้ามา ซึ่งสินค้าใหม่มีราคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เพื่อความสะดวกจึงถัวเฉลี่ยให้สินค้าคงเหลือทั้งหมดทั้งของใหม่และ
ของเก่ามีราคาเท่ากัน วิธีนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่มีในคลังจำนวนมาก เบิกจ่าย
ครัง้ ละมาก ๆ และมีการรับเข้าและเบิกจ่ายบ่อยครัง้
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สิง่ สำคัญทีค่ ณ
ุ จะต้องพิจารณา คือ ดูวา่ ธุรกิจมีการใช้วธิ กี ารบันทึกต้นทุนสินค้า
โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่า เพราะการเปลี่ยนวิธีการบันทึก
จะกระทบกำไรสุทธิทันที อาจจะทำให้ดูว่ามีกำไรสุทธิสูงขึ้นจนทำให้ผู้ใช้งบ
เข้าใจผิดได้ การเปลีย่ นแปลงหลักการลงบัญชีถกู กำหนดให้แจ้งไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินซึง่ คุณสามารถเปิดอ่านได้
(5) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) ได้แก่
ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า เช่น ค่าเบีย้ ประกัน ดอกเบีย้ หรือค่าเช่าทีก่ จิ การจ่ายเงินไปก่อน
แต่ยงั ไม่ได้รบั บริการ หรือใช้ประโยชน์
รายได้ค้างรับ เช่น รายได้ค่าเช่าค้างรับ แต่ถ้ารายการดังกล่าวมีจำนวนเงินมาก
กว่า 5% ของสินทรัพย์หมุนเวียนทัง้ หมดก็จะแยกรายการประเภทนัน้ ออกมาต่าง
หาก เช่น นำไปรวมในรายการลูกหนีอ้ น่ื
" สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คือ สินทรัพย์ทเ่ี ปลีย่ นเป็นเงินสด
ได้ชา้ ได้แก่
(1) เงินลงทุนระยะยาว (Long-Term Investments) จะแตกต่าง
จากเงินลงทุนระยะสัน้ ตรงทีม่ สี ภาพคล่องต่ำกว่าซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็นเงินสดได้
ยากกว่า วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการลงทุนระยะยาวคือ เพือ่ หวังผลตอบแทน
จากการลงทุน หรือเพือ่ การมีสว่ นร่วมในการบริหารหรือเพือ่ สร้างความสัมพันธ์
กับบริษัทอื่น โดยเป้าหมายหลักต้องการผลตอบแทน ไม่ใช่ถือไว้เพื่อเปลี่ยน
เป็นเงินสด
เงินลงทุนระยะยาว เช่น ลงทุนในหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ของบริษัทอื่น และเงินให้
กูย้ มื ทีเ่ กินกว่า 1 ปี


ประเภทของงบการเงิน

ต้นทุนเฉลีย่ (บาท/หน่วย) = ((10 x 1,000,000) + (10 x 1,200,000)) = 1,100,000
20
หรือ ต้นทุนขาย = 1,100,000 x 14 = 15,400,000 บาท
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สิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรสังเกตในรายการนี้ คือ หลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั ไปลงทุนมีความคล่องตัว
ในการซือ้ ขายต่ำหรือสูง และสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ได้หรือไม่
(2) ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment) เป็น
สินทรัพย์ทอ่ี ายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี และมีไว้ใช้ดำเนินธุรกิจ ไม่ได้มไี ว้สำหรับ
ขาย ได้แก่
ที่ดิน อายุการใช้งานไม่จำกัด ดังนัน้ ไม่ตอ้ งคิดค่าเสือ่ มราคา
อาคาร อุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งานจำกัด เพราะฉะนัน้
จะต้องคิดค่าเสื่อมราคา
คุณจะเห็นว่ารายการนีใ้ นงบดุล จะเขียนว่า “ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ” ดังนัน้
ตัวเลขในรายการจะหักค่าเสื่อมออกไปแล้ว (วิธีการคิดค่าเสื่อมแบบต่าง ๆ
จะกล่าวในลำดับต่อไป)
สินทรัพย์ถาวรที่ซื้อมาแล้วและไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติ
ของบริษัท จะไม่สามารถลงรายการใน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ ได้ เช่น
บริษทั ดำเนินธุรกิจประกอบรถยนต์ และซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ เก็งกำไร รายการดังกล่าว
ควรจะลงในการลงทุนระยะยาว
2. หนี้สิน (Liabilities)
หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่บริษัทต้องชำระใน
ภายหน้า แบ่งได้ 2 ส่วน คือ หนีส้ นิ หมุนเวียน (Current
Liabilities) และหนีส้ นิ ระยะยาว (Long-Term Liabilities)
2.1 หนีส้ นิ หมุนเวียน (Current Liabilities)
เป็น หนี้สินระยะสั้นที่บริษัทจะต้องชำระภาย
ในเวลา 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
ปกติของบริษัท การเรียงลำดับในรายการก็เช่นเดียวกับ
สินทรัพย์หมุนเวียน คือ จะเรียงลำดับตามอำนาจเรียกร้องของฝ่ายเจ้าหนี้ ดังนี้
 ⌫
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(1) เงินเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft; O/D) หมายถึง เงินที่
สามารถเบิกเกินจากยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามเงื่อนไขที่ตกลงกับ
ธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ แต่บางงบอาจเป็นรายการ “เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื จากธนาคาร” หมายความว่า บริษทั นัน้ มีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากธนาคาร
(2) เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย (Accounts Payable and
Notes Payable) เจ้าหนีก้ ารค้า (Accounts Payable) เป็นการทีบ่ ริษทั ซือ้ วัตถุดบิ
หรือซือ้ สินค้าหรือบริการเป็นเงินเชือ่ แต่ถา้ เป็นหนีท้ เ่ี กิดจากการกูย้ มื จากหุน้ ส่วน
ผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน จะไม่นำมารวมในรายการนี้ เช่น เงินมัดจำจากลูกค้า ถือ
เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าแต่เรายังไม่ได้ให้บริการ จึงเป็นเจ้าหนีก้ ารค้า ส่วน
เงินกู้ยืมจากพนักงาน กรรมการ ไม่ถือเป็นเจ้าหนี้การค้า และถ้าไม่ชำระคืน
ภายใน 1 ปีจะต้องลงในรายการทีเ่ ป็นหนีร้ ะยะยาว
ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable) เป็นตั๋วแลกเงินที่บริษัทสัญญาว่าจะจ่ายในอนาคต
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทออก ทั้งนี้ รายการนี้จะเป็นหนี้ระยะยาว ถ้าอายุ
ของตัว๋ เงินเกินกว่า 1 ปี ตัว๋ เงินจ่ายมีหลายประเภท เช่น ตัว๋ เงินจ่ายการค้า เป็น
ตั๋วเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตั๋วเงินจ่ายธนาคารเป็นตั๋วเงินที่ใช้เป็น
หลักฐานในการขอกู้เงินจากธนาคาร ดังนั้น ควรแยกระหว่างตั๋วเงินจ่ายการค้า
กับตัว๋ เงินจ่ายอืน่ ๆ เช่นเดียวกับเจ้าหนีก้ ารค้า
(3) ส่ ว นของหนี ้ ร ะยะยาวที ่ ค รบกำหนดชำระในหนึ ่ ง ปี
(Current Portion of Long-Term Obligation) หมายถึง หนีส้ นิ ระยะยาว เช่น


ประเภทของงบการเงิน

(1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank Overdraft ; O/D) (2) เจ้าหนี้การค้าและ
ตัว๋ เงินจ่าย (Accounts Payable and Notes Payable) (3) ส่วนของหนีร้ ะยะยาวที่
ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี (Current Portion of Long-Term Obligation)
(4) เงินปันผลค้างจ่าย (Dividend Payable) (5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued
Expenses) และ (6) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) สามารถ
พิจารณารายละเอียดได้ ดังนี้
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เงินกู้ระยะยาว เฉพาะส่วนที่ครบกำหนดชำระ ภายใน 1 ปีหรือหนึ่งรอบบัญชี
ดังนัน้ ภาระทีต่ อ้ งชำระตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีใ้ นส่วนนีจ้ ะเกิดขึน้ ในระยะ
เวลา 1 ปีเท่านัน้ จึงจัดเป็นประเภทหนีส้ นิ หมุนเวียน
(4) เงินปันผลค้างจ่าย (Dividend Payable) ภายหลังจากที่
บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลและยังไม่ได้จ่ายตอนสิ้นงวดจะเป็นเงินปันผล
ค้างจ่าย ระยะเวลานับจากวันที่บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจนถึงวันที่
จ่ายเงินปันผล มักจะไม่เกิน 3 เดือน ดังนัน้ เงินปันผลค้างจ่ายจึงเป็นรายการหนึง่
ในหนีส้ นิ หมุนเวียน
(5) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) เป็นสัญญาที่
บริษัททำไว้ในอดีตที่จะต้องจ่ายคืนแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย เช่น เงินเดือนค้างจ่าย
โบนัส ค้างจ่าย ค่าดอกเบีย้ ค้างจ่าย ฯลฯ ถ้ารายการค้างจ่ายทัง้ หมดมีจำนวนน้อย
กว่า 5% ของยอดรวมหนี้สินหมุนเวียน รายการดังกล่าวสามารถนำไปรวมใน
“หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ”ได้
(6) หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ (Other Current Liabilities) เช่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย รายได้รบั ล่วงหน้าทีม่ จี ำนวนต่ำกว่า 5% ของหนีส้ นิ หมุนเวียน
ทัง้ หมด จะแสดงในรายการหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ โดยคุณสามารถทราบว่าหนีส้ นิ
หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการใดบ้างในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.2 หนีส้ นิ ระยะยาว (Long-Term Liabilities)
เป็นภาระผูกพันการชำระหนีเ้ กินกว่า 1 ปี หรือ 1 รอบระยะเวลา
ดำเนินการของบริษัท หนี้สินระยะยาวควรจะถูกนำไปลงทุนระยะยาวเพื่อนำ
ผลตอบแทนจากการลงทุนไปชำระคืนเงินกูม้ ากกว่าทีจ่ ะนำไปใช้จา่ ยเป็นเงินทุน
หมุนเวียน ซึง่ อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนมาเพียงพอทีจ่ ะชำระคืน และไม่ควรชำระ
คืนโดยการกูย้ มื เงินจากกรรมการ พนักงาน และบริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วม
รายการทีแ่ สดงเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ได้แก่ เจ้าหนีห้ รือตัว๋ เงินจ่ายระยะยาว หุน้ กู้
พันธบัตร หนีส้ นิ จากสัญญาระยะยาว ค่าใช้จา่ ยระยะยาว
 ⌫

31

(2)พันธบัตร (Bond) เป็นสัญญาใช้เงินระยะยาวที่มักจะมี
ทรัพย์สนิ บางอย่างค้ำประกัน พันธบัตรของไทยส่วนมากจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล
และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีอ่ าจจะมีกระทรวงการคลังค้ำประกันหรือไม่กไ็ ด้

3. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Shareholder’s Equity)
หมายถึง เงินทุนทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ โดยในกรณีทม่ี กี ารเลิกกิจการ
และมีการชำระบัญชี ผู้ถือหุ้นจะได้มีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน ภายหลังจ่าย
คืนเจ้าหนีท้ ง้ั หมดของบริษทั แล้ว ได้แก่
• ทุนจดทะเบียน (Authorized Shares) ทุนทีบ่ ริษทั ไปจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ซึง่ ต้องแสดงชนิดของหุน้ จำนวนหุน้ และมูลค่าหุน้ ทีจ่ ดทะเบียน
เช่น



ประเภทของงบการเงิน

(1) หุ้นกู้ (Debenture) เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวของ
บริษทั อาจจะมีหลักประกันหรือไม่มหี ลักประกันก็ได้ โดยใช้เครดิตของบริษทั
เป็นตัวค้ำประกันการกู้ยืมจากผู้ลงทุน
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ทุนจดทะเบียน
หุน้ บุรมิ สิทธิ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
รวมมูลค่าหุน้ ทีจ่ ดทะเบียน

3,000,000
10,000,000
13,000,000

บาท
บาท
บาท

หุน้ บุรมิ สิทธิ (Preferred Stock) และ หุน้ สามัญ (Common Stock)
ถือเป็นหุ้นทุน (Capital Stock) คือ หุ้นที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่
ในบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
ก่อนผูถ้ อื หุน้ สามัญ แต่อาจไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงเลือกกรรมการบริษทั ตลอด
จนอาจได้รบั สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญ หรือมีขอ้ ตกลงเป็นอย่างอืน่
ได้
ผูถ้ อื หุน้ สามัญมีสทิ ธิในการออกเสียงเลือกกรรมการบริษทั และมี
สิทธิได้รับเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญ
จะได้รับส่วนแบ่งภายหลังจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไป
เรียบร้อยแล้ว
• ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (Paid-up Capital) คือจำนวนหุน้ ที่
ออกจำหน่ายและได้เรียกชำระตามมูลค่าหุน้ แล้ว อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับทุน
จดทะเบียนก็ได้ เช่น
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
หุน้ บุรมิ สิทธิ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
รวมมูลค่าหุน้ จดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว

3,000,000 บาท
10,000,000 บาท
13,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วอาจจะน้อยกว่าทุนจดทะเบียนได้
ใน กรณีทก่ี จิ การจำหน่ายหุน้ เพียงบางส่วน เช่น
 ⌫
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2,000,000 บาท
8,000,000 บาท
10,000,000 บาท

• ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium on Share Capital) หมายถึง ส่วน
ต่างของราคาหุ้นที่บริษัทสามารถขายได้สูงกว่ามูลค่าทุนจดทะเบียนของหุ้นที่
ตั้งไว้ เช่น มูลค่าหุ้นตราไว้ 100 บาท แต่บริษัทขายในราคาหุ้นละ 125 บาท
จำนวน 100,000 หุน้ เพราะฉะนัน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามารถหาได้ ดังต่อไปนี้
ณ ราคา 125 บาท/หุน้
บริษทั ขายได้ 100,000 หุน้ เป็นเงิน
แต่มลู ค่าหุน้ จริง 100 บาท/หุน้ เป็นเงิน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ เท่ากับ

12,500,000 (125x100,000) บาท
10,000,000 (100X100,000) บาท
2,500,000
บาท

• ส่วนลดมูลค่าหุ้น (Discount on Share Capital) เป็นรายการที่
ตรงข้ามกับส่วนเกินมูลค่าหุน้ คือ เป็นส่วนต่างของราคาหุน้ ทีบ่ ริษทั เสนอขายหุน้
ได้ต่ำกว่ามูลค่าทุนจดทะเบียนของหุ้นที่ตั้งไว้ เช่น มูลค่าหุ้นตราไว้ 100 บาท
แต่บริษทั ขายได้ในราคาหุน้ ละ 80 บาท จำนวน 100,000 หุน้ เพราะฉะนัน้ ส่วนลด
มูลค่าหุน้ สามารถหาได้ ดังต่อไปนี้
มูลค่าหุน้ ตราไว้ 100 บาท/หุน้ เป็นเงิน
ณ ราคา 80 บาท/หุน้
บริษทั ขายได้ 100,000 หุน้ เป็นเงิน
ส่วนลดมูลค่าหุน้ เท่ากับ

10,000,000 (100X100,000) บาท
8,000,000 (80x100,000)
2,000,000

บาท
บาท
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หุน้ บุรมิ สิทธิ 20,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
รวมมูลค่าหุน้ จดทะเบียนทีช่ ำระแล้ว
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• กำไรสะสม (Retained Earning) หมายถึง ผลรวมสะสมของกำไร
สุทธิของบริษทั ทีไ่ ด้จากทัง้ การดำเนินงานของบริษทั และกำไรจากการจำหน่าย
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้หักเงินปันผลออกแล้ว กำไรสะสม
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว และกำไรสะสมที่
ยังไม่จดั สรร
กำไรสะสมทีจ่ ดั สรรแล้ว จะเป็นการจัดสรรไว้เพือ่ วัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น เงินสำรองตามกฎหมายจัดสรรเพือ่
ขยายกิจการ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร คือ ส่วนทีเ่ หลือจากกำไรสะสมทีจ่ ดั สรร
แล้ว
• ประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์ใช้งบดุลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน
งบดุลเปรียบเสมือนภาพหรือข้อมูลซึ่งแสดงให้ทราบถึงคุณภาพ
ของบริษัทนั้น ๆ บริษัทซึ่งมีงบดุลขนาดใหญ่ แต่มีองค์ประกอบของแต่ละ
รายการไม่สอดคล้องกันกับลักษณะการดำเนินงานก็ไม่อาจจัดเป็นบริษทั ทีด่ ไี ด้
การทีง่ บดุลมีขนาดใหญ่ขน้ึ คือ การทีง่ บดุลมีสนิ ทรัพย์ หนีส้ นิ และทุนเพิม่ ขึน้
ถ้าการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ แสดงว่าบริษทั มีภาระ
เพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันถ้าการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของส่วน
ผูถ้ อื หุน้ แสดงว่าบริษทั มีความมัน่ คง
การอ่านงบดุลสามารถใช้เครื่องมือได้หลายอย่าง แต่ที่เข้าใจง่ายที่
สุด คือ ใช้อัตราส่วนตามแนวดิ่ง หรือ Common-size ซึ่งเป็นการหาว่ารายการ
แต่ละรายการคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยทำข้อมูลเป็น
ร้อยละ ทีนค้ี ณ
ุ ก็จะเห็นภาพของงบดุล ดังนี้
 ⌫
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งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
หนี้สิน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กำไรสะสม

สินทรัพย์ ซึง่ อยูด่ า้ นซ้ายของงบดุล จะบอกให้คณ
ุ ทราบถึง
• ขนาดของธุรกิจ โดยธุรกิจที่มีจำนวนสินทรัพย์รวมมากกว่า
แสดงว่ามีขนาดใหญ่กว่า แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการบริหารสินทรัพย์ให้เกิด
เป็นรายได้ได้ดกี ว่า
• คุณสามารถประเมินสภาพคล่องได้ โดยพิจารณาจากจำนวน
สินทรัพย์ที่มีอยู่ในแต่ละรายการ ทั้งนี้หากบริษัทมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
สูงกว่าสัดส่วนหนีส้ นิ หมุนเวียน แสดงว่าบริษทั นัน้ มีสภาพคล่องสูงและมีความ
สามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ทันทีที่ทวงถาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ตรวจสอบความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ โดยดูจากสัดส่วนลูกหนี้และ
สินค้าคงคลัง เปรียบเทียบกับสัดส่วนในอดีตว่าดีขน้ึ หรือแย่ลง
• ลักษณะการใช้เงินลงทุนไป มีความเสีย่ งในการลงทุนมากน้อย
แค่ไหน คุณควรพิจารณาว่าการจัดหาเงินทุนของธุรกิจสอดคล้องกับการใช้
เงินลงทุนหรือไม่ คือ เงินกูร้ ะยะยาวใช้สำหรับลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ส่วนเงินกู้
ระยะสั้นใช้สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียน ไม่ใช่ไปนำเงินกู้ระยะสั้นไปสร้าง
โรงงาน พอครบกำหนดชำระก็ไม่สามารถหาเงินไปคืนหนี้ เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลานานในการคุ้มทุน หรือต้องไปหากู้เงินใหม่ไปใช้หนี้คืนบ่อย ๆ ถ้า
หาไม่ได้กข็ าดสภาพคล่อง
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สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อน่ื ๆ
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หนี้สินและทุน ซึ่งอยู่ด้านขวาของงบดุล บอกให้คุณทราบถึงแหล่ง
ทีม่ าของเงินทุนของบริษทั ณ งวดบัญชีนน้ั หรือเป็นการบอกถึงโครงสร้างทาง
การเงินของธุรกิจ ซึง่ แยกเป็น
• โครงสร้างของหนี้สิน คือ จำนวนเงินลงทุนระยะสั้นและเงิน
ลงทุนระยะยาวของบริษัท คุณควรพิจารณาความเสี่ยงในรูปแบบการจัดหาเงิน
ลงทุน เช่น การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศจะมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ถ้า
บริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน หนี้สินจะบอกถึงภาระ
เรียกร้องทีบ่ คุ คลภายนอกมีตอ่ บริษทั ยิง่ มีสดั ส่วนหนีม้ าก ความเสีย่ งของบริษทั
ก็มากไปด้วย
• โครงสร้างส่วนของทุน จะพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ที่มีกำไรสุทธิเหลือหลังจ่ายเงินปันผลและได้เงินมาจากการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
จะเป็นผลดีกับบริษัทที่มีนโยบายจะขยายกิจการ เพราะเป็นแหล่งเงินทุนที่มี
ความเสีย่ งน้อยกว่าได้มาจากการกูเ้ งิน เนือ่ งจากไม่มภี าระต้องจ่ายคืน
นอกจากคุณจะพิจารณาแต่ละรายการทีส่ ำคัญในงบดุลแล้ว การนำงบดุล
ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน คุณควรจะใช้การ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตประกอบกัน โดยการเปรียบเทียบดูอัตราส่วน
ตามแนวดิ่ง (Common-size) ระหว่างข้อมูลในปัจจุบันกับในอดีต หรือจะ
วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) คือ การหาอัตราการเพิม่ ของรายการในปี
ปัจจุบนั เทียบกับอดีตประกอบกันก็ได้ เช่น หาอัตราการเพิม่ ของรายได้ของบริษทั
ในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา หรืออาจจะเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสก็ได้ และ
ถ้าได้ขอ้ มูลเปรียบเทียบย้อนหลังไป 3 ปี หรือ 5 ปี ก็จะทำให้การวิเคราะห์เห็น
แนวโน้มได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทกับ
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการเปรียบเทียบในลักษณะนี้ ควรอยู่บน
ปัจจัยพืน้ ฐานทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น คูแ่ ข่งทีม่ ขี นาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และ ใช้วธิ กี าร
บันทึกบัญชีทเ่ี หมือน ๆ กัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้อย่างสมเหตุผล
 ⌫
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งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss)
หลังจากได้รู้จักกับงบดุลมาแล้ว งบการเงินที่สำคัญอีกงบหนึ่งที่คุณ
ควรให้ความสนใจและทำความคุ้นเคยกับรายการต่าง ๆ ก็คือ งบกำไรขาดทุน
ซึง่ ดูจากชือ่ งบคุณก็คงพอจะทราบความหมายคร่าว ๆ ว่าต้องบอกถึงกำไรหรือ
ขาดทุนของธุรกิจนัน้ แน่นอน
สำหรับความหมายของงบกำไรขาดทุน หรือทีม่ กั จะเรียกกันเป็นภาษา
อังกฤษว่า Profit & Loss หรือ Income Statement นัน้ หมายถึง “งบทีแ่ สดงผล
การดำเนินงานของกิจการสำหรับ งวดระยะเวลาหนึง่ อาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน
9 เดือน หรือ 1 ปี เพือ่ สรุปให้เห็นว่า ในช่วงเวลาหนึง่ กิจการมีรายได้และค่าใช้จา่ ย
จากการดำเนินกิจการเท่าไร ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จา่ ยจะบอกถึงกำไร
หรือขาดทุนของกิจการนัน้ ๆ”
ดังนัน้ ลักษณะโครงสร้างของงบกำไรขาดทุน จึงประกอบด้วย
(1) รายได้ (Revenues) หมายถึง กระแสเงินสดรับทีก่ จิ การได้มาจากการ
ขายสินค้า การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมอืน่ ซึง่ เป็นกิจกรรม
หลักในระหว่างงวดเวลาหนึง่
(2) ค่าใช้จา่ ย (Expenses) หมายถึง มูลค่าต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
การผลิตสินค้าเพือ่ ขาย การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมหลัก
อืน่ ๆ ในระหว่างงวดเวลาหนึง่ ๆ
(3) กำไรสุทธิ (Net Income) หมายถึง ส่วนของรายได้ทเ่ี กินกว่าต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในงวดเวลาหนึง่
(4) ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึง ส่วนของรายได้ทต่ี ำ่ กว่าต้นทุนและ
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในงวดเวลาหนึง่ สามารถเขียนเป็นสมการ
ง่าย ๆ คือ รายได้ - ค่าใช้จา่ ย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
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• ความหมายและลักษณะโครงสร้างของงบกำไรขาดทุน
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• ความสัมพันธ์ระหว่าง
งบกำไรขาดทุนและงบดุล
การทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างงบดุลและงบกำไรขาดทุน
จะช่วยให้ผลู้ งทุนสามารถค้นหาได้
ง่ า ยขึ ้ น ว่ า งบการเงิ น ดั ง กล่ า วมี
ปริศนาอะไรซุกซ่อนอยู่หรือไม่
งบดุ ล และงบกำไรขาดทุ น จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น ผ่ า นรายการกำไร
สะสมในส่วนของเจ้าของในงบดุล โดยมีการเชือ่ มโยง คือ “กำไรสุทธิในแต่ละ
งวดบัญชีจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นในกำไรสะสม และจะส่งผลให้เกิดการเพิ่ม
ขึน้ ในสินทรัพย์ หรือการลดลงในหนีส้ นิ ของกิจการ หรือทัง้ สองกรณี ขณะทีก่ าร
ขาดทุนสุทธิจะให้ผลตรงกันข้าม คือ ทำให้เกิดการลดลงในกำไรสะสม และส่งผล
ให้เกิดการลดลงในสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นในหนี้สินของกิจการ หรือทั้ง
สองกรณี” พิจารณาได้จากตัวอย่าง
บริษทั แสนสนุก จำกัด
งบกำไรสะสม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
กรณีบริษทั มีกำไรสุทธิ
กำไรสะสมต้นงวด (งบดุล)
บวก กำไรสุทธิ (งบกำไรขาดทุน)
หัก เงินปันผลจ่าย
กำไรสะสมปลายงวด (งบดุล)

10,000
7,000
3,000
14,000

กรณีบริษทั มีขาดทุนสุทธิ
กำไรสะสมต้นงวด (งบดุล)
หัก ขาดทุนสุทธิ (งบกำไรขาดทุน)
หัก เงินปันผลจ่าย *
กำไรสะสมปลายงวด (งบดุล)

(ล้านบาท)
10,000
2,000
3,000
5,000

* กรณีขาดทุนสุทธิ กิจการอาจประกาศงดจ่ายปันผล อย่างไรก็ตาม การขาดทุนสุทธิก็ยังทำให้
กำไรสะสมในงบดุลลดลงเช่นเดียวกันและทำให้สินทรัพย์ของกิจการลดลงด้วย ตามสมการ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

 ⌫
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สิ่งสำคัญในงบกำไรขาดทุนที่คุณจะต้องรู้ก็คือ การลงบันทึกบัญชี
จะใช้หลักตามวิธตี ามเกณฑ์สทิ ธิ (Accrual Basis) คือ ทัง้ รายได้และค่าใช้จา่ ยจะ
ไม่ได้ลงบันทึกในรูปของเงินสดรับจ่ายจริงทัง้ หมดภายในช่วงเวลาหนึง่ ๆ ดังนัน้
เงินสดรับและกำไรสุทธิตามบัญชีจะไม่เท่ากับเงินสดทีก่ จิ การมีอยูจ่ ริง อาจน้อย
กว่าหรือมากกว่าก็ได้ ซึง่ ทำให้เกิดภาพลวงและเข้าใจผิดได้งา่ ย
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน
บริษทั แสนสนุก จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย :
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
ภาษีเงินได้
รวมค่าใช้จา่ ย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

(ล้านบาท)
12,000
100
12,100
7,300
2,200
410
720
10,630
1,470
4.20

ประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนทีส่ ำคัญ ได้แก่



ประเภทของงบการเงิน

• องค์ประกอบสำคัญและข้อควรสังเกตในงบกำไรขาดทุน
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1.) รายได้ (Revenues)
รายได้ หมายถึ ง รายได้ ห ลั ก ที ่ เ กิ ด จากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ
ของบริษทั อาจเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการ ในงวดระยะเวลาหนึง่
จากความหมายข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งในการดู
งบกำไรขาดทุนได้วา่ ควรจะพิจารณาดูเฉพาะรายได้หลักของกิจการมากกว่าทีจ่ ะ
ดูรายได้รวม เนือ่ งจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บ่อย ๆ ในโลกธุรกิจโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจ
ตกต่ำนัน้ อาจจะทำให้พบว่ารายได้รวมในบางบริษทั เพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก ขณะที่
รายได้หลักจริง ๆ กลับลดลงมาก ซึง่ หมายความว่า ธุรกิจนัน้ มีรายการผิดปกติ
เพิม่ ขึน้ ในรายได้อน่ื นัน่ เอง
ยกตัวอย่าง เช่น มีการตัดขายสินทรัพย์จำพวกอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษทั ลูก
ทีม่ ผี ลขาดทุน ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ชัว่ ครัง้ คราว แต่จะทำให้รายได้และกำไร
สุทธิในปีนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงทุนที่
พิจารณางบกำไรขาดทุนโดยดูทก่ี ำไรสุทธิเพียงรายการเดียวแล้วตัดสินใจลงทุน
วิธที ถ่ี กู ต้องก็คอื ต้องพิจารณาถึงการได้มาของกำไรสุทธินน้ั ด้วย
• การรับรูร้ ายได้ คำถามทีน่ า่ สนใจก็คอื “เมือ่ ไรควรรับรูว้ า่ รายได้
เกิดขึน้ และเป็นจำนวนเท่าไรในรอบเวลาบัญชีหนึง่ ๆ” เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดการบันทึกรายได้เกินจริง จึงเกิดหลักเกณฑ์การรับรูร้ ายได้ขน้ึ โดยมาตรฐาน
การบัญชีกำหนดไว้วา่ ให้บนั ทึกการรับรูร้ ายได้เมือ่ กระบวนการก่อให้เกิดรายได้
สมบูรณ์แล้ว คือ ความเสีย่ งและกรรมสิทธิในสินค้าหรือบริการถูกโอนจากผูข้ าย
ไปยังผูซ้ อ้ื และมีความแน่นอนแล้วว่าจะเรียกเก็บเงินได้
ในธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภท จุ ด ที ่ แ สดงถึ ง การโอนความเสี ่ ย งและ
กรรมสิทธิในสินค้าและบริการไปยังผูซ้ อ้ื จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการ
ดำเนินกิจการ จึงทำให้เกิดการรับรู้รายได้ได้หลายวิธี และเพื่อให้การรายงาน
งบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ธุรกิจแต่ละประเภทควรจะเลือกวิธีการ
 ⌫
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• วิธรี บั รูร้ ายได้
(1) วิธีตามเกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) โดยบันทึกเป็นรายได้
ทั้งหมดทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ หรือมีสัญญาจะซื้อจะขาย
ซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายและได้รับเงินสดหรือข้อตกลงที่จะชำระเงินใน
อนาคตแลกเปลี่ยนมา ตัวอย่างการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ เช่น การขาย
สินค้าหรือบริการทีเ่ ป็นเงินสดหรือเงินเชือ่ รายได้จากการขายทีด่ นิ เปล่า เป็นต้น
(2) วิธีเมื่องานเสร็จตามสัญญา (Completed Contract) บันทึก
เป็นรายได้เมื่อสินค้าหรือบริการที่ขายได้แล้วเสร็จตามสัญญา วิธีนี้มักใช้กับ
สัญญาจ้างทำงานระยะสัน้ เงินสดทีไ่ ด้รบั มาจะยังไม่ถกู บันทึกเป็นรายได้ แต่จะ
พักไว้ในรายได้รับล่วงหน้าซึ่งเป็นหนี้สินในงบดุล ขณะที่ค่าใช้จ่ายจะบันทึก
ไว้ในรายการสินค้าคงเหลือในงบดุล จนกว่าจะส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
เสร็จจึงจะรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย วิธีนี้จะทำให้รายได้ของกิจการต่ำกว่า
ทีค่ วรจะเป็น จึงเป็นวิธที ร่ี ะมัดระวัง (Conservative) มากทีส่ ดุ
(3) วิธีอัตราส่วนของงานที่เสร็จ (Percentage of Completion) จะ
บันทึกเงินสดรับเป็นรายได้ตามสัดส่วนของสินค้าหรือบริการที่ทำเสร็จในช่วง
ต่าง ๆ ซึง่ สินค้าและบริการนัน้ ได้ขายไปแล้ว อัตราส่วนของงานทีท่ ำเสร็จจะวัด
จากต้นทุนของงานที่จ่ายไปแล้วเทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณไว้ วิธีนี้
มักจะใช้กบั สัญญาระยะยาว เช่น งานรับเหมาก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย อาคารสำนักงาน
โรงงาน เป็นต้น
(4) วิธีการชำระเงิน (Instalment Method) จะรับรู้รายได้เมื่อ
ธุรกิจสามารถที่จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เท่านั้น วิธีนี้มักจะใช้กับธุรกิจที่มี
ความไม่แน่นอนสูงในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ เป็นต้น


ประเภทของงบการเงิน

รับรู้รายได้ที่เหมาะสมกับลักษณะการเข้ามาของรายได้รับและควรจะเปิดเผย
วิธกี ารลงบัญชีในหมายเหตุประกอบงบด้วย
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ตัวอย่างการเลือกใช้วิธีรับรู้รายได้ที่ไม่เหมาะสมมักจะเห็นได้
บ่อย ๆ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ า่ นมาทีธ่ รุ กิจขยาย
ตัวมาก ๆ บางบริษัทใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ คือรับรู้เป็นยอดขาย
ทัง้ จำนวน ทัง้ ๆ ทีเ่ งินสดรับจริงตามงวดการผ่อนชำระยังไม่ได้รบั การก่อสร้าง
บ้านยังไม่ได้ส่งมอบ จึงเท่ากับเป็นการนำรายได้ในอนาคตมาใส่ไว้เป็นรายได้
ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของกิจการมีรายได้สูงเกินจริง และหาก
ผูใ้ ช้งบการเงินไม่มคี วามเข้าใจเรือ่ งการรับรูร้ ายได้กจ็ ะเกิดความเข้าใจผิดได้
หากคุณเปิดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินท้ายงบ คุณจะเห็นราย
ละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยวิธีการรับรู้รายได้ ซึ่งคุณสามารถนำไปเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ได้ เช่น
...บริษทั รับรูร้ ายได้จากการขายสินค้า เมือ่ มีการส่งมอบและออกใบกำกับสินค้าแล้ว
ส่วนงานติดตัง้ รับรูเ้ ป็นรายได้ตามวิธอี ตั ราส่วนของงานทีท่ ำเสร็จ...

2.) ค่าใช้จา่ ย (Expenses)
ค่าใช้จา่ ย หมายถึง ต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้า เพือ่ ขาย
หรือต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ โดยหลักการบันทึกจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชีการจับคู่ (Matching Principle) คือจะรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยให้สมั พันธ์กบั
รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดเวลาบัญชีเดียวกัน ส่วนเกินจะบันทึกพักไว้เป็นรายการ
สินทรัพย์หรือหนีส้ นิ เพือ่ รอตัดบัญชีในงวดต่อไป
รายการค่าใช้จา่ ยหลัก ๆ แบ่งเป็น
• ต้นทุนขาย (Cost of Sales) ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ขายไป
ในงวดเวลาบัญชีหนึ่ง โดยส่วนของสินค้าหรือบริการที่เหลือในงวดบัญชีนั้น
ก็จะถูกบันทึกไว้เป็นรายการสินค้าคงเหลือ
 ⌫
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• ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) เป็นรายการตัดจ่ายราคาทุนของ
สินทรัพย์ถาวร ซึง่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เป็นค่าใช้จา่ ยในแต่ละงวดบัญชี
ได้แก่ สินทรัพย์จำพวกอาคาร โรงงาน มักจะตัดค่าเสือ่ มนาน 20 ปี ส่วนเครือ่ งใช้
อุปกรณ์ เครือ่ งใช้สำนักงาน มักจะตัดค่าเสือ่ มนาน 5 ปี การตัดจ่ายเป็นค่าเสือ่ ม
ราคามีหลายวิธี คุณสามารถค้นหาว่ากิจการใช้หลักเกณฑ์ใดในการบันทึก
ค่าเสือ่ มราคาจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
วิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) วิธกี ารคำนวณแบบเส้นตรง (Straight - Line Method) เป็นวิธี
ที่นิยมใช้ทั่วไปและง่ายที่สุด เหมาะสมกับทรัพย์สินที่มีการใช้งานคงที่ โดยมี
สูตรคือ
ค่าเสือ่ มราคา = ราคาทุนของสินทรัพย์ - มูลค่าซาก
อายุการใช้งาน
เช่น ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 100,000 บาท คาดว่าจะมีอายุการใช้งานนาน 5 ปี
มีมลู ค่าคงเหลือปีท่ี 5 จำนวน 10,000 บาท จะได้คา่ เสือ่ มราคาเท่า ๆ กันในแต่ละปี
เท่ากับ (100,000 - 10,000)/5 = 18,000 บาท หรือหักค่าเสือ่ มราคาปีละ 20% ซึง่ หา
ได้จาก (1/5 * 100)

(2) วิธีการคำนวณแบบอัตราเร่ง (Accelerated Depreciation
Method) วิธนี จ้ี ะหักค่าเสือ่ มราคาเป็นจำนวนมากในปีแรก ๆ และลดลงเรือ่ ย ๆ
ในปีถัดไป เหมาะกับสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงหากมีสภาพใหม่ และ


ประเภทของงบการเงิน

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative
Expenses) ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการขายและการบริหารงาน ได้แก่ เงินเดือน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรเลข
และหนีส้ ญ
ู เป็นต้น
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สินทรัพย์ที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น
เครือ่ งจักรประเภทใช้เทคโนโลยีสงู , เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือเครือ่ งถ่ายเอกสาร
เป็นต้น การหักค่าเสือ่ มวิธนี จ้ี ะเป็นการลดฐานภาษี (Tax Shield) ทำให้เสียภาษี
เงินได้นอ้ ยในปีแรก ๆ มี 2 วิธคี อื
2.1 Double-declining-balance Method เป็นการคิดค่าเสือ่ มราคา
ด้วยอัตราเร่งเป็น 2 เท่าของวิธีเส้นตรง เช่น ตามตัวอย่างเดิม จะหักค่าเสื่อม
ราคาเพิม่ จาก 20% เป็น 40% จะได้คา่ เสือ่ มแต่ละปี ดังนี้
ปีที่ การคำนวณ
ค่าเสือ่ มราคาแต่ละปี มูลค่าคงเหลือ
1
100,000 x 40%
40,000
60,000
2
60,000 x 40%
24,000
36,000
3
36,000 x 40%
14,400
21,600
4
21,600 x 40%
8,640
12,960
5
2,960 *
10,000
* กรณีทม่ี มี ลู ค่าซาก การคิดค่าเสือ่ มราคาจะหยุดเมือ่ มูลค่าคงเหลือเท่ากับมูลค่าซาก

2.2Sum-of-the-years’-digits Method จะคำนวณอัตราค่าเสือ่ ม
ราคาจากเศษส่วนของจำนวนปี/ผลบวกของจำนวนปี เช่น ตามตัวอย่างเดิม อายุ
การใช้งาน 5 ปี ผลบวกของจำนวนปี คือ 1+2+3+4+5 = 15 ดังนัน้ จะได้คา่ เสือ่ ม
ราคาแต่ละปีดังนี้
ปีที่
1
2
3
4
5

การคำนวณ
(100,000-10,000) x 5/15
90,000 x 4/15
90,000 x 3/15
90,000 x 2/15
90,000 x 1/15

ค่าเสือ่ มราคาแต่ละปี
30,000
24,000
18,000
12,000
6,000

 ⌫

มูลค่าคงเหลือ
70,000
46,000
28,000
16,000
10,000
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นอกจากนี้ นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาก็มีผลสำคัญต่อผลการ
ดำเนินงาน หากธุรกิจใช้นโยบายตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นานเกินปกติ ก็จะ
ทำให้กำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนและมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ ในงบดุลสูง
เกินไป และทำให้เกิดการมองภาพสถานทางการเงินของกิจการทีผ่ ดิ พลาดได้
3.) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit & Net Loss)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ หมายถึง ส่วนต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จา่ ยในงวด
เวลาหนึง่ ๆ ซึง่ มีรายการทีน่ า่ สนใจ ได้แก่
• กำไรขัน้ ต้น (Gross Profit) คือ ส่วนของรายได้จากการขายทีส่ งู กว่า
ต้นทุนขาย
• กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) คือ ส่วนของกำไรขัน้ ต้น
หักด้วยค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
• กำไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี (Earning before Interest & Taxes :
EBIT) คือ กำไรก่อนจ่ายดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
• กำไรก่อนภาษี (Earning before Taxes : EBT) คือ กำไรก่อนจ่ายภาษี
• กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit & Net Loss) กำไร(ขาดทุน)สุดท้าย
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ หมดแล้ว
• กำไรต่อหุน้ (Earning per Share : EPS) คือ กำไรสุทธิทถ่ี กู เฉลีย่
ตามจำนวนหุน้ ทัง้ หมดของกิจการในช่วงเวลาบัญชีหนึง่ เป็น
ผลตอบแทนทีม่ องในแง่ของผูถ้ อื หุน้
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ข้อน่าสังเกต คือ ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางบัญชี
เท่านัน้ เพราะจริง ๆ เงินได้จา่ ยไปแล้วทัง้ จำนวนตัง้ แต่เกิดการซือ้ สินค้ามา ดังนัน้
กำไรก่อนภาษีตามบัญชีจะน้อยกว่ากำไรก่อนภาษีทเ่ี กิดขึน้ จริง
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4.) รายการพิเศษ (Extraordinary Item)
คือ รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจการตามปกติ เช่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากไฟไหม้ การตัดค่าความนิยม เป็นต้น
ซึ่งรายการเหล่านี้อาจทำให้บริษัทมีกำไรสูงหรือต่ำเกินไป ซึ่งการพิจารณาจึง
ควรแยกดูผลกระทบเป็นพิเศษ และเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดทุกงวด
เวลาบัญชี ดังนัน้ การพิจารณาเปรียบเทียบกำไรของบริษทั ตัง้ แต่ 2 ปีขน้ึ ไป ควร
พิ จ ารณาบนฐานรายการเดี ย วกั น คื อ เป็ น กำไรก่ อ นรายการพิ เ ศษหรื อ
กำไรสุทธิหลังหักรายการพิเศษ ซึง่ จะทำให้การเปรียบเทียบชัดเจนมากขึน้
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนทีด่ ดั แปลงเพือ่ ให้การวิเคราะห์ชดั เจนยิง่ ขึน้
บริษทั แสนสนุก จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
-ต้นทุนขาย
กำไรขัน้ ต้น
-ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร:
กำไรจากการดำเนินงาน
+รายได้อื่น
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
-ดอกเบี้ยจ่าย
กำไรก่อนรายการพิเศษ
+/-รายการพิเศษ
กำไรก่อนภาษี
-ภาษีเงินได้
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

 ⌫

12,000
7,300
4,700
2,200
2,500
100
2,600
410
2,190
0
2,190
720
1,470
4.20
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• ประโยชน์และแนวทางการประยุกต์ใช้งบกำไรขาดทุน
การอ่านงบกำไรขาดทุนนัน้ หากมีการใช้เครือ่ งมือบางอย่างมาช่วย ก็จะ
ทำให้คุณสามารถมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่ากิจการมีผลการดำเนินงานเป็น
อย่างไร มีโครงสร้างรายได้ประกอบด้วยอะไรบ้าง กำไรสุทธิของกิจการสมเหตุ
สมผลหรือมีขอ้ น่าสงสัยประการใด และยังสามารถมองเห็นแนวโน้มในอนาคต
ว่า ธุรกิจมีแนวโน้มทีจ่ ะทำกำไรต่อเนือ่ งหรือมีโอกาสทีจ่ ะประสบปัญหายุง่ ยาก
หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการและถูกต้องแม่นยำมากขึน้ เท่ากับเป็น
การช่วยลดความเสีย่ งจากการขาดทุนเนือ่ งจากการเลือกลงทุนทีผ่ ดิ พลาด
เครื่องมือที่นำมาใช้ช่วยวิเคราะห์ในที่นี้ก็ไม่ได้มีความยากเกินกว่าจะทำ
ความเข้าใจ โดยเฉพาะสำหรับผูล้ งทุนอย่างคุณ ๆ ทีม่ อี นั ต้องเกีย่ วข้องกับเรือ่ ง
เงินทองและต้องคำนวณหากำไรอยูเ่ สมอ โดยเครือ่ งมือดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
1. อัตราส่วนตามแนวดิง่ (Common-size) จะเป็นการลดทอนตัวเลข
ของรายการในงบกำไรขาดทุนให้เป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการขาย
หมายความว่า ให้ทำยอดขายเป็น 100 แล้วคำนวณว่ารายการอืน่ ๆ เป็นสัดส่วน
เท่าไรเมื่อเทียบกับยอดขาย การคำนวณอัตราส่วนตามแนวดิ่งของงบกำไร
ขาดทุนจะทำให้คณ
ุ ได้ทราบว่า กิจการมีโครงสร้างของการทำกำไรอย่างไร มาก
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หรือน้อยเนือ่ งจากอะไร และถ้าหากคุณทำการคำนวณข้อมูลงบการเงินหลาย ๆ
ปีต่อเนื่องกันก็จะสามารถเปรียบเทียบและมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง
ในความสามารถทำกำไรแต่ละปีวา่ ดีขน้ึ หรือแย่ลง
2. อัตราส่วนแนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการหาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงหรือ Growth Rate ของรายการ 2 รายการเพื่อเปรียบเทียบกัน
ซึ่งอัตราส่วนนี้จะบอกให้ทราบว่ารายการที่เปลี่ยนแปลงนั้น เปลี่ยนไปมาก
ขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับอีกรายการ และถ้าทำการคำนวณ
เปรียบเทียบงบการเงินในช่วงหลาย ๆ ปี จะทำให้เห็นแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ใน
ระยะยาวได้และเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้น ๆ
โดยมีสตู รในการคำนวณ ดังนี้
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%) = (มูลค่าของรายการปีปจั จุบนั - มูลค่าของรายการปีกอ่ น) x 100
(Growth Rate)
มูลค่าของรายการปีกอ่ น

การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนจะมีประโยชน์อย่างแท้จริง จำเป็นอย่างยิ่ง
ทีค่ ณ
ุ จะต้องทำการวิเคราะห์ เชือ่ มโยงไปยังงบดุล เนือ่ งจากรายการสินทรัพย์ใน
งบดุลหลายรายการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้จากการขายในทิศทาง
เดียวกัน เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียน และ
สินทรัพย์ถาวร
ถ้าหากสินทรัพย์เหล่านี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่ายอดขาย ยิ่งมากเท่าไร
ก็ยิ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยคุณได้เลยว่า ในอนาคตบริษัทกำลังจะประสบปัญหา
การลดลงของกำไรสุทธิและปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อย่างแน่นอน
พิจารณาได้ง่าย ๆ จากรายการลูกหนี้การค้า หากบริษัทนั้นมีรายการ
ลูกหนีท้ เ่ี พิม่ ขึน้ สูงกว่ายอดขายมาก ๆ แสดงว่าบริษทั ไม่มปี ระสิทธิภาพในการ
ตามเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ ซึ่งนอกจากจะทำให้รายได้จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วยัง
อาจสือ่ ไปถึงการเกิดหนีส้ ญ
ู ขึน้ ก็ได้
 ⌫
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และถ้าหากบริษัทมีการขยายการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร เช่น การซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ การขยาย
โรงงานแห่งใหม่ ขณะทีย่ อดขายกลับไม่ขยับเพิม่ ขึน้
ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ชี้ให้คุณเห็นว่ากิจการนั้น ๆ มีการตัดสินใจลงทุนที่
ผิดพลาด ซึ่งนอกจากยอดขายไม่เพิ่มขึ้นแล้ว ถ้าหากเงินลงทุนมาจากการกู้ยืม
บริ ษ ั ท ก็ จ ะมี ภ าระผู ก พั น ในการจ่ า ยคื น ดอกเบี ้ ย และเงิ น ต้ น ในอนาคต
และการทำกำไรในอนาคตจะต้องลดลง อย่างแน่นอน

งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
• ความหมายและโครงสร้างของงบกระแสเงินสด
หลายท่านเข้าใจว่าการได้รู้จักและเข้าใจแค่งบดุลกับงบกำไรขาดทุนก็
เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเป็น
ความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง ในความเป็นจริงแล้วยังไม่เพียงพอ หากคุณต้องการเข้าใจ
และมองเห็นสถานะทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจว่ายังดำเนินกิจการดีอยู่
หรือไม่ คุณจะต้องทำความรูจ้ กั กับงบกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ อีกงบหนึง่ ด้วย
ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมาก ๆ คุณจะเห็นว่ามีคนพูดถึงเรื่องธุรกิจขาด
สภาพคล่องอยูเ่ สมอ การขาดสภาพคล่องก็คอื เงินสดในมือไม่เพียงพอทีจ่ ะดำเนิน
ธุรกิจ เงินสดจ่ายมีมากกว่ารายได้ จนทำให้บางธุรกิจต้องล้มเลิกกิจการไป ทัง้ ๆ
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สำหรับรายการสินค้าคงเหลือ หากมีอัตรา
การเพิ่มสูงกว่ายอดขายมาก ๆ ก็แสดงว่าสินค้าที่
บริษัทผลิตนั้นขายออกได้ช้า อาจเป็นเพราะสินค้า
ล้าสมัยเร็ว สินค้าชำรุด หรือขาดการบริหารการตลาด
ทีเ่ หมาะสม
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ทีย่ งั มีรายการกำไรสุทธิอย่างต่อเนือ่ งในงบกำไรขาดทุน ดังนัน้ งบกระแสเงินสด
จึงเข้ามามีบทบาทเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะแสดงถึงกระแสเงินสดรับจ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง ๆ ซึง่ งบดุลและงบกำไรขาดทุนไม่สามารถแสดงได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
งบดุลจะแสดงถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ และทุนของกิจการ ณ จุดเวลาหนึง่ จึงทำให้คณ
ุ
มองไม่เห็นการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงของเงินสด ขณะทีง่ บกำไรขาดทุนมีการ
บันทึกตามเกณฑ์เงินค้าง ณ ช่วงเวลาหนึง่ ไม่ใช่เงินสดรับจ่ายจริง ทำให้คณ
ุ ไม่รู้
เลยว่ากิจการนัน้ ๆ มีเงินสดในมือมากน้อยเพียงใด
ดังนั้น งบกระแสเงินสด จึงหมายถึง “งบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ในทรัพย์สินสุทธิของกิจการ โดยบอกถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสด
สำหรับงวดระยะเวลาหนึง่ ” ลักษณะโครงสร้างของงบกระแสเงินสด แบ่งเป็น 4
ส่วนคือ
1. กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Cash Flow From
Operating) คือ เงินสดรับจ่ายจริงสุทธิทไ่ี ด้จากการดำเนินกิจการ โดยไม่สนใจ
รายได้ที่ยังไม่ได้รับเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง คำนวณจากกำไรสุทธิ
บวกกลับด้วยรายการทีไ่ ม่ได้รบั จ่ายเงินจริง เช่น ค่าเสือ่ มราคา และบวกหรือลบ
การเปลี ่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นและหนี ้ ส ิ น หมุ น เวี ย น โดยหาก
สินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการใช้ไปของเงินสด จึง
ต้องนำมาหักออก และหากหนีส้ นิ หมุนเวียนเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ แสดงว่าธุรกิจ
ได้รับเครดิตหรือได้เงินมาจากการกู้ยืมระยะสั้น ทำให้เงินสดในมือเพิ่มขึ้น
จึงต้องนำไปบวก
2. กระแสเงิ น สดจากการลงทุ น (Net Cash Flow From
Investment) คือ เงินสดรับจ่ายจริงสุทธิทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลงในการลงทุน
ของธุรกิจในส่วนของสินทรัพย์ถาวร เงินลงทุนและส่วนของทุน หากมีการลงทุน
เพิม่ เช่น ซือ้ เครือ่ งจักร แสดงว่ามีการใช้ไปของเงินสดจึงต้องนำไปหัก ในทาง
ตรงข้าม หากมีการขายสินทรัพย์ออกไปจะถือว่าเป็นแหล่งได้มาของเงินสด และ
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3. กระแสเงินสดจากการกูย้ มื (Net Cash Flow From Financing)
คือ เงินสดรับจ่ายจริงสุทธิทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ระยะยาวทีม่ อี ายุ
มากกว่า 1 ปี เช่น เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารและกรรมการ พันธบัตร หุน้ กู้
วอแรนท์ และตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยหากธุรกิจมีการก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ จะทำให้บริษทั
มีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ จึงเป็นรายการทีน่ ำไปบวก สำหรับเงินปันผลจ่ายให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ จะทำให้บริษทั มีกระแสเงินสดลดลง จึงเป็นรายการทีน่ ำไปหักออก
4. กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) จะเท่ากับผลรวมของ
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จากการลงทุนและจากการกู้ยืม และถ้ารวม
กระแสเงินสดสุทธิกับเงินสดต้นปี จะเท่ากับยอดเงินสดคงเหลือปลายปีใน
งบดุลนัน่ เอง
• การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
ในการจัดทำงบกระแสเงินสดจะต้องมีงบดุลและงบกำไรขาดทุน 2 ปี
เปรียบเทียบกันเพื่อให้มองเห็นการไหลเวียนของเงินสดระหว่าง 2 ปีนั้น แต่
ในทีน่ จ้ี ะเน้นการอ่านและการตีความงบเป็นหลักมากกว่า เนือ่ งจากการจัดทำงบ
กระแสเงินสดค่อนข้างซับซ้อนและต้องมีความรูท้ างบัญชีพอสมควร
การแบ่งโครงสร้างเงินสดของกิจการออกเป็นเงินสดจากการดำเนินงาน
เงินสดจากการลงทุน และเงินสดจากการกู้ยืม จะช่วยให้คุณสามารถพิจารณา
ถึงคุณภาพของกระแสเงินสดทีเ่ กิดขึน้ ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท A, B และ C เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และแต่ละบริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash flow) ในรอบเวลาบัญชี
เดียวกันเท่ากัน คือ 500,000 บาท แต่ได้จากแหล่งเงินทุนทีต่ า่ งกัน ดังนี้
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ถ้ามีกำไรจากการขายสินทรัพย์จะแสดงเป็นรายการบวกในกระแสเงินสดจาก
การดำเนินงาน
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากการกูย้ มื
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)

บริษทั A
500,000
0
0
500,000

บริษทั B
0
500,000
0
500,000

หน่วย : (บาท)

บริษทั C
0
0
500,000
500,000

จากข้อมูลข้างต้น คุณจะเห็นว่า บริษัท A มีคุณภาพของกระแสเงินสด
ดีที่สุด เนื่องจากเป็นเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินกิจการซึ่งเป็นกระแสเงินที่มี
อิสระในการใช้จ่ายและไม่มีภาระผูกพันให้จ่ายคืน แสดงให้เห็นว่ากิจการของ
บริษทั A ยังมีความมัน่ คงและมีสภาพคล่องสูง ขณะทีบ่ ริษทั B และ C แม้วา่ จะมี
กระแสเงินสดสุทธิ 500,000 บาท เท่ากับบริษัท A แต่กระแสเงินสดของ
บริษัท B นั้นได้มาจากการลดการลงทุนลง เช่น มีการขายสินทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์ออกไป ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ คราว ไม่ได้มาจากกิจกรรม
หลักของธุรกิจ การขายสินทรัพย์ของกิจการออกไปคราวละมาก ๆ ก็เป็น
สัญญาณเตือนอย่างหนึง่ ว่าบริษทั กำลังมีปญ
ั หาขาดสภาพคล่อง ขณะทีบ่ ริษทั C
เป็นบริษทั ทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปัญหาในการดำเนินกิจการมากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
แหล่งเงินสดมาจากการกูย้ มื และบริษทั ต้องมีภาระผูกพันในการในการหารายได้
มาจ่ายคืนดอกเบีย้ และเงินต้นเมือ่ ครบกำหนดไถ่ถอนในอนาคต
นอกจากนี้ หากคุณพิจารณางบกระแสเงินสดไปพร้อม ๆ กับงบดุลและ
งบกำไรขาดทุน โดยทัว่ ไปคุณจะพบว่าความสามารถในการทำกำไรทีด่ ี จะต้อง
ให้กระแสเงินสดที่ดีด้วย แต่หากว่ากิจการมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
เป็นลบต่อเนือ่ งกันหลาย ๆ ปี ขณะทีม่ กี ำไรสุทธิมาโดยตลอด แสดงว่าเป็นการ
ทำกำไรที่ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนได้
อย่างชัดเจนว่าบริษทั จะต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างแน่นอน
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ขัน้ ตอนการพิจารณา สามารถลำดับได้ดงั นี้
1. พิ จ ารณาก่ อ นว่ า เงิ น สดในแต่ ล ะปี ม ี ย อดสุ ท ธิ เ ปลี ่ ย นแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยอาจจะพิจารณาได้ง่าย ๆ จากงบดุลก็ได้ เงินสดในที่นี้
ให้รวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสดซึง่ มีลกั ษณะเป็นเงินทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีในจำนวนที่แน่นอน และมีความเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เงิน
ฝากธนาคาร เป็นต้น ถ้าเงินสดเพิม่ ขึน้ แสดงว่าธุรกิจมีความคล่องตัวทางการเงิน
สูงขึน้ นัน่ เอง
2. พิจารณาแหล่งที่มาของเงินสดในแต่ละปีว่ามาจากแหล่งใด โดย
ให้ความสำคัญกับเงินทุนจากการดำเนินงานเป็นสำคัญ
3. พิจารณาแหล่งใช้ไปของเงินสดในแต่ละปีว่าลงทุนในอะไรบ้าง
ถ้าหากมีการลงทุนเพิ่ม การลงทุนนั้น ๆ สร้างรายได้กลับมาคุ้มกับการลงทุน
หรือไม่
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สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของงบกระแสเงินสด ก็คือ จะบอกว่าบริษัทได้นำ
เงินสดมาจากแหล่งใดและเงินสดที่ได้มาถูกจัดสรรไปลงทุนในอะไรบ้าง สิ่งที่
ลงทุนไปสร้างกำไรให้ธรุ กิจมากน้อยและเร็วช้าเพียงใด การลงทุนเป็นจำนวน
เงินมาก ๆ จะก่อให้เกิดปัญหากับบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ ซึ่ง
คุณจะต้องค้นหาออกมาให้ได้ นอกจากนีค้ ณ
ุ จะได้รบั ประโยชน์มากหากทำการ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบในช่วงเวลาหลาย ๆ ปีตอ่ เนือ่ งกัน คุณจะ
สามารถมองเห็นภาพการทำธุรกิจของกิจการนัน้ ๆ ได้วา่ มีผลการดำเนินงานทีด่ ี
เป็นทีน่ า่ สนใจหรือไม่
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• บทสรุป
งบการเงินเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของคุณ
มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างกำไรมากขึน้ หรือพูดอีกนัยหนึง่ ก็คอื ช่วยลด
ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุนผิด อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่ดีใน
งบการเงินไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือไม่ก็ตาม
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแสดงถึงฐานะทางการเงินที่ดีจริงของธุรกิจเสมอไป
คุณจึงต้องศึกษาแนวทางในการอ่านงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อค้นหา
สิ่งที่ซ่อนเร้น หรือภาพลวงตาซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนักบัญชีในหลาย ๆ รูปแบบ
และกฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ เช่น การเลือกใช้นโยบายการบันทึกรายได้ไม่
เหมาะสม ทำให้เกิดการสร้างรายได้ลวงหรือการเลือกใช้นโยบายการตัดค่าเสือ่ ม
ราคา ทำให้เกิดการชะลอค่าใช้จา่ ยเพือ่ สร้างกำไร เป็นต้น
ดังนั้น การอ่านและตีความเพื่อหาความจริงจากงบการเงินจึงเป็นจุด
สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินค่าของบริษัทนั้นและสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอย่างมีหลักการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งจะอยู่ส่วนท้ายของงบการเงินเป็น
แหล่งข้อมูลสำคัญที่คุณควรให้ความสนใจอย่างมาก เพื่อจะได้ทราบถึงแนว
นโยบายในการบันทึกบัญชีของธุรกิจว่ามีขอ้ น่าสงสัยหรือไม่ อย่างไร และหาก
หน้าแรกของงบการเงินมีหมายเหตุความคิดเห็นของผูส้ อบบัญชีอย่างมีเงือ่ นไข
คุณควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าธุรกิจนั้น ๆ กำลังจะแย่มาก ๆ นอกจากนี้ หากมี
การลาออกอย่างกะทันหันของผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษา หรือประธานกรรมการ คุณ
ต้องให้ความระวังในการลงทุนอย่างมากเช่นเดียวกัน
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นอกจากนี้ แต่ละงบการเงินก็จะมีความเชื่อมโยงกันเองระหว่างงบ ซึ่ง
เวลาที่คุณวิเคราะห์ หากคุณสามารถตีความให้เชื่อมโยงกัน ก็จะทำให้การอ่าน
และวิเคราะห์งบทำได้ลกึ ซึง้ มากขึน้
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ทีส่ ำคัญ คือ ตัวเลขสินทรัพย์หรือกำไรสุทธิสงู ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่า
สถานะทางการเงินของกิจการมีคณ
ุ ภาพดีอยู่ และในอดีตทีผ่ า่ นมาคุณจะเห็นว่า
บริษทั ทีม่ กี ารขยายตัวอย่างรวดเร็วในกำไรและสินทรัพย์ มักจะมีปญ
ั หาการขาด
สภาพคล่องตามมาในอนาคตเป็นส่วนมาก จึงต้องระวังในจุดนี้
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! หมวดที่ 3
การวิเคราะห์งบการเงินทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพย์
• รูปแบบของการวิเคราะห์งบการเงินเพือ่ ใช้ตดั สินใจลงทุนในหลักทรัพย์
เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจงบการเงินทั้ง 3 ประเภท คือ งบดุล งบกำไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในเบือ้ งต้นมาแล้ว ต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงการ
นำเครือ่ งมือต่าง ๆ มาวิเคราะห์งบการเงินเพือ่ ให้คณ
ุ สามารถมองภาพของบริษทั
นัน้ ๆ ได้ชดั เจนมากขึน้ โดยเครือ่ งมือทีผ่ ลู้ งทุนมักใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน
(Financial Ratio Analysis)
เป็นการนำรายการต่าง ๆ ในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมาหาอัตราส่วน
ระหว่างกัน แล้วทำให้เกิดความหมาย ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เรียกว่า อัตราส่วนทางการเงิน
ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ประโยชน์มากขึ้น คุณอาจนำ
อัตราส่วนทางการเงินทีไ่ ด้ของบริษทั หนึง่ ไปเปรียบเทียบกับอีกบริษทั หนึง่ หรือ
อาจนำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม หรือกับอัตราส่วนของบริษทั
นัน้ ๆ เองในอดีตก็ได้ โดยในส่วนของรายละเอียดจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
2. การวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงิน (Common-size Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ที่นำรายการในงบดุลและงบกำไรขาดทุนมานำ
เสนอในรูปของร้อยละ หรือเรียกว่าอัตราส่วนตามแนวดิ่ง แล้วทำให้เห็นโครง
สร้างของงบการเงินว่าแต่ละรายการเป็นสัดส่วนเท่าไร ซึ่งได้มีการยกตัวอย่าง
ให้คณ
ุ เห็นไปบ้างแล้วในหมวดก่อน และจะขอสรุปทบทวนอีกครัง้ ดังนี้
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การวิเคราะห์งบดุลตามแนวดิง่ ทำได้โดยการเทียบสินทรัพย์รวมเท่ากับ
หนึง่ ร้อยเปอร์เซ็นต์และเปรียบเทียบแต่ละรายการในด้านสินทรัพย์วา่ เป็นร้อยละ
เท่าไรของสินทรัพย์รวม ส่วนด้านหนี้สินและทุนก็เทียบแต่ละรายการว่าเป็น
สัดส่วนร้อยละเท่าไรเช่นเดียวกัน
การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนตามแนวดิ่ง โดยการเทียบให้ยอดขาย
เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบแต่ละรายการในงบกำไรขาดทุน
เป็นสัดส่วนร้อยละของยอดขาย
3. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโน้ม (Trend Analysis)
เป็นการวิเคราะห์โดยการนำข้อมูลในงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ตั้งแต่สองปีขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งทำให้คุณสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของรายการต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาทีน่ ำมาเปรียบเทียบกัน
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตควรใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
จึงจะทำให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างได้ถกู ต้องมากขึน้ เพราะในบางปี
อาจเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ เช่น การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเกิดสงคราม
จนทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทผิดปกติจากปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งการ
ใช้เครือ่ งมือนีไ้ ด้ยกตัวอย่างบ้างแล้วเช่นกัน
4. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)
สำหรับการใช้งบกระแสเงินสดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงินนัน้ ได้แสดงให้คณ
ุ เห็นแล้วในหมวดก่อนว่าเราสามารถดูการเคลือ่ นไหว
ของรายการเงินสด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แหล่งที่มาของเงินสดและแหล่ง
ใช้ไปของเงินสดสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะนำรายการในงบดุลและงบ
กำไรขาดทุนที่เป็นเงินสดมาวิเคราะห์เงินสดสุทธิว่าเหลือหรือขาดมือ ซึ่งเป็น
การวัดสภาพคล่องของบริษัท เพราะเงินสดเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่ปราศ
จากข้อผูกพันและบริษทั สามารถนำไปใช้จา่ ยได้ตลอดเวลา
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กรณีที่เงินสดคงเหลือปลายงวดติดลบหรือเงินสดขาดมือ บริษัทอาจ
จะต้องกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่อง แต่ถ้าบริษัทยังมีเงินสดคงเหลือ
ปลายงวด บริษทั อาจวางแผนการลงทุนเพิม่ โดยจะเลือกลงทุนในโครงการทีใ่ ห้
ผลตอบแทนมากทีส่ ดุ ณ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั สามารถยอมรับได้ เพราะบริษทั ไม่
จำเป็นต้องถือเงินสดในมือเกินความจำเป็น ซึง่ เป็นการเสียโอกาสในการลงทุน
การวิเคราะห์งบการเงินเพือ่ ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นน้ั คุณควร
ใช้ทง้ั งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด มาพิจารณาร่วมกัน โดยใช้
เครือ่ งมือข้างต้นช่วยในการวิเคราะห์ จะทำให้คณ
ุ สามารถตีความงบการเงินได้
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในหัวข้อต่อไป จะอธิบายให้คุณได้เข้าใจถึงรายละเอียดของ
การใช้อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่นิยมของ
ผูล้ งทุน โดยส่วนใหญ่ในการนำไปใช้วเิ คราะห์งบการเงิน

• การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
(Financial Ratio Analysis)
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง
ทีช่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการทำกำไร
ของธุรกิจได้ดีกว่าตัวเลขข้อมูลดิบที่แสดงไว้ในงบการเงิน โดยอัตราส่วนทาง
การเงินก็คือการนำรายการในงบดุล งบกำไรขาดทุนที่มีส่วนสัมพันธ์กันมาทำ
เป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกัน แล้วทำให้สามารถตีความหมายของงบการเงิน
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นั้นได้มากขึ้น สูตรการคำนวณจะเป็นสูตรสำเร็จที่คุณเองก็สามารถคำนวณได้
แต่ความยากจะอยู่ที่การตีความตัวเลขว่าหมายถึงอะไร ตัวเลขที่ได้สามารถจะ
สื่อไปถึงธุรกิจว่ามีผลประกอบการดีหรือไม่ดีอย่างไร มีปัญหาที่ธุรกิจควรจะ
แก้ไขตรงจุดใดบ้าง อย่างไร ซึง่ ถ้าหากคุณมีการตัดสินใจลงทุนบนข้อมูลเหล่านี้
ก็จะเป็นทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ลดความเสีย่ งจากการขาดทุนได้
การที่จะตีความตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินได้ดีคุณต้องทำความ
เข้าใจสูตรการคำนวณก่อน และถ้าสามารถจำสูตรได้ นั่นหมายความว่าคุณจะ
เป็นนักลงทุนมืออาชีพที่มีเครื่องมือช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะ
ขาดทุนจากการลงทุนและสามารถสร้างดอกผลจากเงินที่ลงทุนไป ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่นักลงทุนทุกคนต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการคำนวณอัตราส่วน
ทางการเงิน แต่สามารถหาอ่านได้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ
โบรกเกอร์ทุกแห่ง ซึ่งนักวิเคราะห์จะสรุปถึงข้อมูลประวัติของบริษัท ภาวะ
อุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน แนวโน้มและแผนงานในอนาคตของธุรกิจ
ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่คุณจะต้องใช้ทำการบ้านในการวิเคราะห์ก่อน
ตัดสินใจลงทุน
อัตราส่วนทางการเงินจะมีความหมายได้ต้องมีการเปรียบเทียบว่า
ดีกว่าหรือแย่กว่า โดยคุณสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ
1. อัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งหาได้จากการเฉลี่ยอัตราส่วน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกันเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
เปรียบเทียบ แต่เนือ่ งจากการจัดทำตัวเลขเหล่านีค้ อ่ นข้างยุง่ ยากและต้องใช้เวลา
นานในการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจึงไม่คอ่ ยเห็นข้อมูลตัวนี้
2. อัตราส่วนทางการเงินในอดีตของธุรกิจ เป็นการเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษทั เองในช่วงการดำเนินงานทีผ่ า่ นมา ซึง่ จะทำให้
มองเห็นภาพของธุรกิจได้ดที ส่ี ดุ
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3. อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทคู่แข่ง การเปรียบเทียบจะทำให้คุณ
เห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจเทียบกับบริษทั คูแ่ ข่งและทำให้สามารถกำหนด
กลยุทธ์ในการแข่งขันได้ แต่มขี อ้ จำกัดคือ ข้อมูลงบการเงินทีจ่ ะนำมาวิเคราะห์
เทียบกัน ควรจะมีระบบบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี และรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันด้วย ซึง่ ในโลกธุรกิจจริง ๆ เป็นไปได้คอ่ นข้างยาก

• การแบ่งประเภทของอัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินนัน้ โดยทัว่ ไปจะมีการวางเป้าหมายไว้ดงั นี้
" เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจและ
แนวโน้มในอนาคต ซึ่งจะเป็นตัวชี้ถึงโอกาสที่คุณจะทำกำไรในอนาคตจาก
การลงทุนในหุน้ ของบริษทั นีด้ ว้ ย ถ้าความสามารถในการทำกำไรมีสงู
" เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ ความเสี ่ ย งของธุ ร กิ จ ที ่ จ ะทำให้ ค ุ ณ
ขาดทุนจากการลงทุนได้ ถ้าหากธุรกิจมีความเสีย่ งในเรือ่ งต่อไปนีส้ งู ได้แก่
1. ความเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk) โดยดูจากความผันผวน
ของยอดขายและต้นทุนขายซึง่ จะกระทบต่อการทำกำไร
2. ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk) เป็นการพิจารณาว่า
ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายคืนหนีส้ นิ มากน้อยเพียงใด
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หมายความว่า ถ้าธุรกิจไม่มคี วามสามารถในการจ่ายคืนหนีส้ นิ หรือดอกเบีย้ จะ
ทำให้ธรุ กิจนัน้ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องหารายได้ในอนาคตมาจ่ายคืนหนีแ้ ละถ้าหา
รายได้ไม่เพียงพอก็มโี อกาสล้มละลาย ทำให้ผลู้ งทุนขาดทุนตามไปด้วย
3. ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) จะดูวา่ ธุรกิจมี
ความสามารถในการระดมเงินทุนจากภายนอกบริษทั มากน้อยแค่ไหน เช่น การ
กูย้ มื จากธนาคาร การออกหุน้ กู้ หรือหุน้ สามัญ เป็นต้น ถ้าธุรกิจมีความสามารถ
ต่ำโอกาสทีจ่ ะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินก็มสี งู
จากเป้าหมายการวิเคราะห์งบการเงินข้างต้น เราสามารถแบ่งประเภท
อัตราส่วนทางการเงินทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ได้เป็น
• อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) ซึง่
จะวัดว่าธุรกิจสามารถทีจ่ ะทำกำไรและกระแสเงินสดได้มากขึน้ หรือ
น้อยลง
• อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) เป็นการวัดความสามารถ
ในการจ่ายคืนหนีส้ นิ ระยะสัน้ ของกิจการ
• อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการทำงาน (Activity Ratio) เป็นการวัด
ว่าทีบ่ ริษทั ลงทุนไปก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพ คือ
ด้วยต้นทุนทีต่ ำ่ หรือไม่
• อัตราส่วนวัดภาระหนีส้ นิ (Leverage Ratio) เป็นการวัดความ
สามารถในการจ่ายคืนหนีส้ นิ ระยะยาว และความสามารถทีจ่ ะระดม
ทุนใหม่ในอนาคต
• อัตราส่วนวัดมูลค่าตลาด (Market Value Ratio) เป็นการวัดมูลค่า
หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ ว่าน่าสนใจลงทุนหรือไม่
ตัวอย่างงบดุลและงบกำไรขาดทุนสมมติของบริษัท แสนสนุก จำกัด
ซึง่ ทำธุรกิจเกีย่ วกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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งบดุล

(หน่วย : ล้านบาท)

2543

2544

สินทรัพย์ :
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ลูกหนีก้ ารค้า
เงินให้กู้กับบริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ถาวร
รวมสินทรัพย์

75
43
222
1,000
31,000
32,340
4,400
1,600
1,500
7,500
39,840

85
45
240
1,000
34,000
35,370
5,900
1,200
1,300
11,400
43,770

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ :
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ตัว๋ เงินจ่าย
เจ้าหนีก้ ารค้า
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รายได้รบั ล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้
รวมหนีส้ นิ ระยะยาว
ทุนจดทะเบียน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กำไรสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

6,700
1,200
140
1,430
2,500
260
170
12,400
3,940
5,200
9,140
3,400
7,200
7,700
18,300
39,840

7,500
1,300
160
3,380
2,700
290
190
15,520
3,650
5,200
8,850
3,400
7,200
8,800
19,400
43,770

 ⌫

งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
รายได้อน่ื
กำไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี (EBIT)
ดอกเบีย้ จ่าย
กำไรก่อนรายการพิเศษ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
กำไรก่อนภาษี
ภาษี
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุน้

2543
10,700
6,600
4,100
2,000
2,100
1,000
3,100
380
2,720
2,000
720
240
480
1.37

(หน่วย : ล้านบาท)
2544
12,000
7,300
4,700
2,200
2,500
100
2,600
410
2,190
0
2,190
720
1,470
4.20
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" อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตราผลตอบแทนทีส่ งู จะหมายถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการมีสงู
แยกพิจารณาได้หลายอัตราส่วน คือ
(1)อัตราผลตอบแทนขั้นต้น
(Gross Margin) ปี 2544

= (กำไรขัน้ ต้น / ยอดขาย) x 100 %
= (4,700 / 12,000) x 100 = 39.2 %

เป็นการหาผลตอบแทนภายหลังจากหักต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ถ้าอัตรา
ส่วนนีส้ งู จะแสดงถึงความสามารถในการหารายได้และการควบคุมต้นทุนการผลิตทีด่ ี
(2)อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน = กำไรจากการดำเนินงาน x 100 %
ยอดขาย
(Operating Margin) ปี 2544
= (2,500 / 12,000) x 100 = 20.8 %
เป็นผลตอบแทนที่ได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารออกจาก
กำไรขั้นต้น ดังนั้นผลต่างระหว่างผลตอบแทนขั้นต้นกับผลตอบแทนจากการดำเนิน
งาน ก็คอื สัดส่วนของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารนัน่ เอง
(3) อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ
(Net Profit Margin) ปี 2544

= (กำไรสุทธิ / ยอดขาย) x 100 %
= (1,470 / 12,000) x 100 = 12.3 %

เป็นผลตอบแทนภายหลังจากหักค่าใช้จา่ ยทุกอย่างแล้ว
(4)อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = กำไรจากการดำเนินงาน x 100 %
สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(Return on Asset : ROA) ปี 2544 =
2,500
x 100 = 5.9 %
0.5(39,840+43,770)
เป็นการวัดประสิทธิภาพการทำกำไรจากสินทรัพย์ทง้ั หมดทีก่ จิ การมีอยู่
กำไร
x 100 %
ส่วนของเจ้าของเฉลีย่
(Return on Equity : ROE) ปี 2544 =
1,470
x 100 = 7.8 %
0.5(18,300+19,400)
เป็นการหาผลตอบแทนในแง่ของผู้ถือหุ้นว่าเงินทุนที่ลงทุนไปให้ผลตอบแทน
มากน้อยแค่ไหน
(5)อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ =

 ⌫

" อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) อัตราส่วนที่สูง
หมายถึงธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงินสูง อัตราส่วนในกลุม่ นีไ้ ด้แก่
(1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนีส้ นิ หมุนเวียน
(Current Ratio) ปี 2544 = 35,370 / 15,520 = 2.3

เท่า
เท่า

อัตราส่วนนีห้ มายถึง หากธุรกิจจำเป็นจะต้องชำระหนีส้ นิ ระยะสัน้ ทัง้ หมด ณ วันนี้ จะมี
ความสามารถแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนมาเป็นเงินสดเพือ่ จ่ายคืนหนีไ้ ด้หรือไม่ ซึง่ จาก
การคำนวณคุณจะเห็นว่าบริษทั นีม้ สี ภาพคล่องสูง มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนีส้ นิ
หมุนเวียนถึง 2.3 เท่า จึงสามารถจ่ายคืนหนี้ได้ทันทีหากเจ้าหนี้เรียกร้อง ดังนั้น ยิ่ง
อัตราส่วนนีม้ คี า่ สูงมากเท่าไร ก็แสดงว่าธุรกิจมีสภาพคล่องมากเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม
ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมากเกินไป อาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจมีการถือสินทรัพย์หมุนเวียน
ไว้มากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะเงินสดในมือซึง่ น่าจะนำไปลงทุนเพือ่ ให้เกิดดอกผล
เพิม่ เติมมากกว่าจะถือไว้เฉย ๆ
(2) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = (เงินสด+ตัว๋ สัญญาใช้เงิน+ลูกหนี+้ เงินลงทุน) เท่า
หนีส้ นิ หมุนเวียน
(Quick Ratio) ปี 2544 = (85+45+240+1,000) / 15,520 = 0.08 เท่า
อัตราส่วนนี้ใช้วัดสภาพคล่องของธุรกิจเช่นเดียวกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน แต่จะ
พิจารณาเฉพาะรายการสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วเท่านั้น ซึ่งก็คือ
รายการสินทรัพย์ที่อยู่เหนือสินค้าคงเหลือขึ้นไป ทำให้การพิจารณาสภาพคล่องของ
ธุรกิจได้ภาพทีช่ ดั เจนมากกว่า
ในกรณีนค้ี ณ
ุ สามารถเห็นได้วา่ หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนทุนหมุนเวียน จะพบว่า
บริษทั นีม้ สี ภาพคล่องทางการเงินทีส่ งู ไม่นา่ จะมีปญ
ั หา แต่เมือ่ พิจารณาอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว กลับพบว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำมากและไม่สามารถแปลงสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้เพียงพอหากมีการเรียกคืนหนี้ ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่าธุรกิจจะเจอ
ปัญหาขาดสภาพคล่องในอนาคตได้
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" อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Activity Ratio) เป็น
การวัดว่าสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจมากน้อยเพียงใด ยิ่ง
อัตราส่วนสูงแสดงว่าสินทรัพย์นน้ั ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง สร้างรายได้
ได้มาก อัตราส่วนดังกล่าว ได้แก่
(1) อัตราการหมุนของลูกหนี้
= ยอดขาย / ลูกหนีถ้ วั เฉลีย่
เท่า
(Account Receivable Turnover) ปี 2544 = 12,000 / (0.5(222+240)) = 52.9เท่า
อัตราการหมุนของลูกหนีย้ ง่ิ มาก แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีการหมุนลูกหนีใ้ ห้เป็นเงินสด
ได้เร็วนัน่ เอง
ระยะเวลาการเก็บหนี้
(Collecting Day) ปี 2544

= 365 / อัตราการหมุนของลูกหนี้
= 365 / 52.9 = 7

วัน
วัน

หากธุรกิจใช้ระยะเวลาในการเก็บหนีส้ น้ั แสดงว่าธุรกิจได้รบั เงินเข้ามาเร็ว ทำให้สามารถ
หมุนเงินและสร้างดอกผลให้บริษทั ได้มากกว่า คือยิง่ ระยะเวลาการเก็บหนีน้ อ้ ยจะยิง่ ดี
ซึง่ เป็นการชีใ้ ห้เห็นถึงคุณภาพของลูกหนีแ้ ละประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนีท้ ด่ี ี
(2) อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือถัวเฉลีย่
เท่า
(Inventory Turnover) ปี 2544 = 7,300/ (0.5(31,000+34,000)) = 0.23 เท่า
อัตราการหมุนของสินค้าทีส่ งู แสดงว่าสินค้าของบริษทั สามารถขายได้เร็ว
ระยะเวลาการขายสินค้า
(Selling Day) ปี 2544

= 365/อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ วัน
= 365/0.23 = 1,587
วัน

การที่ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้เร็วแสดงว่าสามารถแปลงสินค้าให้เกิดเป็นเงินสด
รับเข้ามาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้มาก
(3) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร = ขาย / สินทรัพย์ถาวรถัวเฉลีย่
เท่า
(Fix Assets Turnover) ปี 2544 = 12,000 / (0.5(7,500+11,400)) = 1.3เท่า
อัตราส่วนนีอ้ าจจะใช้ในการตีความได้ไม่ดนี กั เนือ่ งจากสินทรัพย์ถาวรส่วนมากบันทึก
อยูใ่ นราคาทุน ณ วันทีซ่ อ้ื สินทรัพย์มา ซึง่ มูลค่ามักจะเปลีย่ นไปเมือ่ เวลาผ่านไป

 ⌫

(4) อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม = ขาย / สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
เท่า
(Total Assets Turnover) ปี 2544 = 12,000 / (0.5(39,840+43,770)) = 0.3เท่า
จะเป็นการวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวม ซึ่งจะต้องแยกพิจารณาไปที่
ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือนัน่ เอง

" อัตราส่วนวัดภาระหนีส้ นิ (Leverage Ratio) อัตราส่วนนีจ้ ะแสดง
ถึงโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจว่าประกอบไปด้วยหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของทุน
เป็นเท่าไร ซึง่ ถ้าหากสัดส่วนหนีส้ นิ มีสงู มากเท่าไร ก็แสดงว่าธุรกิจมีความเสีย่ ง
สูงในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการกูย้ มื เงินใหม่เพือ่ รักษาสภาพคล่อง
จะต่ำ โอกาสที่ธุรกิจจะเกิดปัญหาถูกฟ้องล้มละลายก็อาจจะเป็นไปได้ หากไม่
สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนหรือเพิม่ ทุนในส่วนของเจ้าของได้ ได้แก่
(1) อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน
= หนีส้ นิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่า
(Debt to Equity Ratio : D/E) ปี 2544 = (15,520+8,850) / 19,400 = 1.3เท่า
อัตราส่วนนี้แสดงว่า ส่วนของหนี้สินบางส่วนไม่ได้รับความคุ้มครองจากส่วนของ
เจ้าของ เพราะส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีแค่ 1 เท่าขณะทีม่ หี นีส้ นิ รวมถึง 1.3 เท่า ยิง่ อัตราส่วน
นีม้ ากก็แสดงว่าบริษทั มีการก่อหนีม้ ากจนมีความเสีย่ งทางการเงินทีจ่ ะไม่สามารถจ่าย
คืนหนี้ได้ในอนาคตและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูง ปกติอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่
เหมาะสมมักจะไม่เกิน 2 เท่า แต่ตอ้ งพิจารณาตามประเภทของธุรกิจประกอบกันด้วย
(2) อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อสินทรัพย์รวม = หนีส้ นิ รวม / สินทรัพย์รวม
เท่า
(Debt to Total Assets) ปี 2544 = (15,520+8,850) / 43,770 = 0.6 เท่า
อัตราส่วนนี้จะแสดงให้เห็นโครงสร้างการจัดหาเงินทุนว่ามาจากการก่อหนี้กับส่วน
ของเจ้าของเท่าไร จากตัวเลขคือเงินทุน 100 บาท ได้มาจากการก่อหนี้ 60 บาท และ
ส่วนของเจ้าของเอง 40 บาท ซึง่ เป็นอัตราส่วนทีค่ อ่ นข้างสูง ยิง่ อัตราส่วนนีส้ งู ความ
เสี่ยงทางการเงินก็สูง และความสามารถในการจัดหาหรือก่อหนี้เพิ่มในอนาคตจะต่ำ
เนือ่ งจากสถาบันการเงินจะไม่กล้าเสีย่ งทีจ่ ะให้เงินเพิม่ หรือถ้าให้กยู้ มื ก็จะมีขอ้ จำกัด
หรือคิดอัตราดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู ซึง่ ก็จะเป็นภาระต้นทุนให้ธรุ กิจเพิม่ สูงขึน้ การก่อ
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หนี้เพิ่มไม่ได้จะทำให้ธุรกิจต้องหันไปจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของแทน ซึ่งจะ
ทำให้ผลตอบแทนในส่วนของเจ้าของลดลง
(3)อัตราส่วนวัดความสามารถ
= กำไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี
เท่า
ในการจ่ายคืนดอกเบีย้
ดอกเบีย้ จ่าย
(Interest Coverage Ratio) ปี 2544 = 2,600 / 410 = 6.3
เท่า
เป็นการพิจารณาว่า ธุรกิจมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพียงพอทีจ่ ะจ่ายคืนดอกเบีย้ จ่าย
มากน้อยเพียงใด ยิง่ อัตราส่วนสูงแสดงว่าบริษทั มีความสามารถทีจ่ ะชำระคืนดอกเบีย้
ได้ดี

" อัตราส่วนวัดมูลค่าตลาด (Market Value Ratio) เป็นอัตราส่วนที่
วัดระหว่างราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ของบริษทั เปรียบเทียบกับผลการดำเนิน
งานของบริษทั ในรูปของกำไรสุทธิตอ่ หุน้ และมูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ได้แก่
(1) อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิตอ่ หุน้ = ราคาต่อหุน้ / กำไรสุทธิตอ่ หุน้
เท่า
(P/E Ratio) ปี 2544
= 50 / 4.20 = 11.90
เท่า
ผู้ลงทุนส่วนมากมักจะลงทุนในหุ้นที่มีอัตราส่วนนี้ต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่น ๆ ที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน คือ หมายถึงว่าราคาหุน้ ต่อกำไรสุทธิ 1 บาทมีคา่ ต่ำ หรือ
ราคาถูก น่าลงทุนนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม P/E Ratio ต่ำ ๆ อาจจะหมายถึงว่าหุน้ ตัวนัน้
ไม่ เ ป็ น ที ่ ส นใจของผู ้ ล งทุ น ไม่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงราคาเลยก็ ไ ด้ ดั ง นั ้ น การ
ตัดสินใจลงทุน จึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะ P/E Ratio เท่านัน้
(2) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี = ราคาต่อหุน้ / มูลค่าตามบัญชี
เท่า
(P/BV Ratio) ปี 2544
= 50 / 65 = 0.77
เท่า
โดย มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
= ส่วนของเจ้าของ / จำนวนหุน้
บาท
(Book Value per Share)
= 19,400 / 350 = 55
บาท
อัตราส่วนนีม้ คี วามหมายใกล้เคียงกับ P/E Ratio โดยค่าทีค่ ำนวณได้มคี า่ ต่ำกว่า 1 เท่า
แสดงว่าราคาหุน้ บริษทั นีต้ ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชี จึงน่าลงทุน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน
นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีเกิดจากการบันทึกบัญชีตามราคาทุน
ไม่ใช่ราคาตลาด ทำให้การตีความอาจผิดพลาดได้
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• ข้อจำกัดในการใช้อตั ราส่วนทางการเงิน
1. อัตราส่วนทางการเงินได้มาจากการวิเคราะห์งบการเงินซึ่งเป็น
ตัวเลขทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต แม้วา่ การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ต่อเนือ่ ง
หลายปีจะทำให้คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเกิดขึ้นจริง ๆ ในอนาคต เนื่องจากยังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ
อีกมากมายที่เป็นตัวแปรสำคัญกระทบกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น
นอกเหนือจากการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว คุณควรจะศึกษาและคาดการณ์
แนวโน้มปัจจัยอืน่ ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม
อุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลีย่ น หรือ อัตรา
ดอกเบีย้ เป็นต้น
2. การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินระหว่างบริษัทต่าง ๆ บริษัท
เหล่านั้นควรมีการใช้วิธีการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และการตัดค่าเสือ่ มราคาไปในลักษณะเดียวกันจึงจะเป็น
การเปรียบเทียบที่ดี ซึ่งในความเป็นจริงทำได้ยากเนื่องจากแต่ละบริษัทใช้วิธี
การลงบัญชีทแ่ี ตกต่างกัน ทำให้การเปรียบเทียบไม่เป็นประโยชน์มากนัก
3. อัตราส่วนทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบรายการในงบดุลซึง่ เป็นการบันทึก
ณ จุดของเวลากับรายการในงบกำไรขาดทุนซึ่งบันทึกสำหรับงวดเวลาบัญชี 1
ปี การคำนวณจึงควรจะใช้รายการในงบดุลเป็นตัวเลขถัวเฉลี่ยต้นปีกับปลายปี
จึงจะให้ความหมายทีช่ ดั เจนมากกว่า
4. การพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินไม่จำเป็นต้องเลือกใช้ทกุ อัตราส่วน
ทั้งหมดในการวิเคราะห์ คุณสามารถเลือกใช้บางอัตราส่วนได้ซึ่งขึ้นกับวัตถุ
ประสงค์ในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามคุณควรจะพิจารณาให้ครอบคลุมทุก
ประเภทของอัตราส่วนทางการเงินเพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์บริษทั ได้ครบทุกด้าน
ประกอบกันก่อนตัดสินใจลงทุน
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• ตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการลงทุน
ในหลักทรัพย์
บริษทั แสนสนุก จำกัด ซึง่ ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1. ความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วน
ผลตอบแทนกำไรขัน้ ต้น (Gross Margin)
ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
ผลตอบแทนส่วนผูถ้ อื หุน้ (ROE)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

(หน่วย : %)
2541 2542 2543 2544
46 44
39 39
26
24
18 12
23
14
11
8
9
6
4
6

จากอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท แสนสนุก
จะพบว่าอัตราการทำกำไรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 และ
ลดลงอย่างมากในปี 2543-2544 ซึ่งคุณคงพอจะคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มของ
ธุรกิจนีไ้ ม่สดใส มีโอกาสทีจ่ ะตกต่ำลงเรือ่ ย ๆ ผลตอบแทนต่ำลงอาจจะเนือ่ งมา
จากต้นทุนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
และดอกเบี้ยจ่าย ล้วนแต่ขยายตัวสูงขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตรา
กำไรลดลงมาตลอด
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาจาก ROE และ ROA พบว่ามีการเพิม่ การลงทุน
ในสินทรัพย์ และเพิ่มทุนในส่วนของเจ้าของ ขณะที่รายได้จากการขายลดลง
แสดงว่าบริษทั น่าจะมีปญ
ั หาในการบริหารสินทรัพย์ การบริหารขาดประสิทธิภาพไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ทส่ี งู พอ ไม่คมุ้ กับการลงทุนนัน่ เอง

 ⌫

2. สภาพคล่องทางการเงิน
อัตราส่วน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

2541 2542
2.61 2.94
0.13 0.11

(หน่วย : เท่า)
2543 2544
1.69 2.3
0.07 0.08

พิจารณาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน พบว่าบริษทั มีสภาพคล่องค่อน
ข้างดีและไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลง แต่เมือ่ พิจารณาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว กลับ
พบว่าอัตราส่วนมีคา่ ต่ำกว่า 1 เท่า แสดงว่าบริษทั มีสภาพคล่องต่ำมาก คือ ไม่มี
ความสามารถแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดเพื่อจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้น
ได้เลยในทันทีหากมีการเรียกร้องให้จา่ ยคืน แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์สว่ นมาก
ของบริษทั หนักไปทางสินค้าคงเหลือมากกว่าซึง่ เป็นสินทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องต่ำกว่า
3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วน
อัตราการหมุนของลูกหนี้ (A/R Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ (Collecting Day) (วัน)
อัตราการหมุนของสินค้า (Inventory Turnover) (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้า (Selling Day) (วัน)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (T/A Turnover) (เท่า)

2541
23
16
0.55
660
0.40

2542
21
18
0.42
879
0.29

2543
30
12
0.40
1,250
0.27

2544
52
7
0.23
1,587
0.26

การบริหารลูกหนีข้ องบริษทั มีประสิทธิภาพมากขึน้ เมือ่ พิจารณาจาก
ระยะเวลาในการตามเก็บหนีท้ ล่ี ดลง นัน่ หมายความว่าบริษทั มีรายได้เข้าเร็วขึน้
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือกลับลดต่ำลงมากกว่า ทำ
ให้โดยรวมแล้วสินทรัพย์มแี นวโน้มทีจ่ ะสร้างรายได้ได้นอ้ ยลง มีเงินทุนจมอยู่
กับสินค้าคงเหลือซึ่งขายได้ช้า ส่งผลต่อการหมุนเงินสดของกิจการ และอาจ
ทำให้บริษทั ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้
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เนือ่ งจาก บริษทั แสนสนุก จำกัด เป็นบริษทั ทีท่ ำธุรกิจพัฒนาอสังหา
ริมทรัพย์ การพัฒนาก่อสร้างโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ ก็คอื สินค้าคงเหลือของบริษทั
จะมีการลงทุนในลักษณะ Project-Finance คือ เงินลงทุนส่วนใหญ่ ประมาณ 70%
จะมาจากการกู้ยืมซึ่งทำให้บริษัทมีภาระเรื่องดอกเบี้ยจ่ายสูง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กับโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในรายการสินค้าคงเหลือ หรืองาน
ระหว่างทำ จึงทำให้สนิ ค้าคงเหลือมีมลู ค่าสูง ถ้ามูลค่าสูงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ทุกปี ก็
เป็นสัญญาณทีบ่ อกให้คณ
ุ รูว้ า่ บริษทั มีการผลิตสินค้าเกินความต้องการของตลาดนัน่ เอง
4. อัตราส่วนวัดภาระหนีส้ นิ
อัตราส่วน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (D/E) เท่า
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อสินทรัพย์รวม (D/TA) เท่า
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เท่า

(หน่วย : เท่า)
2541 2542 2543 2544
1.6 1.18 1.59 1.3
0.61 0.54 0.61 0.60
33 22 8.2 6.3

จากอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อสินทรัพย์รวมข้างต้นจะเห็นว่า บริษทั ได้
รักษาระดับความเสี่ยงของธุรกิจไว้ให้ใกล้เคียงในอดีต โดยมีการก่อหนี้และ
เพิม่ ทุนในอัตราส่วนเดิมคือโครงสร้างเงินทุนจะมาจากหนีส้ นิ 60% และส่วน
ของทุน 40% ซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถือว่าสูงมาก ถ้า
พิจารณาตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเห็นว่าเจ้าหนี้บางส่วนไม่ได้รับการ
คุม้ ครองจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังมีความสามารถในการก่อ
หนีเ้ พิม่ ในอนาคต เนือ่ งจาก D/E ยังต่ำกว่า 2 เท่า ขณะเดียวกันความสามารถใน
การจ่ายคืนดอกเบีย้ จ่ายของบริษทั ลดลงอย่างมาก แสดงว่าการทำกำไรในอนาคต
มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สามารถครอบคลุมการจ่ายคืนดอกเบีย้ นอกจากนี้ บริษทั
ยังมีภาระดอกเบีย้ จ่ายทีแ่ ฝงอยูใ่ นรายการสินค้าคงเหลืออีกด้วย
โดยสรุปก็คือ บริษัท แสนสนุก จำกัด มีปัญหาสำคัญในเรื่องการ
บริหารสินค้าคงเหลือ ซึง่ ก่อให้เกิดยอดขายได้ชา้ จนเป็นต้นทุนจม แม้วา่ รายได้
 ⌫

จากการขายจะไม่ลดลง แต่อัตราการทำกำไรกลับลดลงมากเนื่องจากการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยขาดประสิทธิภาพทำให้ตน้ ทุนต่าง ๆ ปรับสูงขึน้
• ตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับงบดุล
เราจะวิเคราะห์งบดุลโดยใช้วธิ ยี อ่ ส่วนตามแนวดิง่ (Common-size) และ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างสองบริษัท ในกรณีที่คุณต้องการเลือก
ลงทุนบริษทั ใดบริษทั หนึง่ คุณสามารถใช้งบดุลเป็นเครือ่ งมือในการช่วยตัดสิน
ได้ดงั ต่อไปนี้
งบดุล
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
บริษทั A
ล้านบาท %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย และบริษทั ในเครือ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

180
0
240
1

6.59
0.00
8.79
0.04

350
80
851
180
0

12.82
2.93
31.16
6.59
0.00

1,500 54.92
200
7.32
2,731 100.00

บริษัท B
ล้านบาท %
490 11.37
135 3.13
750 17.40
380 8.82
410
30
2,195
0
355

9.51
0.70
50.93
0.00
8.24

1,730 40.14
30 0.70
4,310 100.00
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บริษัท A
ล้านบาท %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากธนาคาร 450 16.48
เจ้าหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินจ่าย
200
7.32
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำหนด
0
0.00
ชำระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื จากบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
110
4.03
และบริษัทในเครือ
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
85
3.11
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
845 30.94
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบำเหน็จ
30
1.10
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
0
0.00
และบริษัทในเครือ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
300 10.98
รวมหนีส้ นิ
1,175 43.02
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุ้น
220
8.06
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
732 26.80
กำไรสะสม
607 22.23
จัดสรรแล้ว : สำรองตามกฎหมาย
172
6.30
ยังไม่ได้จดั สรร
406 14.87
กำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในหลักทรัพย์
-3 -0.11
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
1,556 56.98
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
2,732 100.00

บริษทั B
ล้านบาท %
430
550
120

9.98
12.76
2.78

170

3.94

180
1,450
0
100

4.18
36.64
0.00
2.32

820
2,370

19.03
54.99

220 5.10
650 15.08
1,070 24.83
25 0.58
1.045 24.25
0
0.00
1,940 45.01
4,310 100.00

แม้วา่ บริษทั ทัง้ สองจะมีขนาดแตกต่างกัน แต่เราก็ยงั สามารถวิเคราะห์ถงึ
คุณภาพในการดำเนินงานได้ โดยดูทส่ี ดั ส่วนของแต่ละรายการของสินทรัพย์เพือ่
ให้ทราบถึงการบริหารสินทรัพย์ และดูที่สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุน้ เพือ่ ให้ทราบถึงแหล่งทีม่ าของสินทรัพย์ โดยในรายละเอียดสามารถกล่าว
ได้ดงั นี้
 ⌫

• สินทรัพย์ คุณจะเห็นว่าบริษทั B มีสดั ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่า
บริษทั A ขณะทีบ่ ริษทั A มีสดั ส่วนสินทรัพย์ถาวรโดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นอาคาร
และอุปกรณ์สทุ ธิสงู กว่าบริษทั B อาจจะประมาณในเบือ้ งต้นได้วา่ บริษทั B มี
นโยบายในการบริหารลูกค้าและเงินสดในมือเป็นหลัก เช่น มีสัดส่วนลูกหนี้
การค้าเป็นสองเท่าของบริษัท A นั่นอาจจะหมายถึงว่า การบริหารการขายโดย
ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าหรือดีลเลอร์ แต่ในขณะเดียวกันบริษัท B มีสินค้า
คงเหลือ อยูใ่ นสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่าบริษทั A ซึง่ ยืนยันแนวคิดข้างต้น ในการผลัก
สินค้าให้ไปอยูใ่ นมือของลูกค้าหรือดีลเลอร์แทนทีจ่ ะเก็บไว้ในรูปสินค้าคงคลัง
ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากธรรมชาติของสินค้าของบริษัท B มีการเปลี่ยนแปลงรุ่น
และแบบค่อนข้างบ่อยก็เป็นได้
บริษัท A มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากกว่าบริษัท B ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าบริษทั A มีความจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึง่ อาจจะเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับการผลิตเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ถ้าเปรียบเทียบการดำเนินงานของทั้งสองบริษัท จะเห็นว่าบริษัท A
เน้นทีก่ ารผลิตและมีสนิ ค้าคงคลังทีพ่ อเพียง ในขณะทีบ่ ริษทั B เน้นทีน่ โยบาย
ทางการตลาด โดยผลักสินค้าออกไปสูต่ ลาดให้เร็วทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ หากมองในเรื่องของสภาพคล่อง
ทางการเงินแล้ว คุณจะเห็นว่า บริษทั B มีสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าบริษทั
A เนือ่ งจากบริษทั B มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนถึง 50% เมือ่ เทียบกับหนีส้ นิ หมุนเวียน
ทีห่ ากมีการทวงถาม ณ วันนี้ เพียง 37% ขณะทีบ่ ริษทั A อาจจะไม่สามารถชำระ
คืนเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นได้เลย เนื่องจากมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
เกือบจะเท่าหนี้สินหมุนเวียน และสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงคลังที่
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้า
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• หนี้สิน จะเห็นว่าบริษัท B มีโครงสร้างทางการเงินที่มาจากการ
กูย้ มื เงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในสัดส่วนทีส่ งู กว่าบริษทั A ดังนัน้ บริษทั B
จะมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินกู้สูงกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัท B
มีความสามารถในการชำระหนีต้ ำ่ ซึง่ ต้องพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนประกอบ
• ส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งสองบริษัทมีจำนวนหุ้นเท่ากัน แต่บริษัท A
สามารถขายหุ้นได้ในราคาซึ่งสูงกว่าของบริษัท B โดยพิจารณาจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ และการทีบ่ ริษทั B มีกำไรสะสมสูงกว่าบริษทั A เป็นไปได้สองกรณี
คือ บริษัท B สามารถทำกำไรได้สูงกว่าบริษัท A หรือไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ในปีก่อน หรือทั้งสองกรณี ซึ่งต้องใช้งบกำไรขาดทุนเข้ามาพิจารณาประกอบ
ว่าบริษทั B มีความสามารถในการทำกำไรใน 2-3 ปีทผ่ี า่ นมาเป็นอย่างไร
จากการพิจารณางบดุล ยังไม่สามารถสรุปได้วา่ บริษทั ใดน่าลงทุนกว่า
กัน เนือ่ งจากต้องใช้งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดมาพิจารณาร่วมด้วย
• ตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องกับงบกำไรขาดทุน
บริษทั แสนสนุก จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับ 4 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)
2541
รายได้จากการขาย
8,300
ต้นทุนขาย
4,700
กำไรขัน้ ต้น
3,600
ค่าใช้จา่ ยในการขาย&บริหาร 1,400
กำไรจากการดำเนินงาน
2,200
รายได้อื่น
600

%
100
57
43
17
26
7

2542
9,700
6,000
3,700
1,800
1,900
700

%
100
62
38
18
20
7

 ⌫

2543 %
10,700 100
6,600 62
4,100 38
2,000 19
2,100 19
1,000 9

2544 %
12,000 100
7,300 61
4,700 39
2,200 18
2,500 21
100 1

2541
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 2,800
ดอกเบีย้ จ่าย
110
กำไรก่อนรายการพิเศษ
2,690
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
0
กำไรก่อนภาษี
2,690
ภาษี
900
กำไรสุทธิ
1,790
กำไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
7.78

%
33
1
32
0
32
11
21

2542
2,600
240
2,360
0
2,360
750
1,610
6.71

%
27
3
24
0
24
8
16

2543 %
3,100 28
380 3
2,720 25
(2,000) 19
720 6
240 2
480 4
1.37

2544 %
2,600 22
410 4
2,190 18
0 0
2,190 18
720 6
1,470 12
4.20

บริษทั แสนสนุก จำกัด
งบดุล
สำหรับ 4 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
เงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียน

2541
8,300
1,790
65
440
22,000
25,000

2542
9,700
1,610
64
185
27,000
28,000

(ล้านบาท) อัตราการขยายตัว(%)
2543 2544 2542 2543 2544
10,700 12,000 17
10 12
480 1,470 (10) (70) 206
75
84 (2) 17 12
220 200 (58) 19 (9)
32,000 35,000 23
19
9
34,000 37,000 12
21
9

พิ จ ารณาจากงบกำไรขาดทุ น และบางส่ ว นของงบดุ ล ของบริ ษ ั ท
แสนสนุก จำกัด ข้างต้น คุณจะเห็นได้วา่
1. แม้ว่ารายได้จากการขายของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่การทำกำไรของ
บริษทั กลับมีแนวโน้มลดลงมาตลอดตัง้ แต่ปี 2541 โดยเฉพาะในปี 2543 บริษทั
มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น จึงทำให้กำไรลดลงมาก
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2. พิจารณาจาก Common-size จะเห็นว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทมี
สัดส่วนรายได้ลดลงเป็นเพราะต้นทุนขายมีสัดส่วนสูงขึ้น ทำให้อัตราการ
ทำกำไรขั้นต้นลดจาก 43% ในปี 2541 เหลือเพียง 38% ของยอดขายในช่วงปี
2542-2544
3. นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ ยทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างมาก คือ ดอกเบีย้ จ่าย
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีภาระหนี้ผูกพันที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตมาก ในขณะที่
การทำกำไรลดลง
4. ภาระหนี้ที่บริษัทก่อขึ้นยังเป็นหนี้ต่างประเทศ ซึ่งทำให้บริษัท
เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2543 เป็นจำนวนมาก และถ้าหากคุณ
พิจารณาให้ดีจะเห็นว่าในปี 2543 บริษัทพยายามสร้างรายได้อื่นให้เพิ่มขึ้นอาจ
จะเป็นการตัดขายสินทรัพย์เพือ่ สร้างให้บริษทั มีกำไร ถ้าไม่มรี ายการรายได้อน่ื
บริษทั จะขาดทุนทันที
5. กำไรสุทธิในปี 2544 ที่เพิ่มขึ้นถึง 206% คุณจะต้องระวังว่าไม่ใช่
ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบกับปี
2543 ซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ดังนั้น ในการวิเคราะห์คุณจะต้อง
ตัดปัจจัยผิดปกตินน้ั ออกไป
6. พิจารณางบดุลบางส่วนตั้งแต่ปี 2542 คุณจะเห็นว่ารายการที่เป็น
ตัวสร้างปัญหาให้กับบริษัทอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือ สินค้าคงเหลือ ซึ่งมีอัตรา
การเพิม่ ขึน้ สูงกว่ายอดขายอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าบริษทั น่าจะมีการประมาณ
การความต้องการของตลาดผิดพลาด มีการขยายการลงทุนทีม่ ากเกินไป สินค้า
ขายได้น้อย และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเป็นการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุน
อีกด้วย ทำให้บริษทั มีภาระในการจ่ายดอกเบีย้ และเงินต้นผูกพันในอนาคต
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• ตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องกับงบกระแสเงินสด
บริษทั แสนสบาย จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไรสุทธิ
ค่าเสือ่ มราคา
ลูกหนีแ้ ละตัว๋ เงินลดลง (เพิม่ ขึน้ )
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เจ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
เงินลงทุนในบริษทั ลูกลดลง (เพิม่ ขึน้ )
สินทรัพย์ถาวรลดลง (เพิม่ ขึน้ )
กระแสเงินสดจากการลงทุน
เงินกูย้ มื และวงเงิน O/D เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ (ลดลง)
หุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินปันผลจ่าย
กระแสเงินสดจากการกูย้ มื
กระแสเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดต้นงวด (งบดุล)
เงินสดปลายงวด (งบดุล)

2542
860
10
(170)
(580)
160
280
(13)
(20)
(33)
(50)
140
0
0
(260)
(170)
77
40
117

(หน่วย : ล้านบาท)
2543
510
11
(360)
(2,150)
30
(1,959)
(80)
200
120
300
670
1,200
0
(140)
2,030
191
16
207

2544
690
13
(400)
(1,730)
50
(1,397)
(100)
330
230
120
450
0
900
(200)
1,270
123
90
213

จากงบกระแสเงินสดข้างต้นซึ่งเป็นงบของบริษัทที่สมมติตัวเลขขึ้น
มาเพือ่ ให้คณ
ุ ได้เห็นถึงการวิเคราะห์ปญ
ั หาได้อย่างชัดเจน คุณจะพบว่า
1. บริษทั มีเงินสดเพิม่ ขึน้ ตลอดช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา และยังมียอดกำไรสุทธิ
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง อย่างไรก็ตามการสรุป
เพียงเท่านีจ้ ะเป็นอันตรายอย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจลงทุน คุณจำเป็นต้องพิจารณา
ถึงแหล่งทีม่ าและใช้ไปของเงินด้วย
2. แหล่งทีม่ าของเงินสด พบว่า ในปี 2542 เงินสดทีไ่ ด้ มาจากการดำเนิน
กิจการเป็นหลักคือกำไรสุทธิซง่ึ เป็นแหล่งเงินทีไ่ ม่มภี าระผูกพัน บริษทั สามารถ
นำไปจ่ายเงินปันผลหรือลงทุนเพิม่ เติมได้อย่างอิสระ หรือจ่ายคืนหนี้ สำหรับใน
ปี 2542 เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริษทั แสนสบาย จำกัด มีการจัดหาเงินจากการ
ก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ อย่างมหาศาล ทัง้ จากการกูย้ มื ระยะยาวและการออกหุน้ กู้ เงินทีไ่ ด้
จากการกูย้ มื บริษทั นำไปลงทุนในสินค้าคงเหลือ ซึง่ คุณจะเห็นว่าสินค้าคงเหลือ
เพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ำไรสุทธิกลับลดลง แสดงว่าธุรกิจอาจคาดการณ์ตลาดผิดพลาด
ทำให้สนิ ค้าขายไม่ได้ หรือเป็นเพราะภาวะอุตสาหกรรมตกต่ำ เศรษฐกิจซบเซา
นอกจากนี้ การกู้ยืมมาเป็นจำนวนมาก ๆ ทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มขึ้นและยังต้องพยายามสร้างรายได้ในอนาคตให้ได้เพื่อจะได้มีเงินไปชำระ
คืนเงินต้น ขณะเดียวกันการตามเก็บหนี้จากลูกค้าซึ่งเป็นรายได้ของบริษัทก็มี
แนวโน้มว่าจะมีปญ
ั หาเรียกเก็บหนีไ้ ด้ยากขึน้
ในปี 2544 จะเห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทยังไม่ดีขึ้น และ
บริษัทน่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ซึ่งพิจารณาได้จากกระแสเงินสดจากการ
ดำเนินงานที่ติดลบต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทำให้บริษัทต้องพยายามจัดหา
เงินเพื่อมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการโดยการตัดขายสินทรัพย์
ถาวร ขณะที่การก่อหนี้ทำได้ยากขึ้นเนื่องจากเครดิตของบริษัทลดลงจากการ
มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องหันไปจัดหาเงินจากการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแทน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากกำไรต่อหุ้น
ทีล่ ดลง และในอนาคตหากบริษทั ยังไม่สามารถกระตุน้ ให้เกิดรายได้และกระแส
เงินสดจากการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น บริษัทจะประสบปัญหาสภาพคล่องและ
มีโอกาสทีจ่ ะล้มเลิกกิจการได้
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• บทสรุป
เครื่องมือที่ผู้ลงทุนมักใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินได้แก่ การ
วิเคราะห์โดยใช้อตั ราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์โครงสร้างงบการเงิน การ
วิเคราะห์การเจริญเติบโตหรือแนวโน้ม และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ซึ่ง
เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นเครื่องช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย์บนพื้นฐานข้อมูลของบริษัท (Fundamental Analysis) ซึ่งเป็นการ
มองผลประกอบการของธุรกิจในระยะยาวว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร น่าสนใจ
ลงทุนหรือไม่มโี อกาสทีก่ ารลงทุนจะสร้างผลกำไรให้กบั คุณหรือไม่ นอกเหนือ
ไปจากการพิจารณาลงทุนจากพฤติกรรมของราคาหลักทรัพย์ (Technical
Analysis) การที่คุณตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทั้งสองด้าน
จึงเป็นการสร้างความมัน่ ใจมากขึน้ ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้ ๆ
และมีโอกาสทีจ่ ะสูญเสียเงินลงทุนน้อยลง สำหรับเครือ่ งมือทีผ่ ลู้ งทุนสามารถ
หาอ่านได้จากรายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ทว่ั ไป ก็คอื อัตราส่วนทางการเงิน ซึง่
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถประเมินฐานะทางการเงิน และความ
สามารถในการทำกำไรของธุรกิจได้ดีกว่าตัวเลขข้อมูลดิบที่แสดงไว้ในงบ
การเงิน อัตราส่วนทางการเงินจะมีความหมายได้ต้องมีการนำไปเปรียบเทียบ
กับอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อัตราส่วนทางการเงินในอดีตของธุรกิจ
และอัตราส่วนทางการเงินของบริษทั คูแ่ ข่ง
เป็นที่ทราบกันดีว่าเป้าหมายของการวิเคราะห์งบการเงินของการ
ลงทุนนัน้ จะมีการวางเป้าหมายเพือ่ ให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรของ
ธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต รวมทัง้ เพือ่ ให้ทราบถึงระดับความเสีย่ งของธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นทำให้สามารถแบ่งประเภท
อัตราส่วนทางการเงินทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ได้เป็น 5 ประเภท คือ (1) อัตราส่วน
วัดความสามารถในการทำกำไร (2) อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (3) อัตราส่วนวัด
ประสิทธิภาพในการทำงาน (4) อัตราส่วนวัดภาระหนีส้ นิ และ (5) อัตราส่วนวัด
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มูลค่าตลาด แต่ทั้งนี้ต้องระลึกเสมอว่า อัตราส่วนทางการเงินจะมีข้อจำกัด
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น อาจมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นนอกเหนือจากการวิเคราะห์
งบการเงินแล้ว คุณควรจะศึกษา และคาดการณ์แนวโน้มปัจจัยอืน่ ๆ ประกอบ
การตัดสินใจด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม ข้อกำหนดด้าน
กฎหมาย ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลีย่ น หรือ อัตราดอกเบีย้ เป็นต้น นอกจากนัน้
การพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินไม่จำเป็นต้องเลือกใช้ทุกอัตราส่วนทั้งหมด
ในการวิเคราะห์ คุณสามารถเลือกใช้บางอัตราส่วนได้ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์
ในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม คุณควรจะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกประเภทของ
อัตราส่วนทางการเงินเพื่อให้สามารถวิเคราะห์บริษัทได้ครบทุกด้านก่อน
ตัดสินใจลงทุน
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ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุนหรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ และ
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั จดทะเบียน หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
บริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
ทำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
บริษทั ในเครือ หมายถึง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษทั ใหญ่ หมายถึง
1. บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั จดทะเบียน
2. บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ตาม ข้อ 1 เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
3. บริษทั ทีถ่ อื หุน้ ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริม่ จากบริษทั ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ตามข้อ 2 โดย
การถือหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ทีถ่ กู ถือหุน้ นัน้
4. บริษัทที่ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั จดทะเบียนนัน้
บริษทั ย่อย หมายถึง
1. บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
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2. บริษัทที่หุ้นในบริษัทตาม ข้อ 1 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
3. บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 2
ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ทีถ่ กู ถือหุน้ นัน้
4. บริษทั ทีถ่ กู ถือหุน้ ไม่วา่ โดยบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ตามข้อ 1, 2 หรือ 3 รวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ทีถ่ กู ถือหุน้ นัน้
บริษทั ร่วม หมายถึง บริษทั ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อยถือหุน้ รวมกัน ตัง้ แต่รอ้ ยละ
20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้น
นั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกีย่ วข้องด้วย
บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ ม หมายถึง บุคคลทีม่ ธี รุ กรรมระหว่างกันหรือมีธรุ กิจทีค่ ล้ายคลึง
หรือแข่งขันกัน หรือมีความเกี่ยวข้องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ย่อย ซึง่ ได้แก่
• นิตบิ คุ คลใด ๆ ทีม่ ผี บู้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั
จดทะเบียนถือหุน้ หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ใด ทัง้ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
• ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
• กรรมการทีม่ อี ำนาจลงนามผูกพันของบริษทั จดทะเบียน
• ผูม้ อี ำนาจควบคุม
• บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับบุคคลตามข้างต้น ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร
หรือญาติสนิทอืน่
ผูบ้ ริหาร หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป รวมทัง้ บุคคลทีม่ ี
ชือ่ ตำแหน่งอืน่ ซึง่ มีอำนาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จดทะเบียนรวมกันเกินร้อยละ 10 ของจำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้น
ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
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1. บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
2. บุคคลทีส่ ามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการของบริษทั นัน้ ได้
3. บุคคลทีส่ ามารถควบคุมผูซ้ ง่ึ รับผิดชอบในการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษทั
ให้ปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษทั
4. บุคคลที่มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทเยี่ยงกรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มี
ชือ่ ตำแหน่งอืน่ ซึง่ มีอำนาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษทั นัน้
ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
งบการเงิน หมายถึง งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อย



ศัพท์ทค่ี วรทราบ

ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการ
กำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษทั ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนือ่ ง
จากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คือบุคคลทีเ่ ข้าลักษณะข้อใดข้อหนึง่ ดังนี้
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