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บทคัดย่อ 
 

หน่วยงานธุรกิจมีการบริหารสินทรัพย์ที่ดี ย่อมแสดงถึงสภาพคล่องและหนี้สินที่ดีด้วยเช่นกัน และมีโอกาส
การสร้างก าไรได้ในอนาคตจึงเหมาะกับการลงทุน อีกทั้งเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่อยากเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจ 
ธุรกิจจึงควรรักษาสภาพคล่องและหนี้สินในการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงของสภาพ
คล่องและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจได้ และการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปของเงินปันผลและก าไร
จากการขายหลักทรัพย์ และสามารถน าข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้วิเคราะห์และปรับปรุง เพ่ือพัฒนาสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจหรือใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ข้อมูลทางการเงิน, อัตราส่วนทางการเงิน, งบการเงิน, นักลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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Abstract 
Good asset management of business unit always indicates good liquidity and debts as 

well as indicating some good opportunities on profitability. Therefore, such business unit is 
considered to be appropriate for investment and interested by investors who wish to invest in 
business unit. Consequently, business unit should maintain its liquidity and debts of business 
operation to be appropriate in order to reduce risks, factors, and economic effects that may affect 
asset management of such business unit. Moreover, investment in the Stock Exchange of Thailand 
provides some opportunities to gain high return in form of dividend and profit from selling assets 
as well as providing some financial information and financial ratio of companies listed in the Stock 
Exchange of Thailand for analyzing, improving, and developing assets and debts of business units 
or making decision on investment in such business unit efficiently. 
 
Keywords: FINANCIAL INFORMATION, FINANCIAL RATIOS, FINANCIAL STATEMENT, INVESTOR, THE 
STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
 
บทน า 
 ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอยู่ตลอดเวลา และยังให้ความส าคัญกับเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ อย่างเช่น 
“สภาพคล่อง” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการวางแผนทางการเงินและสภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ในรูปของเงินสด 
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเงินสดหรือสิ่งที่สามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง ซึ่ง
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินสดในมือให้เพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 
เงินสดในมือจึงมีความจ าเป็นต้องมีไว้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันเงินสดขาดมือ เพ่ือส ารองไว้
ในกรณีฉุกเฉินและเพ่ือไว้เก็งก าไร กรณีมีเงินสดเหลือย่อมเป็นโอกาสที่จะลงทุนระยะสั้น ท าให้มีโอกาสได้
ผลตอบแทนสูงได้ นอกจากนี้ ธุรกิจที่ด าเนินการมาได้ระยะหนึ่งย่อมมีความเจริญเติบโตและต้องการขยายธุรกิจให้
เพียงพอกับยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการอาจไม่แน่ใจว่าควรจะขยายดีหรือไม่ เพราะไม่ทราบว่าจะมีก าไรที่คุ้ม
ทุมอย่างไร จึงควรท าการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้ น 
ธุรกิจที่ด าเนินการมานานแล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและด้านการ
บริหารจัดการมากนัก แต่ควรศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เพราะสามารถประเมินและวิเคราะห์ได้  

สภาพคล่องจึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้
คล่อง ย่อมเป็นที่ปรารถนาของนักลงทุนโดยทั่วไป ในขณะที่หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ าจะมีความเสี่ยงสูง 
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เนื่องจากขายได้ยากกว่า และเสี่ยงต่อการขายไม่ได้ (จิราลักษณ์ สุวรรณสิริ , 2545) ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ ผู้
ลงทุนจึงจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ (ปราณฤาทัย- 
บุญเพ็ง, 2557) 

การด าเนินธุรกิจจึงเป็นเป้าหมายของการลงทุน ถือเป็นหัวใจส าคัญในการลงทุนให้ประสบความส าเร็จ 
เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยก าหนดแนวทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น ยิ่งปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย 
การลงทุนแบบไร้ทิศทาง ลงทุนตามข่าวสาร ตามกระแส อาจท าให้พลาดโอกาสดี ๆ ที่เหมาะสมกับตัวเราไปอย่าง
น่าเสียดาย เมื่อมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงุทนเกิดขึ้น ก็เกิดความกังวล หวาดวิตก กลัว
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับการลงทุน ท าให้เกิดความกดดันและความเครียด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนโดยรวม
และต่อสุขภาพจิตของตนเอง ตรงกันข้าม หากพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ มีความอดทน จะพบว่าความผัน
ผวนของตลาดในระยะสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนมากนัก (ปนัดดา แก้วมณี , 2558) และนอกจากนี้
การลงทุนในเงินลงทุนหมุนเวียนในสัดส่วนที่เหมาะสม ยังมีส่วนท าให้กิจการมีผลก าไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีด้วย 
เนื่องจากใช้เงินทุนที่เหมาะสมท าให้ไม่มีภาระต้นทุนทางการเงินมากเกินความจ าเป็น และผู้เป็นเจ้าของจะได้รับ
ผลประโยชน์จากผลก าไรในส่วนที่เพ่ิมข้ึนด้วย (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2551)  
 ดังนั้นผู้ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน จึงควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้อธิบายรายละเอียด
ของการศึกษาไว้ในบทนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการลงทุน จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนให้กับ
ผู้ประกอบการได้ ซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจมีความเสี่ยงสูง ยิ่งเงินลงทุนสูง ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงตาม ซึ่งผู้ที่สนใจจะเริ่ม
ลงทุนในธุรกิจหรือเป็นธุรกิจที่ลงทุนเพ่ือการขยาย ควรวิเคราะห์การลงทุนก่อนเพ่ือตัดสินใจว่าจะลงทุนดีหรือไม่ 
นอกจากนั้น การวิเคราะห์การลงทุนยังท าให้ทราบว่าการลงทุนจะมีผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ โดยการลงทุน
สามารถแยกออกเป็นการลงทุนเพ่ือทดแทนและปรับปรุง การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจเป็นการลงทุนในการขยายธุรกิจ
หรือสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งเพ่ิมสายการผลิตและการลงทุนเพ่ือเริ่มธุรกิจเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ จึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ การลงทุนและสังคมเป็นอย่างมากและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบ
การเงินส าหรับใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ธุรกิจและตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงิน ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ถึงแง่มุมใดมุมหนึ่งของ
ความสามารถในการท าก าไรหรือความเสี่ยงของธุรกิจ โดยการประเมินความสามารถในการท าก าไร ท าให้ผู้
วิเคราะห์ทราบถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจในอดีตและช่วยคาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 
ในขณะที่การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของธุรกิจในการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ใน
อดีต รวมทั้งโอกาสที่บริษัทจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ในอนาคต วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือ
งบการเงินที่เป็นที่นิยมกันทั่วไป คือ การค านวณอัตราส่วนทางการเงิน โดยอัตราส่วนการเงินบางประเภท
เปรียบเทียบเฉพาะรายการที่มีอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บางประเภทเปรียบเทียบเฉพาะรายการที่มีอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงินหรือน าเอาข้อมูลจากงบการเงินต่าง ๆ มาหาความสัมพันธ์กัน 
 การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เนื่องจากงบการเงินแสดงถึง
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินในอดีต ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้นและ
เจ้าหนี้ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจ และผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังสามารถน าข้อมูลจากงบการเงินมาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ในการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการ การด ารงสัดส่วนทางการเงิน เพ่ือประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนได้ 
(อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554) 

อดิศร เลาหวณิช และคณะ (2552) การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การน าข้อมูลจากงบการเงินมา
ค้นหาสาเหตุและสรุปผลที่เกิดขึ้นที่งบการเงินเหล่านั้น สามารถสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจให้เป็นที่ทราบ 
โดยทั่วไปผู้บริหารที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านบัญชี ย่อมสามารถที่จะอ่านเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากข้อมูลทางด้านบัญชีที่กิจการบันทึกรายการไว้ได้ ในขณะเดียวกันกิจการที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานที่
ถูกต้อง ย่อมท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไปท างบการเงินและการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ท าให้
สามารถวางแผนและคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี ในขณะที่ผู้บริหารที่
ไม่มีความรู้ด้านบัญชี และกิจการที่ไม่ได้เก็บข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความเป็นไปอย่างมีเหตุผล และส่งผลต่อการเสียโอกาสที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริงมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดีผลจากการ
วิเคราะห์งบการเงินนั้นจะสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านการวิเคราะห์ทราบได้นั้น ต้องท าโดยการเปรียบเทียบจากค่า
อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เปรียบเทียบภายในกิจการ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบ
กับบริษัทอ่ืน ๆ  

ภาสกร ปาละวัล (2560) การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริ งที่ได้จากงบ
การเงินของกิจการ เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินและเพ่ือใช้ผลประกอบการการตัดสินใจ 
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แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) การวิเคราะห์งบการเงิน คือ กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้นพร้อมทั้ งน าข้อเท็จจริง
ดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจต่อไป โดยการวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการ ดังนี้  

1. การหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
2. การน าข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจ 
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงิน เป็นการน าข้อมูลทางการเงินในรอบเวลาบัญชี 

มาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจในอดีต และคาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต รวมถึง
โอกาสที่บริษัทจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ในอนาคต โดยข้อมูลทางการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบ ได้ เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

การวิเคราะห์งบการเงินนั้น ท าข้ึนเพื่อต้องการทราบจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินของธุรกิจในด้านต่าง ๆ 
ตามความต้องการข้องผู้วิเคราะห์ โดยมีหลักการส าคัญ คือ การเปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตรงจุดใดของ
ธุรกิจที่มีปัญหาควรต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง และจุดใดของธุรกิจที่มีความเข้มแข็งจะถือเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การเปรียบเทียบของงบการเงินมี 3 ลักษณะ ดังนี้ (อุไร วงษ์ลา, 2558) 

1. การเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ว่ามีความก้าวหน้าขึ้นหรือแย่ลงในด้านใดบ้าง และพึงระวังว่าธุรกิจอยู่ในสถานการณ์ปกติเหมือนกันหรือไม่ จึงจะ
เปรียบเทียบกันได้ หากสถานการณ์ต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 

2. การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขันศักยภาพของบริษัท
เมื่อเทียบกับคู่แข่งว่าอยู่ในล าดับใด โดยเปรียบเทียบงบการเงินเพียงปีเดียว ระหว่างของธุรกิจกับของคู่แข่งขัน หรือ
เปรียบเทียบย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี ซึ่งสามารถท าได้ แต่ควรค านึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ขนาดและประเภทของ
ธุรกิจ มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ลักษณะโครงสร้างธุรกิจคล้ายกันหรือไม่ หากมีความแตกต่างมาก
เกินไป การเปรียบเทียบงบการเงินไม่สามารถท าได้ 

3. การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นเกณฑ์ที่ดีและค่อนข้างได้รับความนิยมสูง เนื่องจาก
การใช้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ธุรกิจด าเนินอยู่นั้น สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดี 
เพราะการใช้ค่าเฉลี่ยช่วยลดความล าเอียงของข้อมูลได้ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาที่พบ คือ ไม่สามารถหาข้อมูลของบริษัท
ต่าง ๆ ที่อยู่ในอุสาหกรรมเดียวกันมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน แม้ว่าจะสามารถท าได้ อาจต้องใช้ทรัพยากร 
ทั้งด้านเวลา บุคลากร และทุนทรัพย์ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจไม่คุ้มกับกิจการขนาดเล็ก  

การที่จะวิเคราะห์งบการเงิน ธุรกิจควรมีงบการเงินอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เพ่ือที่จะได้เปรียบเทียบและดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อรวบรวมข้อมูลงบการเงินมาได้แล้วก็สามารถจะเริ่มวิเคราะห์งบการเงินได้ โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (กฤษฎา เสกตระกูล, 2556) 
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1. จัดวางข้อมูลรายงานงบการเงินในงบการเงินของปีต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

2. เลือกเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ 
    2.1 การวิเคราะห์การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) เป็นการแปลงค่าตัวเลขของ

รายการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของรายการส าคัญในงบการเงินที่ต้องท าการแปลงค่าตัวเลข เพราะการดูเป็น
ตัวเลขเม็ดเงินท าให้เปรียบเทียบยากว่าในปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว โครงสร้างทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินหรือ
โครงสร้างทางก าไรในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

    2.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอน วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้
เห็นการเจริญเติบโตหรืออัตราการเพ่ิม การลดของรายการที่สนใจ วิธีการค านวณอาจดูการเปลี่ยนแปลงเทียบกันปี
ต่อปี หรือใช้ปีหนึ่งเป็นปีฐานแล้วดูว่าในปีอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีฐาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์
ทั้งงบเหมือนการวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง เลือกเฉพาะรายการที่สนใจ และการอ่านการวิเคราะห์แนวโน้ม ควร
ท าหลังจากอ่านการวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่งแล้ว ซึ่งเห็นปัญหาเป็นจุด ๆ จึงดึงรายการที่สงสัยมาวิเคราะห์ด้วย
การวิเคราะห์แนวโน้ม เพ่ือยื่นยันว่าเป็นปัญหาจริง เป็นต้น 

    2.3 การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) เทคนิคการวิเคราะห์โดย
ใช้งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนี้ เป็นการดูว่าในปีหนึ่ง ๆ ธุรกิจจัดหาเงินทุนมาจากที่ใด และใช้ไปในที่ใดบ้าง
เท่าใด งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
(Sources and Uses of Fund Statement) หรืองบการแสเงินสด (Statement of Cash Flow) ปัจจุบันส่วน
ใหญ่จะนิยมเรียกว่า งบกระแสเงินสดซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินที่ธุรกิจควรจะจัดท าขึ้นมา การ
จัดท างบกระแสเงินสดหรืองบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนี้ มีวิธีการจัดท าที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่บ้าง ส าหรับผู้ที่
ไม่มีพ้ืนฐานทางบัญชีมาก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากงบนี้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยการ
ได้มาและใช้เงินนี้แบ่งได้ออกมาจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการด าเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน  

    2.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) แม้ว่าการวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหว
ของเงิน หรืองบกระแสเงินสด จะท าให้เห็นที่มาของปัญหาทางการเงินได้ชัดเจนขึ้น แต่ถ้ามีเครื่องมืออัตราส่วนทาง
การเงินไปวิเคราะห์ประกอบด้วย จะท าให้การสรุปปัญหาท าได้กระชับ แบ่งเป็นกลุ่มและข้อได้ง่ายขึ้น เช่น 

         2.4.1 หัวข้อเกี่ยวกับความสามารถช าระหนี้ระยะสั้นของกิจการ 
         2.4.2 หัวข้อเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
         2.4.3 หัวข้อเกี่ยวกับภาระหนี้สิน และความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ 
         2.4.4 หัวข้อเกี่ยวกับความสามารถในการท าก าไรของกิจการ 
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         การตอบค าถามเหล่านี้สามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินเข้ามาช่วย แต่ต้องจ าไว้เสมอว่าจะแปล
ความอัตราส่วนเหล่านี้ได้ ต้องใช้เครื่องมือการย่อส่วนตามแนวดิ่ง แนวโน้ม และงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน
เป็นก่อน จึงจะท าให้การแปลความท าได้อย่างถูกต้อง 

3. การอ่านและแปลความ  
    3.1 การอ่านข้อมูลดิบของงบการเงิน โดยไม่ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น นักวิเคราะห์อาจ

เริ่มต้นโดยน างบการเงิน ซึ่งมีตัวเลขมาพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา  
    3.2 การอ่านข้อมูลจากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบด้วย 4 เครื่องมือ ได้แก่ การ

วิเคราะห์การย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน และการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หลังจากที่อ่านข้อมูลดิบของงบการเงินจะท าให้เห็นภาพของธุรกิจเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินในระดับหนึ่งแล้ว และเมื่อน าเครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินต่าง ๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ยิ่งช่วยให้เห็นถึงสภาพของธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งท าให้กระบวนการวิเคราะห์งบการเงินเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์มากขึ้น  

4. การจัดท ารายงานและการใช้ประโยชน์ ควรดึงเอาเฉพาะส่วนที่ส าคัญและจ าเป็นมาเขียนอธิบาย
เท่านั้น  

และนอกจากนี้ แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน มี 5 
ประเภท ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) เป็นการน ารายการ
ต่าง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนมาหาอัตราส่วนระหว่างกันแล้วท าให้เกิดความหมาย ท าให้
สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ประโยชน์มากขึ้น โดยการน าอัตราส่วนทางการเงินที่ได้ของบริษัทไปเปรียบเทียบกับ
อีกบริษัทหนึ่ง หรืออาจน าไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรืออัตราส่วนของบริษัทนั้น ๆ เองในอดีตก็
ได ้

2. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน (Horizontal analysis) เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือหาการ
เปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินแต่ละรายการในรูปของจ านวนเงินและอัตราร้อยละ 

3. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง (Common-size analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยน ารายการใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนมาน าเสนอในรูปของร้อยละหรือเรียกว่าอัตราส่วนตามแนวดิ่ง แล้วท าให้
เห็นโครงสร้างของงบการเงินว่าแต่ละรายการเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 

4. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวโน้ม (Tread analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยการน าข้อมูลในงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนตั้งแต่สองปีขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งท าให้สามารถเห็นการเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของรายการต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่น ามาเปรียบเทียบกัน 
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5. การวิเคราะห์โดยจัดท างบกระแสเงินสด (Cash flow analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่ท าให้สามารถดูการ
เคลื่อนไหวของรายการเงินสดซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท าให้สามารถทราบถึงสภาพคล่องของบริษัทว่ามากน้อยเพียงใด 

สรุปได้ว่า ในการวิเคราะห์งบการเงิน กิจการควรมีงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป และรวบรวมข้อมูลทางการเงินมา
วิเคราะห์ โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือช่วยในการเปรียบเทียบหรือหาการเปลี่ยนแปลง
ของรายการในงบการเงินได้ง่ายขึ้น  

 
สิ่งท่ีควรรู้เกี่ยวกับงบการเงิน 
 งบการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารและนักบัญชีจัดท าและ
น าเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินหลายฝ่าย ดังนั้น งบการเงินจึง
เป็นข้อมูลร่วมที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายหรือจัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไปของผู้ใช้งบการเงิน  

งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุงบย่อยและค าอธิบายอ่ืน ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินและ
งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวด าเนินภายในขอบเขตของ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก าหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้และควรบันทึกไว้เมื่อใด ควรวัดค่าข้อมูลและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างไร และงบการเงินควรสอดคล้องกับมาตรฐานของการบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดไว้ 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562) 
 จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2556) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงิน
ของกิจการส าหรับงวดระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หนึ่งงวดระยะเวลา อาจหมายถึง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี โดยจะสรุป
ข้อมูลทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งแสดงให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 
กิจการต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกองค์กร อาจอยู่ในรูปของรายงานประจ าปีหรือหนังสือชี้ชวน  
 กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์ (2557) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงาน
ทางการเงินเพ่ือน าเสนอฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการอย่างมีแบบแผน 
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสดเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ โดยฝ่ายผู้บริหารซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
 ภาสกร ปาละวัล (2560) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงานสถิติทางการ
เงินของบริษัทที่แสดงเป็นตัวเลขทางสถิติของกิจการหรือธุรกิจ ณ สิ้นงวดระยะเวลาบัญชี เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานของธุรกิจที่ผ่านมา 
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 แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงินมีความส าคัญต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นข้อบ่งชี้ถึง
ศักยภาพของบริษัทในการแข่งขันและความส าเร็จในอนาคต 
 สรุปได้ว่า งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินที่แสดงถึงข้อมูล อันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจของ
กิจการที่ผ่านมา ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งต้องจัดท าและปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 การจะใช้งบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน
ทางบัญชีและองค์ประกอบของงบการเงิน เพ่ือให้สามารถอนุมานได้ถึงผลกระทบของการใช้วิธีการทางบัญชีที่
แตกต่าง โดยเฉพาะผลกระทบของทางเลือกวิธีการทางบัญชีที่มีต่อผลก าไร ส่วนของผู้ถือหุ้น กระแสเงินสด และตัว
วัดผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของธุรกิจ (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554) และงบการเงิน (Financial Statements) 
เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้านการเงิน ซึ่งงบการเงินประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
(แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) 

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) เป็นงบการเงินที่ใช้แสดงถึงโครงสร้าง
หรือฐานะทางการเงินของธุรกิจและแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของธุรกิจ เช่น บริษัทมีสินทรัพย์
และหนี้สินมากน้อยเพียงใด สินทรัพย์ที่มีได้มาจากแหล่งใดและการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของ 

2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) เป็นงบการเงินที่ใช้แสดงถึงผล
การด าเนินงานของธุรกิจ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรของธุรกิจในรอบระยะเวลาหนึ่งของบริษัทว่ามีก าไรหรือ
ขาดทุนเท่าไหร่ 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes Equity) เป็นงบการเงินที่ใช้
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของของธุรกิจ 

4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็นงบการเงินที่ใช้แสดงถึงเงินหมุนเวียนของธุรกิจ โดย
แสดงว่าเงินนี้ได้มาอย่างไร ใช้ไปอย่างไร 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) เป็นการแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของการจัดท างบการเงินของธุรกิจ รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงบการเงินทั้ง 4 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดย
นโยบายการท าบัญชี เป็นสิ่งที่ท าให้งบการเงินของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ผู้ใช้งบการเงินจึงต้องอ่านและ
ท าความเข้าใจก่อน เพ่ือให้ทราบว่าบริษัทนั้นใช้เกณฑ์การจัดท างบการเงินแบบใด ก่อนจะเริ่มอ่านงบการเงิน และ
ตัวอย่างรายการที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี้  

    5.1 เพ่ือดูจ านวนลูกหนี้การค้า หากมีลูกหนี้การค้ามาแสดงว่าบริษัทขายสินค้าและบริการได้ดี แต่หาก
มีลูกหนี้การค้ามากจนผิดสังเกตอาจเกิดจากกิจการมีลูกหนี้การค้าที่ขาดสภาพคล่อง ท าให้ไม่มีความสามารถในการ
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ช าระหนี้และเกิดผลเสียต่อบริษัท ผู้ใช้งบจึงควรสังเกตให้ดี ลูกหนี้การค้าเป็นอย่างไร ขายสินค้าอย่างไร และมี
ความสามารถในการช าระหนี้หรือไม่  

    5.2 เพ่ือดูการตัดค่าเสื่อมราคา เพราะบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคา ท าให้
บริษัทมีก าไรโตขึ้นมากในรอบบัญชีนั้น อาจท าให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่าก าไรที่ได้นั้นมาจากการด าเนินงาน  

    5.3 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้เปรียบเทียบอัตราการท าก าไรกับบริษัทคู่แข่ง บริษัทสามารถท าก า ไรได้
มากกว่าหรือแตกต่าง ทั้งนี้อาจมีผลมาจากทั้งสองบริษัทท่ีมีนโยบายการท าบัญชีที่แตกต่างกัน 

    5.4 หากพบว่าบริษัทมีรายได้โตขึ้นมาก ผู้ใช้งบสามารถตรวจดูว่ากิจการมีนโยบายการรับรู้รายได้
อย่างไร   

    5.5 รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้แสดงรายการในงบการเงิน 
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด ของงวดที่น ามาเปรียบเทียบงวดที่ใกล้ที่สุด เมื่อธุรกิจได้น านโยบาย

การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังหรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบ
การเงินใหม ่

 
ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน 
 ผู้ใช้งบการเงินประกอบด้วย ผู้ลงทุน (ทั้งผู้ลงทุนในปัจจุบันและผู้ที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) ลูกจ้าง 
ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการและสาธารณชน ผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ใช้งบ
การเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557) 

1. ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของเงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษาซึ่งต้องการทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน
จากการลงทุน ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจ ซื้อขาย หรือถือเงินลงทุนต่อไป และผู้ลงทุน
ที่เป็นผู้ถือหุ้นยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลด้วย 

2. ลูกจ้างและกลุ่มตัวแทนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการท าก าไรของนายจ้าง 
และยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บ าเหน็จ 
บ านาญ และโอกาสในการจ้างงาน  

3. ผู้ให้กู้ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับช าระเมื่อครบ
ก าหนด 

4. ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าหนี้สินจะได้รับช าระเมื่อครบ
ก าหนด เจ้าหนี้การค้าอาจให้ความสนใจข้อมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกว่าผู้ให้กู้ นอกจากว่าการด าเนิน งาน
ของเจ้าหนี้นั้น ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ 

5. ลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธ์อัน
ยาวนานหรือต้องพ่ึงพากิจการนั้น 
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6. รัฐบาลและหน่วยงานราชการที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกิจการ ในการจัดสรร
ทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ หน่วยงานเหล่านี้ต้องการข้อมูลเพื่อการก ากับดูแลกิจกรรม การพิจารณา
ก าหนดนโยบายทางภาษี และเพ่ือใช้เป็นฐานในการค านวณรายได้ประชาชาติ และจัดท าสถิติในด้านต่าง ๆ ข้อมูล
กิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนในหลาย ๆ ทาง เช่น กิจการอาจมีส่วนช่วยอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการจ้างงานและการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในท้องถิ่น งบการเงินจะช่วยสาธารณชน
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความส าเร็จและกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ  

แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) การวิเคราะห์งบการเงิน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการเข้าไปรู้จักกับธุรกิจ จึงมี
ผู้สนใจและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหลายกลุ่ม ได้แก่  
 1. เจ้าหนี้ หมายถึง บุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้เงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เจ้าหนี้จะวิเคราะห์งบการเงิน
ของลูกหนี้ เพ่ือพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ ความสามารถในการหาก าไรและลักษณะการได้มาและการ
ใช้ไปของเงินทุน เพ่ือวิเคราะห์ถึงความต้องการของเงินทุนของลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้จะให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์
งบการเงินด้านความสามารถในการช าระหนี้ 
 2. ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ผู้ที่มีเงินออมและพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์ความสามารถในการหา
ก าไร ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 
 3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ จึงต้องการ
วิเคราะห์อย่างละเอียด เพ่ือพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการส าหรับการก าหนดแผนด าเนินการต่อไป การ
วิเคราะห์งบการเงินจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของผู้บริหารในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจทางการ
เงินให้มีประสิทธิภาพ 
 4. หน่วยงานรัฐบาล วิเคราะห์งบการเงินเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ามาพิจารณาประกอบการพิจารณานโยบาย
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคและประเทศโดยส่วนรวม 
 5. นักวิชาการ วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพ่ือน ามาศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดท าข้อมูล
ที่ส าคัญ ๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา และวงการธุรกิจ 

อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (2554) ผู้ใช้งบการเงินภายนอกมีความหลากหลาย โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 
3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1. ผู้ลงทุน ทั้งผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของ (ตราสารทุน) และผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าหนี้ 
2. รัฐบาลและหน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล และกรมสรรพากร 
3. สาธารณชน กลุ่มผู้ใช้งบการเงินที่มีความสนใจเฉพาะด้าน กลุ่มลูกจ้าง และกลุ่มลูกค้า 
ผู้ใช้งบการเงินแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 

ตามปกติข้อมูลใดในงบการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ ข้อมูลนั้นจะสามารถตอบสนอง
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ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอ่ืนได้เช่นกัน ดังนั้น จะเห็นว่าความต้องการของผู้ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดว่าข้อมูลใดในงบการเงินมีประโยชน์ 

สรุปได้ว่า ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างและพนักงาน ผู้ลงทุน 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน เจ้าหนี้ของธุรกิจและลูกค้าของธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน และการบริหารงานของธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ของธุรกิจ ตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีต เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

 
ประโยชน์ของงบการเงินที่มีต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 

ประโยชน์ของงบการเงิน เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช ถนัดพจนามาตย์ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า  

1. เพ่ือทราบถึงบริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการท าก าไรในอดีตเป็นอย่างไร และในอนาคตมีแนวโน้ม
จะท าก าไรได้มากข้ึนหรือไม ่ 

2. เพ่ือให้ทราบถึงว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากกิจการมีการล้มเลิกไป สินทรัพย์ที่มีอยู่นั้น ต้องจ่าย
ช าระคืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดก่อนเจ้าของบริษัทจะได้รับส่วนที่เหลือคืน ซึ่งบางครั้งสินทรัพย์ที่มีอยู่หลังจ่ายคืน
เจ้าหนี้แล้ว อาจไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจ้าของ จึงเป็นความเสี่ยงที่ผู้เป็นเจ้าของจะได้รับ  

3. เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ว่ามีคุณภาพการบริหารมากน้อย
เพียงใดทัง้นี้ งบการเงิน (Financial Statements) มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือ เป็นข้อมูลในอดีต และข้อมูลบางอย่างที่
อยู่ในงบการเงินไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อย่างที่ดีที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนตลอดทุกปี 
 แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) งบการเงินควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายที่สนใจในกิจการ ข้อมูล
ทางการเงินบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน จึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน กระแสเงินสด 
สภาพคล่อง ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการช าระหนี้และทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการ เป็น
ต้น โดยประโยชน์ของงบการเงิน อธิบายในรายละเอียดได้ ดังนี้  
 1. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนและให้สินเชื่อ  
     งบการเงินควรเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผลในการลงทุน
และการให้สินเชื่อ ผู้ใช้งบการเงินในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา
การลงทุน เป็นต้น 
 2. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินกระแสเงินสด 
     งบการเงินควรเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือช่วยประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดที่พึงได้รับในอนาคต เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผลรับ รวมถึงจังหวะ
เวลาและความแน่นอนท่ีกิจการจะได้รับเงินสดนั้น 
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 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ  
     ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่น าเสนอในงบการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหนี้และผู้ใช้งบ
การเงินของกิจการทราบถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ โครงสร้างทางการ
เงิน และความสามารถของกิจการในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
 4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
     ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประเมินสภาพการณ์ในอนาคต หรือประมาณผล
ก าไรในอนาคต ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลที่แสดงผลการด าเนินงาน และคุณภาพก าไร เป็นต้น 
 5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ 
     ข้อมูลที่ส าคัญดังกล่าว ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ ผู้ใช้งบการเงินจะทราบว่ากิจการมีฐานะการเงินเป็นอย่างไร ณ วันที่เสนอรายงาน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดกับสิ้นงวด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์
สุทธิ 
 6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
     ผู้ใช้สามารถประเมินผลการบริหารงาน หรือความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารดังกล่าว รวมถึงการจัดการดูแล การใช้สินทรัพย์ให้ เป็นไปตามความรับผิดชอบของ
เจ้าของ และการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลในงบการเงินอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลื่อนต าแหน่ง 
โยกย้าย หรือเปลี่ยนผู้บริหาร 
 7. ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการบัญชี ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของงบการเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้เป็นข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากนโยบายการบัญชีเป็น
กฎเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการเลือกใช้ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ใช้ดุลยพินิจ
แล้วเห็นว่าวิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวเหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์นั้น ๆ 

กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์ (2557) งบการเงินถูกจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกกลุ่ม เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น การตัดสินใจขายหรือถือเงินลงทุนใน
กิจการ หรือการอนุมัติให้สินเชื่อ เป็นต้น 
 2. แสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือ
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น การตัดสินใจโยกย้ายหรือเปลี่ยนผู้บริหาร 
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 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของงบการเงิน ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงิน
ของกิจการ ซึ่งช่วยคาดการณ์ฐานะการเงินในปัจจุบัน และใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานกิจการในอนาคต 
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ  รวมทั้งท าให้ทราบผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหา
อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
 
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ 

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินฐานะทางการเงินและความ
สามารถในการท าก าไรของธุรกิจได้ดีกว่าตัวเลขข้อมูลดิบที่แสดงไว้ในงบการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินก็คือการ
น ารายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนที่มีส่วนสัมพันธ์กันมาท าเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกัน ท าให้
สามารถตีความหมายของงบการเงินได้มากขึ้น สูตรการค านวณเป็นสูตรส าเร็จที่สามารถค านวณได้ง่าย แต่ความ
ยุ่งยากจะอยู่ที่การตีความตัวเลขว่าหมายถึงอะไร ตัวเลขที่ได้สามารถสื่อไปถึงธุรกิจว่ามีผลประกอบการดีหรือไม่ดี
อย่างไร มีปัญหาใดบ้างท่ีธุรกิจควรจะแก้ไขตรงจุดใดบ้าง อย่างไรอัตราส่วนทางการเงินจะมีความหมายได้ต้องมีการ
เปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือแย่กว่า โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อัตราส่วนทาง
การเงินในอดีตของธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทคู่แข่ง (ปนัดดา แก้วมณี, 2558) 

ศิริวรรณ แก้วศรี (2558) ได้กล่าวว่า อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ส าหรับการประเมิน
ฐานะทางการเงินประสิทธิภาพและความสามารถในการหาก าไรของธุรกิจ ข้อมูลดิบที่ปรากฏในงบการเงินโดยตรง
ไม่ค่อยมีความหมายนัก เช่น ยอดสินทรัพย์หมุนเวียน 300,000 บาท เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบอกให้เห็นถึงสภาพ
ของกิจการได้ แต่เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน 300,000 บาท กับหนี้สินหมุนเวียน 100,000 
บาท แล้วแสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นอย่างคราว ๆ ได้ 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าจัดท ารายการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยมาเปรียบเทียบกัน อัตราส่วนที่ได้ก็ไม่มีความหมาย
อะไร เป็นต้นว่าน าสินทรัพย์อ่ืน ๆ ไปเปรียบเทียบกับเจ้าหนี้การค้า ด้วยเหตุนี้การใช้อัตราส่วนเพ่ือการวิเคราะห์จึง
มีข้อเตือนใจว่า การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน สิ่งที่ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบคือ จุดมุ่งหมายของผู้จัดการ
ทางการเงินหรือผู้วิเคราะห์เองว่าต้องการอะไรจากการวิเคราะห์ โดยข้อเท็จจริงแล้วอัตราส่วนจะไม่สิ้นสุดในตัวของ
มันเอง การวิเคราะห์จะต้องอาศัยอัตราส่วนอ่ืนที่เหมาะสมเข้ามาเสริม เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ในอัตราส่วน
นั้นได้ตามความต้องการ การเลือกใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยตอบค าถามส าคัญ ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง การน าข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกันมาเปรียบเทียบกันในรูปของอัตราส่วน เพ่ือประเมินฐานะการเงิน ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยการเปรียบเทียบผลการ
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ด าเนินงานกับธุรกิจอ่ืนหรือเปรียบเทียบกับผลงานในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นรายการในงบการเงินประเภท
เดียวกันหรืองบการเงินต่างประเภทกัน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด และ
ประเภทของอัตราส่วน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนี้แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ได้เป็น 5 ประเภท
ด้วยกัน คือ (กนกวรรณ พงศช์ัยประสิทธิ์, 2557) 
 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

    อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องหรือความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นของ
กิจการ เช่น อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนใช้วัดสภาพคล่องของกิจการแสดง
ความสามารถที่กิจการน าสินทรัพย์หมุนเวียนไปช าระหนี้สินหมุนเวียนได้กี่เท่า และสามารถช าระได้ทันเวลาหรือไม่ 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid-test Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องของกิจการ
อีกประเภทหนึ่งแสดงความสามารถที่กิจการจะน าสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว มาจ่ายช าระหนี้สิน
ระยะสั้นได้ทันเวลาหรือไม่ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เป็นจ านวนครั้งที่กิจการ
สามารถขายสินค้าคงเหลือออกไปได้ เป็นต้น (ณัฐพล จักรภีร์ศิริสุข, 2559) ประกอบด้วย (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) 

    1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
    1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 
2. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)  
    อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ ที่

กิจการใช้ในการด าเนินงาน อันได้แก่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ทั้งหมด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ และเงินทุนจากเจ้าของกิจการที่สร้างรายได้หรือ
ผลตอบแทนให้แก่กิจการ (กนกวรรณ พงศชัยประสิทธิ์, 2557) ประกอบด้วย (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) 

    2.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivables Turnover) 
    2.2 ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Average Collection Period) 
    2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) 
    2.4 ระยะเวลาในการขายสินค้า (Holding Period) 
    2.5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fix Assets Turnover) 
    2.6 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) 
3. อัตราส่วนความสามารถในการบริหารหนี้สิน (Leverage Ratios) 
    อัตราส่วนความสามารถในการบริหารหนี้สิน เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการช าระหนี้ของ

กิจการ โดยเน้นถึงการช าระหนี้สินระยะยาวและหนี้สินที่ก่อภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระดอกเบี้ย เช่น เงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตลอดจนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบี้ย (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) ประกอบด้วย 

    3.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) 
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    3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 
    3.3 อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Raito) 
4. อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
    อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดขีดความสามารถของผู้บริหารในองค์กร

นั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดก าไรและความมั่นคั่งแก่กิจการมากน้อยเพียงใด ชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) ประกอบด้วย 

    4.1 อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
    4.2 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) 
    4.3 อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
    4.4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets) 
    4.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  
5. อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Value Ratios) 

     อัตราส่วนมูลค่าตลาด เป็นการวัดมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ว่าน่าสนใจลงทุนหรือไม่ เป็นการ
วิเคราะห์ว่านักลงทุนให้ความสนใจที่จะลงทุนซื้อหุ้นของกิจการหรือไม่ นักลงทุนจะพอใจลงทุนซื้อหุ้นในกิจการ ถ้า
พบว่ากิจการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานดี สภาพคล่องดี มีประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ มีการบริหาร
โครงสร้างทางการเงินดี และมีความสามารถในการท าก าไร อันจะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นของกิจการสูงขึ้น ทั้งนี้ 
การวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของธุรกิจจึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจะได้ทราบราคาซื้อขายหุ้นของกิจการเป็นราคาที่
เหมาะสม (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557) ประกอบด้วย (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556, ปนัดดา แก้วมณี, 2558) 
     5.1 อัตราส่วนก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share) 
     5.2 อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio or P/E Ratio)  
     5.3 อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Price to Book Value Ratio or P/BV Ratio) 
     5.4 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) 
     5.5 อัตราส่วนราคาต่อยอดขายต่อหุ้น (Price to Sale or P/S Ratio)  

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จ าเป็นต้องท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตหรือ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐานหรืออัตราส่วนถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เพ่ือให้ทราบถึงสถานะการเงิน จุดแข็ง
จุดอ่อนของบริษัท และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการบริหารการเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ 
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์ 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า 
ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงิน เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับฐานทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของธุรกิจ (ภาสกร ปาละวัล , 2560, แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาท า
การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือวางแผน และคาดการณ์
สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคตได้ การวิเคราะห์งบการเงิน จึงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ตลาดทุนไทย (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554, อดิศร เลาหวณิช และคณะ, 2552) การวิเคราะห์งบการเงินท าขึ้น
เพ่ือต้องการทราบจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินของธุรกิจในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้วิเคราะห์ โดยมี
หลักการส าคัญ คือ การเปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตรงจุดใดของธุรกิจที่มีปัญหาควรต้องได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง และจุดใดของธุรกิจที่มีความเข้มแข็งจะถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การเปรียบเทียบของงบ
การเงินมี 3 ลักษณะ คือ การเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของธุรกิจ การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง และการ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (อุไร วงษ์ลา , 2558) ในการวิเคราะห์งบการเงิน กิจการควรมีงบการเงิน 
2 ปีขึ้นไป และรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือช่วย
ในการเปรียบเทียบหรือหาการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินได้ง่ายขึ้น (กฤษฎา เสกตระกูล , แก้วมณี-   
อุทิรัมย,์ 2556) 

  จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า สิ่งที่
ควรรู้เกี่ยวกับงบการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
หมายเหตุงบย่อยและค าอธิบายอ่ืน ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชี
การเงินทั้งหมด และงบการเงินควรสอดคล้องกับมาตรฐานของการบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี- 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562) โดยจะสรุปข้อมูลทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งแสดงให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ กิจการต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกองค์กร (จันทร์
เพ็ญ บุญฉาย, 2556) โดยฝ่ายผู้บริหารซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557,- 
ภาสกร ปาละวัล, 2560) ซึ่งงบการเงินมีความส าคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน ผู้ใช้งบการเงินประกอบด้วย ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการและสาธารณชน ผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ ใช้งบการเงินเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกัน (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557) การวิเคราะห์งบการเงิน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการเข้า
ไปรู้จักกับธุรกิจ จึงมีผู้สนใจและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหลายกลุ่ม (แก้วมณี อุทิรั มย์,- 
2556) ผู้ใช้งบการเงินแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินที่แตกต่างกัน ในงบการเงินที่สามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ ข้อมูลนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอ่ืนได้
เช่นกัน (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554) 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า 
ประโยชน์ของงบการเงินที่มีต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของธุรกิจในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช  ถนัดพจนามาตย์ (2552) เพ่ือทราบถึง
บริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการท าก าไรในอดีตเป็นอย่างไร เพ่ือให้ทราบถึงว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ และ
เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ว่ามีคุณภาพการบริหารมากน้อยเพียงใด และ 
(แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) งบการเงินควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายที่สนใจในกิจการ ข้อมูลทางการเงิน
บัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน จึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่อง 
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการช าระหนี้และทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการ เป็นต้น โดยงบ
การเงินที่ถูกจัดท าขึ้นนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินกลุ่มต่าง ๆ (กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์, 2557) 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้า งต้น พบว่า 
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได้ดีกว่าตัวเลขข้อมูลดิบที่แสดงไว้
ในงบการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินก็คือการน ารายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนที่มีส่วน
สัมพันธ์กันมาท าเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกัน ท าให้สามารถตีความหมายของงบการเงินได้มากขึ้น (ปนัดดา แก้วมณี
, 2558) ด้วยเหตุนี้การใช้อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์จึงมีข้อเตือนใจว่า การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน สิ่ง
ที่ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบคือ จุดมุ่งหมายของผู้จัดการทางการเงินหรือผู้วิเคราะห์เองว่าต้องการอะไรจากการ
วิเคราะห์ โดยข้อเท็จจริงแล้วอัตราส่วนจะไม่สิ้นสุดในตัวของมันเอง  การวิเคราะห์จะต้องอาศัยอัตราส่วนอ่ืนที่
เหมาะสมเข้ามาเสริม เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ในอัตราส่วนนั้นได้ตามความต้องการ การเลือกใช้อัตราส่วนที่
เหมาะสมจะช่วยตอบค าถามส าคัญ ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ศิริวรรณ แก้วศรี , 2558) และประเภทของอัตราส่วน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนี้แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ (กนกวรรณ พงศ์
ชัยประสิทธิ์, 2557) 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 2. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
(Activity Ratios) 3. อัตราส่วนความสามารถในการบริหารหนี้สิน (Leverage Ratios) 4. อัตราส่วนความสามารถ
ในการท าก า ไร  (Profitability Ratios) และ 5. อัตราส่ วนมูลค่าตลาด (Market Value Ratios) (ณัฐพล -             
จักรภีร์ศิริสุข, 2559, แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556, กนกวรรณ พงศช์ัยประสิทธิ์, 2557, ปนัดดา แก้วมณี, 2558) 
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สรุป 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินควรรวบรวมข้อมูลทาง
การเงินของกิจการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และน ามาท าการจ าแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลทางการเงิน โดยเลือกใช้
เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น การใช้อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวตั้ง การ
วิเคราะห์แนวโน้ม การจัดท ากระแสเงินสด ซึ่งช่วยคาดการณ์ฐานะการเงินในปัจจุบัน และใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจการในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ นอกจากนี้ สภาพคล่องของ
ธุรกิจ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะถูกน ามาพิจารณา หากธุรกิจมีสภาพคล่องต่ า อาจท าให้ธุรกิจไม่ได้รับความสนใจ
จากผู้ลงทุน และอาจประสบปัญหากับภาวะขาดทุนในการถือครองผลประโยชน์ของธุรกิจได้ ซึ่งสภาพคล่อง คือ 
ความใกล้เคียงเงินสดของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และภาระผูกพันของธุรกิจ มีความส าคัญในการประเมิน
ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตอันใกล้ เป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นทางการเงินของธุรกิจ 
และความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทในการักษาระดับการด าเนินงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและ
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ส าหรับใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ธุรกิจและตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคต  
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