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บทคัดย่อ
หน่วยงานธุรกิจมีการบริหารสินทรัพย์ที่ดี ย่อมแสดงถึงสภาพคล่องและหนี้สินที่ดีด้วยเช่นกัน และมีโอกาส
การสร้างกาไรได้ในอนาคตจึงเหมาะกับการลงทุน อีกทั้งเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่อยากเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจ
ธุรกิจจึงควรรักษาสภาพคล่องและหนี้สินในการดาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของสภาพ
คล่องและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจได้ และการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปของเงินปันผลและกาไร
จากการขายหลักทรัพย์ และสามารถนาข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มาใช้ วิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของธุ ร กิ จ หรื อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: 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
บทนา
ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทย ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอยู่ตลอดเวลา และยังให้ความสาคัญกับเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ อย่างเช่น
“สภาพคล่อง” ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการวางแผนทางการเงินและสภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ในรูปของเงินสด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเงินสดหรือสิ่งที่สามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง ซึ่ง
ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินสดในมือให้เพียงพอในการดาเนินธุรกิจ
เงินสดในมือจึงมีความจาเป็นต้องมีไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันเงินสดขาดมือ เพื่อสารองไว้
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น และเพื่ อ ไว้ เ ก็ งก าไร กรณี มี เ งิ น สดเหลื อ ย่อ มเป็น โอกาสที่ จ ะลงทุ นระยะสั้ น ท าให้ มี โ อกาสได้
ผลตอบแทนสูงได้ นอกจากนี้ ธุรกิจที่ดาเนินการมาได้ระยะหนึ่งย่อมมีความเจริญเติบโตและต้องการขยายธุรกิจให้
เพียงพอกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการอาจไม่แน่ใจว่าควรจะขยายดีหรือไม่ เพราะไม่ทราบว่าจะมีกาไรที่คุ้ม
ทุมอย่างไร จึงควรทาการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้ น
ธุรกิจที่ดาเนินการมานานแล้ว อาจไม่จาเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการตลาด ด้านการผลิตและด้านการ
บริหารจัดการมากนัก แต่ควรศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เพราะสามารถประเมินและวิเคราะห์ได้
สภาพคล่องจึงเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่ องสูง สามารถซื้อขายได้
คล่ อง ย่ อมเป็ น ที่ป รารถนาของนั กลงทุน โดยทั่ว ไป ในขณะที่ห ลั กทรัพย์ที่มีส ภาพคล่ องต่าจะมีความเสี่ ย งสู ง
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เนื่องจากขายได้ยากกว่า และเสี่ยงต่อการขายไม่ได้ (จิราลักษณ์ สุวรรณสิริ , 2545) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดั บที่เหมาะสมและสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ ผู้
ลงทุนจึงจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตั ดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ (ปราณฤาทัยบุญเพ็ง, 2557)
การดาเนินธุรกิจจึงเป็นเป้าหมายของการลงทุน ถือเป็นหัวใจสาคัญในการลงทุนให้ประสบความส าเร็จ
เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกาหนดแนวทางการลงทุนได้ง่ายขึ้น ยิ่งปัจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย
การลงทุนแบบไร้ทิศทาง ลงทุนตามข่าวสาร ตามกระแส อาจทาให้พลาดโอกาสดี ๆ ที่เหมาะสมกับตัวเราไปอย่าง
น่าเสียดาย เมื่อมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงุทนเกิดขึ้น ก็เกิดความกังวล หวาดวิตก กลัว
ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับการลงทุน ทาให้เกิดความกดดันและความเครียด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนโดยรวม
และต่อสุขภาพจิตของตนเอง ตรงกันข้าม หากพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ มีความอดทน จะพบว่าความผัน
ผวนของตลาดในระยะสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนมากนัก (ปนัดดา แก้วมณี , 2558) และนอกจากนี้
การลงทุนในเงินลงทุนหมุนเวียนในสัดส่วนที่เหมาะสม ยังมีส่วนทาให้กิจการมีผลกาไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ดีด้วย
เนื่องจากใช้เงินทุนที่เหมาะสมทาให้ไม่มีภาระต้นทุนทางการเงินมากเกินความจาเป็น และผู้เป็นเจ้าของจะได้รับ
ผลประโยชน์จากผลกาไรในส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วย (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2551)
ดังนั้นผู้ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน จึงควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้อธิบายรายละเอียด
ของการศึกษาไว้ในบทนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ให้ กับ
ผู้ประกอบการได้ ซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจมีความเสี่ยงสูง ยิ่งเงินลงทุนสูง ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงตาม ซึ่งผู้ที่สนใจจะเริ่ม
ลงทุนในธุรกิจหรือเป็นธุรกิจที่ลงทุนเพื่อการขยาย ควรวิเคราะห์การลงทุนก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนดีหรือไม่
นอกจากนั้น การวิเคราะห์การลงทุนยังทาให้ทราบว่าการลงทุนจะมีผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ โดยการลงทุน
สามารถแยกออกเป็นการลงทุนเพื่อทดแทนและปรับปรุง การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเป็นการลงทุนในการขยายธุรกิจ
หรื อ สร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ รวมทั้ ง เพิ่ ม สายการผลิ ต และการลงทุ น เพื่ อ เริ่ ม ธุ ร กิ จ เป็ น การลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่ จึ ง มี
ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิ จ การลงทุนและสังคมเป็นอย่างมากและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ ใช้งบ
การเงินสาหรับใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ธุรกิจและตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ ข้ อมูล ทางการเงินและอัตราส่ ว นทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น หรื อ งบการเงิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ถึ ง แง่ มุ ม ใดมุ ม หนึ่ ง ของ
ความสามารถในการทากาไรหรือความเสี่ ยงของธุรกิจ โดยการประเมินความสามารถในการทากาไร ทาให้ผู้
วิเคราะห์ทราบถึงผลการดาเนินงานของธุรกิจในอดีตและช่วยคาดการณ์ความสามารถในการทากาไรในอนาคต
ในขณะที่การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวข้ องกับความสาเร็จของธุรกิจในการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ใน
อดีต รวมทั้งโอกาสที่บริษัทจะสามารถดาเนินการต่อไปได้ในอนาคต วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรือ
งบการเงิ น ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มกั น ทั่ ว ไป คื อ การค านวณอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น โดยอั ต ราส่ ว นการเงิ นบางประเภท
เปรียบเทียบเฉพาะรายการที่มีอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บางประเภทเปรียบเทียบเฉพาะรายการที่มีอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงินหรือนาเอาข้อมูลจากงบการเงินต่าง ๆ มาหาความสัมพันธ์กัน
การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เนื่องจากงบการเงินแสดงถึง
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินในอดีต ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้นและ
เจ้าหนี้ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการธุรกิจ และผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่องค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังสามารถนาข้อมูลจากงบการเงินมาประยุ กต์ใช้ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในการคาดการณ์ผลการ
ดาเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการ การดารงสัดส่วนทางการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนได้
(อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554)
อดิศร เลาหวณิช และคณะ (2552) การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การนาข้อมูลจากงบการเงินมา
ค้นหาสาเหตุและสรุปผลที่เกิดขึ้นที่งบการเงินเหล่านั้น สามารถสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจให้เป็นที่ทราบ
โดยทั่วไปผู้บริหารที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี ย่อมสามารถที่จะอ่านเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากข้อมูลทางด้านบัญชีที่กิ จการบันทึกรายการไว้ได้ ในขณะเดียวกันกิจการที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานที่
ถูกต้อง ย่อมทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไปทางบการเงินและการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ทาให้
สามารถวางแผนและคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ของธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมแก่กรณี ในขณะที่ผู้บริหารที่
ไม่มีความรู้ด้านบัญชี และกิจการที่ไม่ได้เก็บข้อมูลทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ความเป็นไปอย่างมีเหตุผล และส่งผลต่อการเสียโอกาสที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริงมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดีผลจากการ
วิเคราะห์งบการเงินนั้นจะสามารถสื่อสารให้ ผู้อ่านการวิเคราะห์ทราบได้นั้น ต้องทาโดยการเปรียบเทียบจากค่า
อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เปรียบเทียบภายในกิจการ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่น ๆ
ภาสกร ปาละวัล (2560) การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริ งที่ได้จากงบ
การเงินของกิจการ เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและเพื่อใช้ผลประกอบการการตัดสินใจ
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แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) การวิเคราะห์งบการเงิน คือ กระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนิน งานของกิจ การใดกิจการหนึ่งจากงบการเงินของกิจการนั้นพร้อมทั้ งนาข้อเท็จจริง
ดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจต่อไป โดยการวิเคราะห์งบการเงินมีจุดประสงค์ 2 ประการ ดังนี้
1. การหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
2. การนาข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจ
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงิน เป็นการนาข้อมูลทางการเงินในรอบเวลาบัญชี
มาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจในอดีต และคาดการณ์ความสามารถในการทากาไรในอนาคต รวมถึง
โอกาสที่บริษัทจะสามารถดาเนินการต่อไปได้ในอนาคต โดยข้อมูลทางการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบได้ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
การวิเคราะห์งบการเงินนั้น ทาขึ้นเพื่อต้องการทราบจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินของธุรกิจในด้านต่าง ๆ
ตามความต้องการข้องผู้วิเคราะห์ โดยมีหลักการสาคัญ คือ การเปรียบเทียบ ซึ่งจะทาให้ทราบว่าตรงจุดใดของ
ธุร กิจ ที่มีปั ญหาควรต้องได้รั บการแก้ไขปรับปรุง และจุดใดของธุรกิ จที่มีความเข้มแข็งจะถือเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การเปรียบเทียบของงบการเงินมี 3 ลักษณะ ดังนี้ (อุไร วงษ์ลา, 2558)
1. การเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ว่ามีความก้าวหน้าขึ้นหรือแย่ลงในด้านใดบ้าง และพึงระวังว่าธุรกิจอยู่ในสถานการณ์ปกติเหมือนกันหรือไม่ จึงจะ
เปรียบเทียบกันได้ หากสถานการณ์ต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
2. การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขันศักยภาพของบริษัท
เมื่อเทียบกับคู่แข่งว่าอยู่ในลาดับใด โดยเปรียบเทียบงบการเงินเพียงปีเดียว ระหว่างของธุรกิจกับของคู่แข่งขัน หรือ
เปรียบเทียบย้อนหลังไปหลาย ๆ ปี ซึ่งสามารถทาได้ แต่ควรคานึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ขนาดและประเภทของ
ธุรกิจ มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ ลักษณะโครงสร้างธุรกิจคล้ายกันหรือไม่ หากมีความแตกต่างมาก
เกินไป การเปรียบเทียบงบการเงินไม่สามารถทาได้
3. การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นเกณฑ์ที่ดีและค่อนข้างได้รับความนิยมสูง เนื่องจาก
การใช้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ธุรกิจดาเนินอยู่นั้น สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดี
เพราะการใช้ค่าเฉลี่ยช่วยลดความลาเอียงของข้อมูลได้ส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบ คือ ไม่สามารถหาข้อมูลของบริษัท
ต่าง ๆ ที่อยู่ในอุสาหกรรมเดียวกันมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน แม้ว่าจะสามารถทาได้ อาจต้องใช้ทรัพยากร
ทั้งด้านเวลา บุคลากร และทุนทรัพย์ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจไม่คุ้มกับกิจการขนาดเล็ก
การที่จะวิเคราะห์งบการเงิน ธุรกิจควรมีงบการเงินอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบและดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เมื่อรวบรวมข้อมูลงบการเงินมาได้แล้วก็สามารถจะเริ่มวิเคราะห์งบการเงินได้ โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (กฤษฎา เสกตระกูล, 2556)
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1. จัดวางข้อมูลรายงานงบการเงินในงบการเงินของปีต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
2. เลือกเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ ซึ่งได้แก่
2.1 การวิเคราะห์ การย่ อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) เป็นการแปลงค่ าตัวเลขของ
รายการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของรายการสาคัญในงบการเงิน ที่ต้องทาการแปลงค่าตัวเลข เพราะการดูเป็น
ตัวเลขเม็ดเงินทาให้เปรียบเทียบยากว่าในปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว โครงสร้างทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินหรือ
โครงสร้างทางกาไรในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
2.2 การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอน วัตถุประสงค์เพื่อทาให้
เห็นการเจริญเติบโตหรืออัตราการเพิ่ม การลดของรายการที่สนใจ วิธีการคานวณอาจดูการเปลี่ยนแปลงเทียบกันปี
ต่อปี หรือใช้ปีหนึ่งเป็นปีฐานแล้วดู ว่าในปีอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีฐาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องทาการวิเคราะห์
ทั้งงบเหมือนการวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง เลือกเฉพาะรายการที่สนใจ และการอ่านการวิเคราะห์แนวโน้ม ควร
ทาหลังจากอ่านการวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่งแล้ว ซึ่งเห็นปัญหาเป็นจุด ๆ จึงดึงรายการที่สงสัยมาวิเคราะห์ด้วย
การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อยื่นยันว่าเป็นปัญหาจริง เป็นต้น
2.3 การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) เทคนิคการวิเคราะห์โดย
ใช้งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนี้ เป็นการดูว่าในปีหนึ่ง ๆ ธุรกิจจัดหาเงินทุนมาจากที่ใด และใช้ไปในที่ใดบ้าง
เท่าใด งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงิน ทุน
(Sources and Uses of Fund Statement) หรืองบการแสเงิ นสด (Statement of Cash Flow) ปัจจุบันส่ ว น
ใหญ่จะนิยมเรียกว่า งบกระแสเงินสดซึ่ งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินที่ธุรกิจควรจะจัดทาขึ้นมา การ
จัดทางบกระแสเงินสดหรืองบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนนี้ มีวิธีการจัดทาที่ค่อนข้างยุ่งยากอยู่บ้าง สาหรับผู้ที่
ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีมาก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากงบนี้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยการ
ได้มาและใช้เงินนี้แบ่งได้ออกมาจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการดาเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน
2.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) แม้ว่าการวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหว
ของเงิน หรืองบกระแสเงินสด จะทาให้เห็นที่มาของปัญหาทางการเงินได้ชัดเจนขึ้น แต่ถ้ามีเครื่องมืออัตราส่วนทาง
การเงินไปวิเคราะห์ประกอบด้วย จะทาให้การสรุปปัญหาทาได้กระชับ แบ่งเป็นกลุ่มและข้อได้ง่ายขึ้น เช่น
2.4.1 หัวข้อเกี่ยวกับความสามารถชาระหนี้ระยะสั้นของกิจการ
2.4.2 หัวข้อเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
2.4.3 หัวข้อเกี่ยวกับภาระหนี้สิน และความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ
2.4.4 หัวข้อเกี่ยวกับความสามารถในการทากาไรของกิจการ
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การตอบคาถามเหล่านี้สามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินเข้ามาช่วย แต่ต้องจาไว้เสมอว่าจะแปล
ความอัตราส่วนเหล่านี้ได้ ต้องใช้เครื่องมือการย่อส่วนตามแนวดิ่ง แนวโน้ม และงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน
เป็นก่อน จึงจะทาให้การแปลความทาได้อย่างถูกต้อง
3. การอ่านและแปลความ
3.1 การอ่านข้อมูลดิบของงบการเงิน โดยไม่ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น นักวิเคราะห์อาจ
เริ่มต้นโดยนางบการเงิน ซึ่งมีตัวเลขมาพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา
3.2 การอ่านข้อมูลจากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบด้วย 4 เครื่องมือ ได้แก่ การ
วิเคราะห์การย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน และการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หลังจากที่อ่านข้อมูลดิบของงบการเงินจะทาให้เห็นภาพของธุรกิจเกี่ยวกับผลการ
ดาเนิ น งานและฐานะการเงิน ในระดับ หนึ่ งแล้ ว และเมื่อนาเครื่องมือวิเคราะห์ งบการเงินต่าง ๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ยิ่งช่วยให้เห็นถึงสภาพของธุรกิจได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งทาให้กระบวนการวิเคราะห์งบการเงินเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์มากขึ้น
4. การจั ดทารายงานและการใช้ป ระโยชน์ ควรดึงเอาเฉพาะส่ ว นที่ส าคัญและจาเป็นมาเขียนอธิบาย
เท่านั้น
และนอกจากนี้ แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน มี 5
ประเภท ดังนี้
1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio analysis) เป็นการนารายการ
ต่าง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนมาหาอัตราส่วนระหว่างกัน แล้วทาให้เกิดความหมาย ทาให้
สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ประโยชน์มากขึ้น โดยการนาอัตราส่วนทางการเงินที่ได้ของบริษัทไปเปรียบเทียบกับ
อีกบริษัทหนึ่ง หรืออาจนาไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรืออัตราส่วนของบริษัทนั้น ๆ เองในอดีตก็
ได้
2. การวิเคราะห์ งบการเงิน โดยวิธี แนวนอน (Horizontal analysis) เป็นการเปรียบเทียบเพื่ อหาการ
เปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินแต่ละรายการในรูปของจานวนเงินและอัตราร้อยละ
3. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง (Common-size analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยนารายการใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนมานาเสนอในรูปของร้อยละหรือเรียกว่าอัตราส่วนตามแนวดิ่ง แล้วทาให้
เห็นโครงสร้างของงบการเงินว่าแต่ละรายการเป็นสัดส่วนเท่าไหร่
4. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวโน้ม (Tread analysis) เป็นการวิเคราะห์โ ดยการนาข้อมูลในงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนตั้งแต่สองปีขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งทาให้สามารถเห็นการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของรายการต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่นามาเปรียบเทียบกัน
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5. การวิเคราะห์โดยจัดทางบกระแสเงินสด (Cash flow analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่ทาให้สามารถดูการ
เคลื่อนไหวของรายการเงินสดซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทาให้สามารถทราบถึงสภาพคล่องของบริษัทว่ามากน้อยเพียงใด
สรุปได้ว่า ในการวิเคราะห์งบการเงิน กิจการควรมีงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป และรวบรวมข้อมูลทางการเงินมา
วิเคราะห์ โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบหรือหาการเปลี่ยนแปลง
ของรายการในงบการเงินได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับงบการเงิน
งบการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของกระบวนการการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารและนักบัญชีจัดทาและ
นาเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินหลายฝ่าย ดังนั้น งบการเงินจึง
เป็นข้อมูลร่วมที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายหรือจัดทาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของผู้ใช้งบการเงิน
งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุงบย่อยและคาอธิบายอื่น ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินและ
งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวดาเนินภายในขอบเขตของ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกาหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้และควรบันทึกไว้เมื่อใด ควรวัดค่าข้อมูลและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างไร และงบการเงินควรสอดคล้องกับมาตรฐานของการบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชีกาหนดไว้
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562)
จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2556) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงิน
ของกิจการสาหรับงวดระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หนึ่งงวดระยะเวลา อาจหมายถึง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี โดยจะสรุป
ข้อมูลทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งแสดงให้ทราบถึงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
กิจการต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกองค์กร อาจอยู่ในรูปของรายงานประจาปีหรือหนังสือชี้ชวน
กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์ (2557) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงาน
ทางการเงิ น เพื่ อ น าเสนอฐานะการเงิ น ผลการด าเนิ น งาน และกระแสเงิ น สดของกิ จ การอย่ า งมี แ บบแผน
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสดเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ โดยฝ่ายผู้บริหารซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
ภาสกร ปาละวัล (2560) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน หมายถึง รายงานสถิติทางการ
เงินของบริษัทที่แสดงเป็นตัวเลขทางสถิติของกิจการหรือธุรกิจ ณ สิ้นงวดระยะเวลาบัญชี เพื่อแสดงให้เห็นถึงผล
การดาเนินงานของธุรกิจที่ผ่านมา
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แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงินมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ เนื่องจากแหล่ งข้อมูล ที่แสดงถึงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นข้อบ่ งชี้ ถึง
ศักยภาพของบริษัทในการแข่งขันและความสาเร็จในอนาคต
สรุปได้ว่า งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินที่แสดงถึงข้อมูล อันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจของ
กิจการที่ผ่านมา ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งต้องจัดทาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การจะใช้งบการเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน
ทางบัญชีและองค์ประกอบของงบการเงิน เพื่อให้สามารถอนุมานได้ถึงผลกระทบของการใช้วิธีการทางบัญชีที่
แตกต่าง โดยเฉพาะผลกระทบของทางเลือกวิธีการทางบัญชีที่มีต่อผลกาไร ส่วนของผู้ถือหุ้น กระแสเงินสด และตัว
วัดผลการดาเนินงานอื่น ๆ ของธุรกิจ (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554) และงบการเงิน (Financial Statements)
เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการตั ดสินใจด้านการเงิน ซึ่งงบการเงินประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
(แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556)
1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial Position) เป็นงบการเงินที่ใช้แสดงถึงโครงสร้าง
หรือฐานะทางการเงินของธุรกิจและแสดงความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และทุนของธุรกิจ เช่น บริษัทมีสินทรัพย์
และหนี้สินมากน้อยเพียงใด สินทรัพย์ที่มีได้มาจากแหล่งใดและการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของ
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) เป็นงบการเงินที่ใช้แสดงถึงผล
การดาเนินงานของธุรกิจ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรของธุรกิจในรอบระยะเวลาหนึ่งของบริษัทว่ามีกาไรหรือ
ขาดทุนเท่าไหร่
3. งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้าของ (Statement of Changes Equity) เป็นงบการเงินที่ใช้
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของของธุรกิจ
4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็นงบการเงินที่ใช้แสดงถึงเงินหมุนเวียนของธุรกิจ โดย
แสดงว่าเงินนี้ได้มาอย่างไร ใช้ไปอย่างไร
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) เป็นการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
ของการจัดทางบการเงิน ของธุรกิจ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในงบการเงินทั้ง 4 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดย
นโยบายการทาบัญชี เป็นสิ่งที่ทาให้งบการเงินของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ผู้ใช้งบการเงินจึงต้องอ่านและ
ทาความเข้าใจก่อน เพื่อให้ทราบว่าบริษัทนั้นใช้เกณฑ์การจัดทางบการเงินแบบใด ก่อนจะเริ่มอ่านงบการเงิน และ
ตัวอย่างรายการที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีดังนี้
5.1 เพื่อดูจานวนลูกหนี้การค้า หากมีลูกหนี้การค้ามาแสดงว่าบริษัทขายสินค้าและบริการได้ดี แต่ห าก
มีลูกหนี้การค้ามากจนผิดสังเกตอาจเกิดจากกิจการมีลูกหนี้การค้าที่ขาดสภาพคล่อง ทาให้ไม่มีความสามารถในการ
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ชาระหนี้และเกิดผลเสียต่อบริษัท ผู้ใช้งบจึงควรสังเกตให้ดี ลูกหนี้การค้าเป็นอย่างไร ขายสินค้าอย่างไร และมี
ความสามารถในการชาระหนี้หรือไม่
5.2 เพื่อดูการตัดค่าเสื่อมราคา เพราะบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคา ทาให้
บริษัทมีกาไรโตขึ้นมากในรอบบัญชีนั้น อาจทาให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่ากาไรที่ได้นั้นมาจากการดาเนินงาน
5.3 เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้เปรียบเทียบอัตราการทากาไรกับบริษัทคู่แข่ง บริษัทสามารถทากาไรได้
มากกว่าหรือแตกต่าง ทั้งนี้อาจมีผลมาจากทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการทาบัญชีที่แตกต่างกัน
5.4 หากพบว่าบริษัทมีรายได้โตขึ้นมาก ผู้ใช้งบสามารถตรวจดูว่ากิจการมีนโยบายการรับรู้ร ายได้
อย่างไร
5.5 รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้แสดงรายการในงบการเงิน
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด ของงวดที่นามาเปรียบเทียบงวดที่ใกล้ที่สุด เมื่อธุรกิจได้นานโยบาย
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังหรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบ
การเงินใหม่
ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน
ผู้ใช้งบการเงินประกอบด้วย ผู้ลงทุน (ทั้งผู้ลงทุนในปัจจุบันและผู้ที่อาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต) ลูกจ้าง
ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการและสาธารณชน ผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้ ใช้งบ
การเงินเพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557)
1. ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของเงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษาซึ่งต้องการทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน
จากการลงทุน ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจ ซื้อขาย หรือถือเงินลงทุนต่อไป และผู้ลงทุน
ที่เป็นผู้ถือหุ้นยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลด้วย
2. ลูกจ้างและกลุ่มตัวแทนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการทากาไรของนายจ้าง
และยั งต้องการข้อมูล ที่จ ะช่วยให้ส ามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บ าเหน็จ
บานาญ และโอกาสในการจ้างงาน
3. ผู้ให้กู้ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่ าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับชาระเมื่อครบ
กาหนด
4. ผู้ขายสินค้าและเจ้ าหนี้ อื่น ต้องการข้อมูล ที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าหนี้สิ นจะได้รับช าระเมื่ อ ครบ
กาหนด เจ้าหนี้การค้าอาจให้ความสนใจข้อมูลของกิจการในระยะเวลาที่สั้นกว่าผู้ให้กู้ นอกจากว่าการดาเนิน งาน
ของเจ้าหนี้นั้น ขึ้นอยู่กับการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่
5. ลูกค้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ โดยเฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธ์อัน
ยาวนานหรือต้องพึ่งพากิจการนั้น
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6. รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานราชการที่ต้ อ งการข้ อ มูล เกี่ยวกับ การดาเนิ นงานของกิ จ การ ในการจัด สรร
ทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ หน่วยงานเหล่านี้ต้องการข้อมูลเพื่อการกากับดูแลกิจกรรม การพิจารณา
กาหนดนโยบายทางภาษี และเพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณรายได้ประชาชาติ และจัดทาสถิติในด้านต่าง ๆ ข้อมูล
กิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนในหลาย ๆ ทาง เช่น กิจการอาจมีส่วนช่วยอย่างมากต่อเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการจ้างงานและการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในท้องถิ่น งบการเงินจะช่วยสาธารณชน
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มความสาเร็จและกิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ
แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) การวิเคราะห์งบการเงิน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการเข้าไปรู้จักกับธุรกิจ จึงมี
ผู้สนใจและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหลายกลุ่ม ได้แก่
1. เจ้าหนี้ หมายถึง บุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้เงินมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เจ้าหนี้จะวิเคราะห์งบการเงิน
ของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ ความสามารถในการหากาไรและลักษณะการได้มาและการ
ใช้ไปของเงินทุน เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของเงินทุนของลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้จะให้ความสาคัญต่อการวิเคราะห์
งบการเงินด้านความสามารถในการชาระหนี้
2. ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ผู้ที่มีเงินออมและพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจ จะวิเคราะห์ความสามารถในการหา
กาไร ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ จึงต้องการ
วิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึงปัญหาและโอกาสของกิจการสาหรับการกาหนดแผนดาเนินการต่อไป การ
วิเคราะห์งบการเงินจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของผู้บริหารในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจทางการ
เงินให้มีประสิทธิภาพ
4. หน่วยงานรัฐบาล วิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนามาพิจารณาประกอบการพิจารณานโยบาย
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคและประเทศโดยส่วนรวม
5. นักวิชาการ วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ เพื่อนามาศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดทาข้อมูล
ที่สาคัญ ๆ เพื่อการศึกษาและงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา และวงการธุรกิจ
อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (2554) ผู้ใช้งบการเงินภายนอกมีความหลากหลาย โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
3 กลุ่มหลัก ดังนี้
1. ผู้ลงทุน ทั้งผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของ (ตราสารทุน) และผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าหนี้
2. รัฐบาลและหน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล และกรมสรรพากร
3. สาธารณชน กลุ่มผู้ใช้งบการเงินที่มีความสนใจเฉพาะด้าน กลุ่มลูกจ้าง และกลุ่มลูกค้า
ผู้ ใช้งบการเงิน แต่ล ะประเภทมีวัต ถุประสงค์ ในการวิ เคราะห์ งบการเงิน ที่ แตกต่ างกัน อย่างไรก็ ต าม
ตามปกติข้อมูลใดในงบการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ ข้อมู ลนั้นจะสามารถตอบสนอง
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ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกัน ดังนั้น จะเห็นว่าความต้องการของผู้ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
กาหนดว่าข้อมูลใดในงบการเงินมีประโยชน์
สรุปได้ว่า ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกจ้างและพนักงาน ผู้ลง ทุน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน เจ้าหนี้ของธุรกิจและลูกค้าของธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงผลการ
ดาเนินงาน และการบริหารงานของธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ของธุรกิจ ตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีต เพื่อนามา
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ประโยชน์ของงบการเงินที่มีต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ประโยชน์ของงบการเงิน เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของธุรกิจในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช ถนัดพจนามาตย์ (2552) ที่กล่าวไว้ว่า
1. เพื่อทราบถึงบริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการทากาไรในอดีตเป็นอย่างไร และในอนาคตมีแนวโน้ม
จะทากาไรได้มากขึ้นหรือไม่
2. เพื่อให้ทราบถึงว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากกิจการมีการล้มเลิกไป สินทรัพย์ที่มีอยู่นั้น ต้องจ่าย
ชาระคืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดก่อนเจ้าของบริ ษัทจะได้รับส่วนที่เหลือคืน ซึ่งบางครั้งสินทรัพย์ที่มีอยู่หลังจ่ายคืน
เจ้าหนี้แล้ว อาจไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจ้าของ จึงเป็นความเสี่ยงที่ผู้เป็นเจ้าของจะได้รับ
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ว่ามีคุณภาพการบริหารมากน้อย
เพียงใดทัง้ นี้ งบการเงิน (Financial Statements) มีข้อจากัดที่สาคัญ คือ เป็นข้อมูลในอดีต และข้อมูลบางอย่างที่
อยู่ในงบการเงินไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อย่างที่ดีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี
แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) งบการเงินควรให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายที่สนใจในกิจการ ข้อมูล
ทางการเงินบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน จึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน กระแสเงินสด
สภาพคล่อง ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการชาระหนี้และทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิจการ เป็น
ต้น โดยประโยชน์ของงบการเงิน อธิบายในรายละเอียดได้ ดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนและให้สินเชื่อ
งบการเงินควรเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผลในการลงทุน
และการให้สินเชื่อ ผู้ใช้งบการเงินในกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา
การลงทุน เป็นต้น
2. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินกระแสเงินสด
งบการเงิ น ควรเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ล งทุ น ในปั จ จุ บั น และอนาคต เพื่ อ ช่ ว ยประเมิ น
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดที่พึงได้รับในอนาคต เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผลรับ รวมถึงจังหวะ
เวลาและความแน่นอนที่กิจการจะได้รับเงินสดนั้น
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3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ นาเสนอในงบการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหนี้และผู้ใช้งบ
การเงินของกิจการทราบถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการ โครงสร้างทางการ
เงิน และความสามารถของกิจการในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการประเมินสภาพการณ์ในอนาคต หรือประมาณผล
กาไรในอนาคต ข้อมูลที่สาคัญ เช่น ข้อมูลที่แสดงผลการดาเนินงาน และคุณภาพกาไร เป็นต้น
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
ข้อมูลที่สาคัญดั งกล่าว ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้ า ของ ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น จะทราบว่ า กิ จ การมี ฐ านะการเงิ น เป็ น อย่ า งไร ณ วั น ที่ เ สนอรายงาน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดกับสิ้นงวด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์
สุทธิ
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ
ผู้ใช้สามารถประเมินผลการบริหารงาน หรือความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ความรับผิดชอบของผู้บริหารดังกล่าว รวมถึงการจัดการดูแล การใช้สินทรัพย์ให้ เป็นไปตามความรับผิดชอบของ
เจ้าของ และการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลในงบการเงินอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลื่อนตาแหน่ง
โยกย้าย หรือเปลี่ยนผู้บริหาร
7. ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการบัญชี ซึ่งถือเป็นส่ วนสาคัญส่วนหนึ่งของงบการเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้เป็นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากนโยบายการบัญชีเป็น
กฎเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการเลือกใช้ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ใช้ดุลยพินิจ
แล้วเห็นว่าวิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวเหมาะสมที่สุดสาหรับสถานการณ์นั้น ๆ
กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์ (2557) งบการเงินถูกจัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกกลุ่ม เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น การตัดสินใจขายหรือถือเงินลงทุนใน
กิจการ หรือการอนุมัติให้สินเชื่อ เป็นต้น
2. แสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ทาให้ผู้ใช้งบการเงิ นสามารถประเมินผลการบริหารงานหรือ
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น การตัดสินใจโยกย้ายหรือเปลี่ยนผู้บริหาร
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สรุปได้ว่า ประโยชน์ของงบการเงิน ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงิน
ของกิจการ ซึ่งช่วยคาดการณ์ฐานะการเงินในปัจจุบัน และใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานกิจการในอนาคต
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งทาให้ทราบผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหา
อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินฐานะทางการเงินและความ
สามารถในการทากาไรของธุรกิจได้ดีกว่าตัวเลขข้อมูลดิบที่แสดงไว้ในงบการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินก็คือการ
นารายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนที่มีส่วนสัมพันธ์กันมาทาเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกัน ทาให้
สามารถตีความหมายของงบการเงินได้มากขึ้น สูตรการคานวณเป็นสูตรสาเร็จที่สามารถคานวณได้ง่าย แต่ความ
ยุ่งยากจะอยู่ที่การตีความตัวเลขว่าหมายถึงอะไร ตัวเลขที่ได้สามารถสื่อไปถึงธุรกิจว่ามีผลประกอบการดีหรือไม่ดี
อย่างไร มีปัญหาใดบ้างที่ธุรกิจควรจะแก้ไขตรงจุดใดบ้าง อย่างไรอัตราส่วนทางการเงินจะมีความหมายได้ต้องมีการ
เปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือแย่กว่า โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อัตรา ส่วนทาง
การเงินในอดีตของธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทคู่แข่ง (ปนัดดา แก้วมณี, 2558)
ศิริวรรณ แก้วศรี (2558) ได้กล่าวว่า อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์สาหรับการประเมิน
ฐานะทางการเงินประสิทธิภาพและความสามารถในการหากาไรของธุรกิจ ข้อมูลดิบที่ปรากฏในงบการเงินโดยตรง
ไม่ค่อยมีความหมายนัก เช่น ยอดสินทรัพย์หมุนเวียน 300,000 บาท เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบอกให้ เห็นถึงสภาพ
ของกิจการได้ แต่เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน 300,000 บาท กับหนี้สินหมุนเวียน 100,000
บาท แล้วแสดงให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นอย่างคราว ๆ ได้
ในทางตรงกันข้าม ถ้าจัดทารายการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยมาเปรียบเทียบกัน อัตราส่วนที่ได้ก็ไม่มีความหมาย
อะไร เป็นต้นว่านาสินทรัพย์อื่น ๆ ไปเปรียบเทียบกับเจ้าหนี้การค้า ด้วยเหตุนี้การใช้อัตราส่ วนเพื่อการวิเคราะห์จึง
มีข้อเตือนใจว่า การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน สิ่งที่ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบคือ จุดมุ่งหมายของผู้จัดการ
ทางการเงินหรือผู้วิเคราะห์เองว่าต้องการอะไรจากการวิเคราะห์ โดยข้อเท็จจริงแล้วอัตราส่วนจะไม่สิ้นสุดในตัวของ
มันเอง การวิเคราะห์จะต้องอาศัยอัตราส่วนอื่นที่เหมาะสมเข้ามาเสริม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ในอัตราส่วน
นั้นได้ตามความต้องการ การเลือกใช้อัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยตอบคาถามสาคัญ ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง การนาข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกันมาเปรียบเทียบกันในรูปของอัตราส่ วน เพื่อประเมินฐานะการเงิน ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ใช้ ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยการเปรียบเทียบผลการ
39

การประชุมวิ ชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครัง้ ที่ 1 “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมที่ยงยื
ั ่ น”

ดาเนินงานกับธุรกิจอื่นหรือเปรียบเทียบกั บผลงานในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นรายการในงบการเงินประเภท
เดียวกันหรืองบการเงินต่างประเภทกัน เช่ น งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด และ
ประเภทของอัตราส่วน การวิเคราะห์อัตราส่ วนทางการเงินนี้แบ่ งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ ได้เป็น 5 ประเภท
ด้วยกัน คือ (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องหรือความสามารถในการชาระหนี้ระยะสั้นของ
กิจ การ เช่น อัตราส่ ว นเงิน ทุน หมุน เวีย น (Current Ratio) เป็นอัตราส่ ว นใช้วัดสภาพคล่ อ งของกิ จการแสดง
ความสามารถที่กิจการนาสินทรัพย์หมุนเวียนไปชาระหนี้สินหมุนเวียนได้กี่เท่า และสามารถชาระได้ทันเวลาหรือไม่
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid-test Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องของกิจการ
อีกประเภทหนึ่งแสดงความสามารถที่กิจการจะนาสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว มาจ่ายชาระหนี้สิน
ระยะสั้นได้ทันเวลาหรือไม่ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เป็นจานวนครั้งที่กิจการ
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
กิจ การใช้ในการดาเนิ นงาน อัน ได้แก่ สิ น ทรัพย์ไม่ห มุนเวียนหรือสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ทั้งหมด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 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 เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการชาระหนี้ของ
กิจการ โดยเน้นถึงการชาระหนี้สินระยะยาวและหนี้สินที่ก่อภาระผู กพันที่จะต้องจ่ายช าระดอกเบี้ย เช่น เงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตลอดจนความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ย (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. อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดขีดความสามารถของผู้บริหารในองค์กร
นั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดกาไรและความมั่นคั่งแก่กิจการมากน้อยเพียงใด ชี้ให้เห็นถึงผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) ประกอบด้วย
4.1 อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
4.2 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (Operating Profit Margin)
4.3 อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin)
4.4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Assets)
4.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
5. อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Value Ratios)
อัตราส่วนมูล ค่าตลาด เป็นการวัดมูล ค่าหุ้นในตลาดหลั กทรัพย์ ว่าน่าสนใจลงทุนหรือไม่ เป็นการ
วิเคราะห์ว่านักลงทุนให้ความสนใจที่จะลงทุนซื้อหุ้นของกิจการหรือไม่ นักลงทุนจะพอใจลงทุนซื้อหุ้นในกิจการ ถ้า
พบว่ ากิจ การมีป ระสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น งานดี สภาพคล่ องดี มีประสิ ทธิภ าพการใช้สิ นทรัพย์ มีการบริห าร
โครงสร้างทางการเงินดี และมีความสามารถในการทากาไร อันจะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นของกิจการสูงขึ้น ทั้งนี้
การวิเคราะห์มูลค่าราคาตลาดของธุรกิจจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะได้ท ราบราคาซื้อขายหุ้นของกิจการเป็นราคาที่
เหมาะสม (กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557) ประกอบด้วย (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556, ปนัดดา แก้วมณี, 2558)
5.1 อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (Earning Per Share)
5.2 อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ้น (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)
สรุ ป ได้ว่า การวิเคราะห์ อัตราส่ ว นทางการเงิน จาเป็นต้องทาการเปรียบเทียบกับ ข้อ มูล ในอดี ต หรื อ
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐานหรืออัตราส่วนถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงิน จุดแข็ง
จุดอ่อนของบริษัท และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนการบริ หารการเงินให้เกิด
ประสิทธิภาพได้
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ผลการศึกษาและการวิจารณ์
จากการศึกษาการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินและอัตราส่ ว นทางการเงินดังที่กล่ าวมาข้างต้น พบว่า
ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหรืองบการเงิน เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับฐานทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของธุรกิจ (ภาสกร ปาละวัล , 2560, แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาทา
การประเมิน และวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรือวางแผน และคาดการณ์
สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคตได้ การวิเคราะห์งบการเงิน จึงถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อการพัฒนา
ตลาดทุนไทย (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554, อดิศร เลาหวณิช และคณะ, 2552) การวิเคราะห์งบการเงินทาขึ้น
เพื่อต้องการทราบจุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงินของธุร กิจในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้วิเคราะห์ โดยมี
หลักการสาคัญ คือ การเปรียบเทียบ ซึ่งจะทาให้ทราบว่าตรงจุดใดของธุรกิจที่มีปัญหาควรต้องได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง และจุดใดของธุรกิจที่มีความเข้มแข็งจะถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การเปรียบเทียบของงบ
การเงินมี 3 ลักษณะ คือ การเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของธุรกิจ การเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง และการ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (อุไร วงษ์ลา, 2558) ในการวิเคราะห์งบการเงิน กิจการควรมีงบการเงิน
2 ปีขึ้นไป และรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ โดยการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเ คราะห์งบการเงิน เพื่อช่วย
ในการเปรียบเทียบหรือหาการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินได้ง่ายขึ้น (กฤษฎา เสกตระกูล , แก้วมณีอุทิรัมย์, 2556)
จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า สิ่งที่
ควรรู้เกี่ยวกับงบการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุงบย่อยและคาอธิบายอื่น ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชี
การเงินทั้งหมด และงบการเงินควรสอดคล้องกับมาตรฐานของการบัญชีและสภาวิชาชีพบั ญชี (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562) โดยจะสรุปข้อมูลทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด ซึ่งแสดงให้ทราบถึงผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ กิจการต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกองค์กร (จันทร์
เพ็ญ บุญฉาย, 2556) โดยฝ่ายผู้บริหารซึ่งจั ดทาขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ (กนกวรรณ พงศ์ ชัยประสิทธิ์, 2557,ภาสกร ปาละวัล, 2560) ซึ่งงบการเงินมีความสาคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556)
จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน ผู้ใช้ งบการเงินประกอบด้วย ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้ กู้ ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น
ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการและสาธารณชน ผู้ใช้งบการเงินเหล่ านี้ ใช้งบการเงินเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกัน (กนกวรรณ พงศ์ ชัยประสิทธิ์, 2557) การวิเคราะห์งบการเงิน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการเข้า
ไปรู้จักกับธุรกิจ จึงมีผู้สนใจและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหลายกลุ่ม (แก้วมณี อุทิรั มย์,2556) ผู้ใช้งบการเงินแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินที่แตกต่างกัน ในงบการเงินที่สามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ ข้อมูลนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้
เช่นกัน (อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554)
จากการศึกษาการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินและอัตราส่ ว นทางการเงินดังที่กล่ าวมาข้างต้น พบว่า
ประโยชน์ของงบการเงินที่มีต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงผลการดาเนินงานของธุรกิจในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมา ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติธัช ถนัดพจนามาตย์ (2552) เพื่อทราบถึง
บริษัทที่ลงทุนมีความสามารถในการทากาไรในอดีตเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ และ
เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท ว่ามีคุณภาพการบริหารมากน้อยเพียงใด และ
(แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556) งบการเงินควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทุกฝ่ายที่สนใจในกิจการ ข้อมูลทางการเงิน
บัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน จึงควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่อง
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสามารถในการชาระหนี้และทรัพยากรทางเศรษฐกิจของกิ จการ เป็นต้น โดยงบ
การเงินที่ถูกจัดทาขึ้นนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินกลุ่มต่าง ๆ (กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์, 2557)
จากการศึกษาการวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินและอัตราส่ ว นทางการเงินดังที่กล่ าวมาข้า งต้น พบว่า
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการทากาไรของธุรกิจได้ดีกว่าตัวเลขข้อมูลดิบที่แสดงไว้
ในงบการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินก็คือ การนารายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนที่มีส่วน
สัมพันธ์กันมาทาเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกัน ทาให้สามารถตีความหมายของงบการเงินได้มากขึ้น (ปนัดดา แก้วมณี
, 2558) ด้วยเหตุนี้การใช้อัตราส่วนเพื่อการวิเคราะห์จึงมีข้อเตือนใจว่า การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน สิ่ง
ที่ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบคือ จุดมุ่งหมายของผู้จัดการทางการเงินหรือผู้วิเคราะห์เองว่าต้องการอะไรจากการ
วิเคราะห์ โดยข้อเท็จจริงแล้วอัตราส่วนจะไม่สิ้นสุดในตัวของมันเอง การวิเคราะห์จะต้องอาศัยอัตราส่วนอื่นที่
เหมาะสมเข้ามาเสริม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่ แฝงอยู่ในอัตราส่วนนั้นได้ตามความต้องการ การเลือกใช้อัตราส่วนที่
เหมาะสมจะช่วยตอบคาถามสาคัญ 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 าไร (Profitability Ratios) และ 5. อั ต ราส่ ว นมู ล ค่ า ตลาด (Market Value Ratios) (ณั ฐ พลจักรภีร์ศิริสุข, 2559, แก้วมณี อุทิรัมย์, 2556, กนกวรรณ พงศ์ชัยประสิทธิ์, 2557, ปนัดดา แก้วมณี, 2558)
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สรุป
จากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินควรรวบรวมข้อมูลทาง
การเงินของกิจการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และนามาทาการจาแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลทางการเงิน โดยเลือกใช้
เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เช่น การใช้อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวตั้ง การ
วิเคราะห์แนวโน้ม การจัดทากระแสเงินสด ซึ่งช่วยคาดการณ์ฐานะการเงินในปัจจุบัน และใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานกิจการในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ นอกจากนี้ สภาพคล่องของ
ธุรกิจ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะถูกนามาพิจารณา หากธุรกิจมีสภาพคล่องต่า อาจทาให้ธุรกิจไม่ได้รับความสนใจ
จากผู้ลงทุน และอาจประสบปัญหากับภาวะขาดทุนในการถือครองผลประโยชน์ของธุรกิจได้ ซึ่งสภาพคล่อง คือ
ความใกล้ เคีย งเงิน สดของทรั พยากรทางเศรษฐกิจ และภาระผู กพันของธุรกิจ มีความส าคัญในการประเมิ น
ระยะเวลาของกระแสเงินสดรับหรือจ่ายในอนาคตอันใกล้ เป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นทางการเงินของธุรกิจ
และความสามารถในการดาเนินงานของบริษัทในการักษาระดับการดาเนินงาน เพื่อ เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและ
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน สาหรับใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ธุรกิจและตัดสินใจร่วมลงทุนในธุรกิจต่อไปในอนาคต
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