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“สนใจลงทุนในหุ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนอย่างไร” เป็นคำถำม 
ที่ผู้ลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะถำมเป็นคำถำมแรก ซึ่งคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ 
ก็คือ ผู้ลงทุนสำมำรถเริ่มต้นหรือตัดสินใจลงทุนได้จำกกำรวิเครำะห์หุ้น
ด้วยหลักกำร 3 ด้ำน ได้แก่ กำรวิเครำะห์หุ้นจำกปัจจัยพื้นฐำน กำรวิเครำะห์ 
หุ้นจำกงบกำรเงิน และกำรวิเครำะห์หุ้นจำกปัจจัยทำงเทคนิค ซึ่งหลำยท่ำน
อำจมองว่ำเป็นเรื่องยำกที่จะวิเครำะห์หุ้นจำกหลักกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง 

หนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” เป็นคู่มือกำรวิเครำะห์หุ้นที่จะช่วยให้ 
ผู้ลงทุนมือใหม่เข้ำใจหลักกำรลงทุน สำมำรถวิเครำะห์เพื่อเลือกหุ้นได้
อย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งรู้จังหวะที่จะลงทุน หนังสือชุดดังกล่ำวได้นำเอำ
องค์ควำมรู้ที่เป็นหัวใจสำคัญของกำรลงทุนในหุ้นมำถ่ำยทอดให้เข้ำใจง่ำย 
แบ่งออกเป็น 3 เล่มด้วยกัน ประกอบด้วย หนังสือ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วย
ปัจจัยพื้นฐาน” เขียนโดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ซึ่งเน้นกำรให้แนวทำง
ที่น่ำสนใจในกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน 
เพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถประเมินมูลค่ำหุ้นได้เองในเบื้องต้น หนังสือ “คัมภีร์ 
วิเคราะห์งบการเงิน” เขียนโดย ดร.กฤษฎำ เสกตระกูล เน้นให้หลักกำร
และเทคนิคกำรอ่ำนงบกำรเงินอย่ำงง่ำย ที่ผู้อ่ำนจะสำมำรถค้นหำจุดอ่อน 
จุดแข็ง จำกฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สำมำรถนำไป
ปฏิบัติและเลือกลงทุนในหุ้นได้จริง และหนังสือ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัย
เทคนิค” เขียนโดย คุณอภิสิทธิ์ ลิมศุภนำค เน้นกำรให้แนวทำงในกำร
วิเครำะห์หลักทรัพย์ทำงเทคนิค ตั้งแต่หลักกำร แนวคิดพื้นฐำน อ่ำนกรำฟเป็น 
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์จับจังหวะกำรลงทุนของรำคำหุ้น
ได้ถูกเวลำ 

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณผู้เขียนทั้ง 3 ท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำพัฒนำ
เนื้อหำหนังสือชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ชุดดังกล่ำวจะเป็นคู่มือเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้อ่ำนสำมำรถวำงแผน 
กำรลงทุนในหุ้นให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยกำรลงทุนของตนและสำมำรถ
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระยะยำวได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อควำมมั่นคง 
ในชีวิตต่อไป 

(นางเกศรา มัญชุศรี)
กรรมกำรและผู้จัดกำร

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชวนอ่าน
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ในฐำนะที่เป็นอำจำรย์สอนวิชำกำรเงินกำรลงทุน และใน
ฐำนะผู้บริหำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ที่ต้องดูแลงำนพัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ด้ำนตลำดทุน 
ผมได้สังเกตเห็นว่ำ นักลงทุนและผู้ที่ก�ำลังสนใจจะเข้ำ 
มำลงทุนต้องกำรเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ “กำรวิเครำะห ์
งบกำรเงิน” กันเป็นจำนวนมำก แต่หลำยๆ คนกลัวว่ำ 
ไม่ได้เรียนบัญชีหรือกำรเงินมำจะไม่มีพื้นฐำนที่จะเข้ำใจ
ได้ง่ำยๆ และยิ่งมีคนมำบอกว่ำ กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัย
พื้นฐำน ถ้ำไม่รู้ก็เหมือนเรียนไม่ครบ ส่วนอีกหลำยๆ คน 
ก็รู้สึกว่ำเรียนไปแล้วอ่ำนไม่ได้สักที เหมือนรู้แต่ทฤษฎี  
แต่เอำไปใช้ไม่ได้ กำรเรียนเรื่องงบกำรเงินจึงเป็นเรื่อง 
ที่น่ำหนักใจของนักลงทุนจำนวนมำก 

คํานําผู้เขียน
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ผมเขียนหนังสือ “คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน” เล่มนี้ โดยใช้แนวทำงกำร
วิเครำะห์และอ่ำนแบบ “ป่ำทั้งป่ำ” เพื่อให้ท่ำนผู้อ่ำนเห็นภำพรวมเกี่ยวกับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียนแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งผมคิดว่ำ
เป็นพื้นฐำนสำคัญของกำรเรียนรู้งบกำรเงิน โดยมุ่งหวังว่ำท่ำนจะคลำยควำมกังวล
ในควำมรู้สึกว่ำงบกำรเงินเป็นเรื่องยำก   แต่รู้สึกสนุกในกำรอ่ำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ของบริษัทเพื่อเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ ได้ต่อไป เนื้อหำในหนังสือเล่มนี้ได้พัฒนำ     
ต่อยอดมำจำกเอกสำรประกอบกำรสอนและบทควำมที่ใช้สอนนิสิต นักศึกษำ 
ในระดับปริญญำตรีและปริญญำโท รวมทั้งนักลงทุนด้วย
 
อย่ำงไรก็ดี วิชำกำรวิเครำะห์งบกำรเงินมีทั้งควำมกว้ำงและควำมลึก กำรอ่ำน
แบบป่ำทั้งป่ำ อำจจะไม่เพียงพอ หลังจำกท่ำนมีควำมชำนำญและควำมมั่นใจจำก
ควำมรู้พื้นฐำนนี้แล้ว อำจเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นจุดๆ ในเชิงลึก เหมือนกำรมุ่งไปที่
พื้นที่บำงส่วนในป่ำ หรือต้นไม้บำงต้นในป่ำต่อไป 

ควำมดีของหนังสือเล่มนี้ ขออุทิศแด่ คุณพ่อจำรัส เสกตระกูล ผู้ล่วงลับไปแล้ว  
ที่สนับสนุนอย่ำงเต็มที่ ให้ผมเดินตำมควำมฝันของผมในกำรเป็นนักวิชำกำรที่มุ่ง
ให้ควำมรู้แก่คนในวงกว้ำง ทำให้ในทุกวันนี้ผมซำบซึ้งอย่ำงยิ่งกับหลักปรัชญำ  
“ยิ่งให้ ยิ่งได้” ครับ  

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP
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บทน�ำ 

ท่านที่ลงทุนหรือกาลังจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต้องระลึกไว้เสมอว่า
ท่านได้กลายเป็นเจ้าของ (สาหรับผู้ที่ซื้อหุ้นแล้ว) และกาลังจะเป็น
เจ้าของ (สาหรับผู้ที่กาลังจะซื้อหุ้น) ในกิจการต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย
ใน SET ซึ่งการเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการโดยไปลงทุนในหุ้นนี้  
ผมอยากจะบอกว่า ท่านก็เป็น “ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” 
รูปแบบหนึ่ง แต่ท่านไม่ต้องเหนื่อยทาธุรกิจเอง แถมยังเลือกลงทุน
ในกิจการอื่นๆ ได้อีกหลายกิจการด้วย ผมคิดว่านี่เป็นรูปแบบ 
การทาธุรกิจแบบหนึ่ง และขอเรียกคนที่ชอบลงทุนแบบนี้ว่า  
“นักธุรกิจหุ้น (Stock Entrepreneur)” ก็แล้วกัน

การที่นักธุรกิจหุ้นจะเข้าไปเลือกลงทุนกับกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนแห่งใด ก็เหมือนกับการเลือกคบคนซึ่งโดยธรรมชาติ
เราก็อยากจะคบแต่คนดีๆ นั่นแหละครับ ใครจะอยากได้ 
คนไม่ดีล่ะ ทีนี้คนดีหมายถึงอย่างไร ความรู้สึกพื้นๆ ของเรา 
ก็ช่วยได้ เช่น รูปลักษณ์ภายนอก หล่อ สวย หุ่นดี แข็งแรง  
และสิ่งที่อยู่ภายในคือ นิสัยต้องดีด้วย แถมอีกนิดคือ อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่ดี มีคนรักชอบมากมาย อยากได้คนแบบนี้มาเป็น
แฟนจะทาไงดีหนอ

บทที ่ 

1 มำรู้เรื่องงบ เพื่อคบกับบริษัท

1
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คัมภีร์วิเครำะห์งบกำรเงิน

รูปที่ 1 นักธุรกิจหุ้น

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นักธุรกิจหุ้น (Stock Entrepreneur)

สาหรับการลงทุนในหุ้น เราจาเป็นจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ทั้งข้อมูลตัวกิจการเอง ข้อมูล
สภาพแวดล้อมภายนอก งบการเงินนั้นถือว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ของบริษัท ซึ่งถ้าใช้เป็นจะทาให้ตรวจสอบสุขภาพการเงิน 
ของบริษัทได้ว่ามีความเข้มแข็งทางการเงินอย่างไร นอกจากนี้ 
ยังสามารถใช้เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานกับ
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ด้วย การตรวจสอบด้วย
การวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยให้นักลงทุนค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง  
จากฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งข้อมูล 
ดังกล่าวนี้จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจต่อไป 

หุ่นดี

แข็งแรง

นิสัยดี

อยู่สภำพแวดล้อมที่ดี

บริษัทจดทะเบียน
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ในบทนี้ซึ่งเป็นบทแรกจะนาเสนอความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้

  งบการเงนิเปน็ข้อมลู และการวเิคราะห์งบการเงนิเปน็
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส�าคัญ
ในการวิเคราะห์การลงทุนที่เรียกว่า การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
 
  ศึกษากระบวนการทางบัญชีในกิจการ เพื่อเชื่อมโยง
ให้เห็นภาพว่า งบการเงินถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร

  ศึกษาลักษณะของงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก
ของงบการเงิน โดยจะได้อธิบายให้เห็นด้วยว่า รายการที่ส�าคัญ 
ในงบการเงินทั้ง 2 ประเภทนั้นมีอะไรบ้าง 

1.1 งบกำรเงินกับกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์

ในการลงทนุจ�าเปน็ต้องใช้ข้อมลูและความรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะห์
ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การลงทนุ (Investment Information) เช่น การลงทนุในหุ้นสามญั
ของบริษัทจดทะเบียน จะสามารถเห็นข้อมูลได้ทั่วไป เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การด�าเนินงานของบริษัท ฐานะ 
การเงิน ผลการด�าเนนิงาน สนิค้าและบรกิาร ผูบ้รหิาร ข้อมลูเกีย่วกบั 
ราคาและปรมิาณซือ้ขายหุน้ในอดตี ตลอดจนผลกระทบภายนอก
ทีส่่งผลต่อบรษิทั เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมือง สงัคมของประเทศ
และของโลก รวมทั้งข้อมูลการแข่งขันของคู่แข่งในอุตสาหกรรม 
เป็นต้น ข้อมลูเหล่านีถ้้าสงัเกตให้ด ีนกัวชิาการด้านการลงทนุเรียกว่า  
“ข้อมูลสาธารณะ” (Public Information) ซ่ึงเปิดเผยอยู่ทั่วไป 
ไม่ได้ปิดลับแก่คนเฉพาะกลุ ่มแต่อย่างใด โดยเฉพาะข้อมูล 
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ท่ัวโลกคดิหลกัการที่
เรียกว่า “การเปิดเผยข้อมูล” (Information Disclosure) 
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เพื่อก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องส่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานมายังตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกระจายข้อมูลให้แก ่
นักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ เป็นการสร้างความโปร่งใส ความเป็น
ธรรม และความจ�าเป็นในการใช้ข้อมูลแก่นักลงทุน 

นักวิชาการด้านการลงทุนได้แบ่งกลุ่มข้อมูลสาธารณะนี้ออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลราคาและปริมาณซื้อขายของหลักทรัพย์
ในอดีต (Past Price and Volume Information) และข้อมูลปัจจัย
พื้นฐานของหลักทรัพย ์  (Fundamental Information)  
ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลด้านมหภาค (Macro Factors Information)  
ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industry Information) และข้อมูลบริษัท 
(Company Information)

ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา องค์ความรู้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
พยายามหาค�าตอบและพัฒนาความรูเ้พือ่ตอบค�าถามว่า เราจะน�า
ข้อมูลสาธารณะทั้ง 2 ประเภทมาวิเคราะห์อย่างไร เพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ในการลงทุน จนสร้างเป็นองค์ความรู้การวิเคราะห ์
หลักทรัพย์ได้ 2 ประเภท คือ 

  การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
เป็นการวเิคราะห์หลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูราคาและปรมิาณซือ้ขาย
ในอดีตของหลักทรัพย์มาศึกษาดูทิศทางในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กราฟเส้นที่บอกแนวโน้มของราคา การสร้างเคร่ืองมือต่างๆ  
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณซื้อขาย เช่น 
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และดัชนีในลักษณะต่างๆ เป็นต้น

กำรวิเครำะห์ทำงเทคนิค
(Technical Analysis)

กำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำน
(Fundamental Analysis)
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  การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis)
เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน  3 ชนิด ได้แก่ 
ข้อมูลมหภาค ข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลบริษัท โดยหาวิธี
วิเคราะห์ว่า ข้อมูลแต่ละชนิดส่งผลต่อหลักทรัพย์อย่างไร ทั้งใน 
เชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อมูลเหล่านั้นยังส่งผลต่อกันและกัน
อย่างไร และผลสรุปของผลกระทบเหล่าน้ันจะส่งผลต่อมูลค่า 
ของกิจการอย่างไร เพื่อน�าไปเปรียบเทียบกับราคาตลาดปัจจุบัน 
และตัดสินใจลงทุนต่อไป

งบการเงนิเป็นข้อมูลทางการเงนิของบรษิทั สามารถน�ามาวเิคราะห์
ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานของบริษัท และใช้ประกอบ
การตัดสินใจลงทุนได้ ถือว่าข้อมูลบริษัทนั้นเป็นส่วนหนึ่ง 
ของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานแต่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ การเรียนรู ้
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานจึงขาดไม่ได้เลยที ่
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

1.2 กว่ำจะเป็นงบกำรเงิน

บริษัทจดทะเบียนก็เหมือนกิจการโดยทั่วไป  ที่ในแต่ละวันจะมี
กจิกรรมทางธรุกจิเกดิขึน้มากมายในกจิการ เช่น สัง่ซือ้เครือ่งจกัร
ใหม่ (ท�าให้ได้สนิทรพัย์มา) การขายทีดิ่นออกไป (ท�าให้สนิทรพัย์
ลดลง) การขอกู้เงินจากธนาคาร (ท�าให้หนี้สินเพิ่ม) การช�าระหนี้
เงินกู้ (ท�าให้หน้ีสินลดลง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียน (ท�าให้ทุน 
ของบรษิทัเพ่ิมขึน้) การขายสนิค้าเป็นเงนิสดและเงนิเชือ่ (ท�าให้มี
รายได้จากการขายและเกิดลูกหน้ีการค้า) จ่ายค่าแรงคนงาน 
เป็นเงินสด (ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายและเงินสดในมือลดลง) เป็นต้น 
กจิกรรมทางธรุกจิต่างๆ เหล่าน้ีจะเกีย่วข้องกบัการได้มาและใช้ไป
ของเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ ของกิจการ ระบบบัญชีเป็น 
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การบันทึกรายการทางบัญชีแต่ละรายการจะถูกบันทึกรายการ 
ในลักษณะระบบบัญชีคู่ (Double Entry System) โดยภาษา 
นักบัญชีจะเรียกขาหน่ึงว่า “เดบิต” และอีกขาหนึ่ง “เครดิต”  
โดยทกุครัง้ทีเ่กดิรายการจะต้องคดิว่าเดบติอะไร และเครดติอะไร 
เช่น ถ้าไปช�าระเงินกู้ธนาคารด้วยเงินสด เขาก็จะเดบิตเงินกู้
ธนาคาร (เงินกู้ธนาคารเป็นหนี้สิน โดยธรรมชาติถ้าเราไปกู้มา 
จะอยู่ด้านเครดิต แต่ถ้าช�าระหนี้เงินกู้ หนี้จะลดลงจึงต้องลงบัญชี
ด้านตรงข้ามคอื เดบติ) แต่จะเครดติเงนิสด (เงนิสดเป็นสนิทรพัย์  
โดยธรรมชาติถ้าเราได้เงินสดมาจะต้องเดบิต แต่กรณีนี้เราจ่าย
เงินสดออกไป จะต้องลงบัญชีในทางตรงกันข้ามคือ เครดิต)  
ซึ่งนักบัญชีจะท�าวิธีการให้รู้ ดังตัวอย่างนี้ 

วิธีการน�าเอารายการของกิจกรรมเหล่านี้มาบันทึกให้เป็นระบบ 
หมวดหมู่ และออกรายงานสรุปเพ่ือจะช่วยวัดหรือประเมินฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกิจการได้ 

นักบัญชีได้ศึกษาและสังเกตจนหาข้อสรุปได้ว่า กิจกรรมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดใหญ่ๆ เท่านั้น 
ได้แก่

  หมวดสินทรัพย์
  หมวดหนี้สิน
  หมวดทุน
  หมวดรายได้
  หมวดค่าใช้จ่าย

Dr
เงินกู้ธนาคาร

Cr
เงินสด
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สมยัผมเรยีนวชิาหลกัการบญัชตีวัแรก ผมกไ็ม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
ว่าท�าไมต้องเป็นแบบน้ี แต่มานึกดูอีกที ผมคิดว่านี่เป็นความ
มหัศจรรย์อย่างย่ิงของศาสตร์ด้านน้ี ที่คิดระบบวิธีการบันทึก
รายการออกมาได้ ในฐานะผู้ใช้งบการเงินผมคิดว่า เราไม่จ�าเป็น
ต้องรูว้ธิกีารบนัทกึบญัชีกไ็ด้ เป็นศาสตร์ของนักบญัชเีขาท�าว่าต้อง
เดบิตอะไร เครดิตอะไร แต่ผมอยากจะเล่ากระบวนการให้ทราบว่า
ในที่สุดมันออกมาเป็นงบการเงินได้อย่างไร 

รูปที่ 2 กระบวนการออกงบการเงินของกิจการ 

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จากรูปที่ 2 เมื่อเกิดรายการทางบัญชีขึ้น รายการเหล่านี้จะถูก
บนัทกึเกบ็เอาไว้ในระบบบญัชคีู ่ซ่ึงการบนัทกึในขัน้แรกจะเกบ็ไว้
ในสมุดบัญชีที่เรียกว่า สมุดรายวัน (Journal) ในช่วงระยะเวลา 
ที่ก�าหนด (อาจเป็น 1 วัน 1 เดือน หรือ 1 ปี) โดยแสดงรายการ
เดบิต เครดติ พร้อมหลกัฐานเกบ็เอาไว้ เมือ่ครบก�าหนดเวลารายการ 

บันทึกใน
ระบบบัญชีคู่

สมุด
รำยวัน

สมุด
แยกประเภท

งบทดลอง

รำยกำรทำงบัญชี
ที่เกิดขึ้น

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด

งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
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ในสมุดรายวันจะถูกรวบรวมหายอดสุทธิในแต่ละหมวดบัญชี  
และน�ามาบันทึกในสมุดแยกประเภท (Ledger) หลังจากนั้น 
จะท�าการจัดแยกหมวดหมู่อีกครั้งเป็น 5 หมวด ได้แก่ สินทรัพย์ 
หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย กระบวนการนี้จะเรียกว่า การท�า 
งบทดลอง หลังจากน้ันรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน จะถูกดึง 
ไปท�า “งบแสดงฐานะการเงิน” (Statement of Financial  
Position) เพราะนักบัญชีจะรู้ว่า ถ้าท�าบัญชีได้ถูกต้อง สินทรัพย์
จะเท่ากบัหนีส้นิบวกทนุเสมอ จงึเรยีกว่าเกดิสภาพดลุ (Balance) 
ส่วนหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกน�ามาจัดท�างบที่เรียกว่า  
“งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็” (Statement of Comprehensive Income) 

ที่จริงงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ถูกน�าข้อมูลมาจากหมวดบัญชี 5 หมวดมาใช้จนหมดแล้ว  
แต่เมื่อได้ 2 งบหลักนี้มา นักบัญชียังมาคิดกระบวนการเพิ่มเติม
อีกภายหลังว่า ถ้ามองในมุมกระแสเงินสดที่ไหลเวียนในกิจการ 
อาจน�าข้อมูลก�าไรที่เป็นเงินสดโดยปรับปรุงข้อมูลก�าไรในงบ 
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาใช้ และเมื่อน�าข้อมูลงบแสดงฐานะ 
การเงิน 2 ปีมาลบกัน รายการสินทรัพย์ (ยกเว้นเงินสด) 
ที่ เปลี่ยนแปลง หน้ีสินที่ เปลี่ยนแปลง และส ่วนของทุน 
ที่เปลี่ยนแปลง จะสามารถอธิบายว่า กระแสเงินสดไหลเข้า 
หรือไหลออกจากกิจการได้ นักบัญชีก็น�าข้อมูลกระแสเงินสด 
เหล่านี้มาจัดเป็นกลุ่มสร้างเป็น “งบกระแสเงนิสด” (Statement of 
Cash Flow) ขึ้นมา เพื่อจะน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1.3 รู้จักงบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงนิ (Statement of Financial Position) เป็นงบ
ที่แสดงฐานะการเงินของธุรกิจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ปกติแล้ว 
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มกัเป็นวันสิน้งวดบญัชขีองธรุกจิน้ัน ฐานะทางการเงนิในทีน่ีแ้สดง
ไว้ด้วยมลูค่าของสนิทรพัย์ หน้ีสนิ และทนุของกจิการ ถ้าวเิคราะห์
ลึกลงไป เราอาจกล่าวได้ว่างบแสดงฐานะทางการเงินอาจแบ่ง 
ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นทรัพยากรท่ีบริษัทได้จัดหามา 
ระหว่างด�าเนินกิจการ (ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ต่างๆ) อีกส่วนหนึ่ง
แสดงถึงแหล่งของเงินทุนที่ใช้จัดหาทรัพยากรนั้น (หมายถึงการ
กู้ยืมหรือหนี้สินและส่วนที่ลงทุนเองหรือจากก�าไร)

ดังนั้น ขณะใดขณะหนึ่งถ้าตรวจสอบว่า กิจการมีทรัพยากรอยู่
เท่าใด และใช้เงินทุนจากแหล่งใดในการจัดหาทรัพยากรเหล่านี้
อาจแสดงได้โดยแจงรายละเอียดต่างๆ ลงในตารางข้างล่างนี้ 

โดยหลักการแล้ว ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่บริษัทได้มาจะต้อง 
มทีีม่าทีไ่ปว่าได้มาโดยเอาเงนิมาจากไหน หรอืถ้าขายสนิทรพัย์ไป 
เงินเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหน เม่ือเป็นเช่นน้ีผลรวมของสินทรัพย์ 
จะต้องเท่ากับผลรวมของหนี้สินและทุนเสมอ การเท่ากันนี้ ภาษา
ทางบัญชีเรียกว่าเป็นการได้ดุลพอดี งบการเงินนี้สมัยก่อนจึงถูก
เรียกว่า “งบดุล”

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน
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เพ่ือให้เห็นภาพของรายการทางบัญชีที่ส�าคัญในงบแสดงฐานะ 
การเงิน ลองมาดูตัวอย่างโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน 
ของบริษัท Green Hut ซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งสินค้า Gift Shop ตาม
ตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

ตารางที่  1 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท Green Hut

Green Hut Co., Ltd

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

     

สินทรัพย์  หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสด  200,000

 ลูกหนี้การค้า 375,000

หัก สํารองหนี้สูญ 25,000 350,000

 สินค้าคงเหลือ  150,000

 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  35,000

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  735,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 ที่ดิน  330,000

 อาคาร 315,000

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร 80,000 235,000

 อุปกรณ์ 410,000

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ 60,000 350,000

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ  915,000

สินทรัพย์รวม	 	 1,650,000
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