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ส�ำหรับการลงทุนแล้ว การอ่านงบการเงิน ก็ถอื ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
เราเข้าใจถึงฐานะทางการเงิน สุขภาพด้านการเงิน ความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรของบริษัท ถ้าอยากจะทราบถึงลักษณะของกิจการ ท�ำได้ โดยศึกษาจาก
งบการเงิน
แต่การอ่านงบการเงินและตีความหมายนั้น จ�ำเป็นต้องเข้าใจบัญชี
และค�ำศัพท์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูท้ ี่ไม่คนุ้ เคยอาจจะสับสน และคิดว่าเป็นสิง่
ที่ยาก ในตอนเริ่มต้นที่ผมยังอ่านงบการเงินไม่เป็น ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน
แต่ด้วยความที่อยากลงทุนให้ประสบความส�ำเร็จ จึงพยายามศึกษาบัญชี
วิธีการอ่านงบการเงิน จากที่ไม่มีพื้นฐานเลยและไม่ได้จบการศึกษาทางด้าน
นี้ จนอ่านงบการเงินเป็น ดังนั้น ท�ำให้ผมเข้าใจผู้ที่ยังอ่านงบการเงินไม่คล่อง
เป็นอย่างดี จึงพยายามอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด และเพื่อให้น�ำไป
ใช้ ได้จริง
หนังสือเล่มนี้เกิดจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “อ่านงบการ
เงินเป็นใน 3 ชัว่ โมง” ของผมเอง ซึง่ เป็นการบรรยายวิธกี ารอ่านงบเบือ้ งต้น
โดยใช้เวลาไม่นานนัก ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านงบการเงินมาก่อน ก็ใช้เป็น
แนวทางในการอ่านงบการเงินและศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งหลังจากเผยแพร่ใน
โลกอินเทอร์เน็ตผ่านทางบล็อกของผม ได้รบั กระแสตอบรับทีด่ อี ย่างมากมาย
แต่เนื้อหาในเอกสารนั้นยังไม่ละเอียดมากนัก เนื่องจากจุดประสงค์แรกเพียง
เพื่อใช้ประกอบการบรรยายเท่านัน้ ท�ำให้ผมมีแนวคิดว่าน่าจะเขียนเป็นหนังสือ
อธิบายให้ผู้อา่ นเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มลงมือเขียนจนเป็นหนังสือ “กุญแจ
อ่านงบการเงิน” เล่มนี้

ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่าย มีภาพและตัวอย่างประกอบ ตลอด
จนสีสันต่างๆ ซึ่งสีสันเหล่านี้ล้วนมีความหมายแฝงอยู่ เพื่อให้ผู้อา่ นเกิดความ
เข้าใจมากยิง่ ขึน้ ผมตัง้ ใจไว้วา่ หนังสือ “กุญแจอ่านงบการเงิน” นัน้ จะ เปรียบ
เสมือนกุญแจที่ ไขรหัสลับวิธกี ารอ่านงบการเงินทีเ่ ข้าใจง่าย ส�ำหรับผูท้ เี่ ริม่
ศึกษาการอ่านงบการเงิน โดยเริ่มจากสิ่งง่ายๆ ที่เป็นพื้นฐานส�ำหรับอ่านงบ
การเงิน วิธีการอ่านงบการเงิน จนกระทั่งการอ่านงบการเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เนือ้ หาในเล่มจะแบ่งออกเป็น 7 บท โดยจะเริม่ จากบทน�ำ เพื่อท�ำความ
รูจ้ กั กับงบการเงินคร่าวๆ ก่อน ต่อจากนัน้ จะเป็นการอธิบายเนือ้ หาแต่ละส่วนดังนี้
บทที่ 1 งบการเงินแต่ละประเภท อธิบายพื้นฐานส่วนประกอบของ
งบการเงินทั้ง 5 ส่วน ค�ำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้าใจง่าย หลังจากจบ
ส่วนนี้ผู้อา่ นจะพอเข้าใจภาพรวมของงบการเงินเบื้องต้น
บทที่ 2 เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยประยุกต์ ใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิเช่น อัตราส่วนทางเงิน ผมได้อธิบาย
อัตราส่วนทางการเงินตามแต่ละประเภทเพื่อที่จะได้ไม่สับสนในการน�ำเอาไป
ใช้ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง และการวิเคราะห์แนวโน้ม
บทที่ 3 วิธีการอ่านงบการเงิน แนะวิธีเริ่มต้นการอ่านงบการเงิน
ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคย หากเปิดงบการเงินขึ้นมาดูอาจจะยังสับสนอยู่บ้าง
ตัวเลขอะไรไม่รู้เยอะไปหมด ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านตรงไหน ผมจึงแบ่งเป็น 20
ประเด็นทีค่ วรดูเบือ้ งต้น (อาจจะดูเหมือนเยอะ แต่ประเด็นต่างๆ นัน้ ก็สำ� คัญไม่
แพ้กนั ) โดยยกตัวอย่างจากงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จริงมาประกอบ
บทที่ 4 การวิเคราะห์บริษัทจากงบการเงิน เป็นการหาบริษัทที่น่า
ลงทุนจากงบการเงิน ตรวจสอบสุขภาพด้านการเงิน ในส่วนนี้จะอธิบายถึง
วิธีการดาวน์ โหลดงบการเงินย้อนหลัง การเรียงงบการเงินรายไตรมาส และ
ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์เพื่อท�ำความเข้าใจบริษัทก่อนที่จะลงทุน

บทที่ 5 งบการเงินแบบเจาะลึก เป็นการอธิบายรายละเอียดเพิม่ เติม
ในบางประเด็นที่ส�ำคัญ และที่ใช้บ่อยในการอ่านงบการเงิน เพื่อให้เข้าใจถึงที่
มาที่ไปของงบการเงินได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ บางครัง้ งบการเงินก็มบี างประเด็นซ่อนอยู่
ในส่วนนี้อาจจะยากอยู่บา้ ง แต่อยากให้ผู้อ่านท�ำความเข้าใจ เพื่อที่จะอ่านงบ
การเงินได้ลึกมากขึ้น
บทที่ 6 กรณีศกึ ษาจากงบการเงินในอดีต ผมได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์
จริงที่น่าสนใจในอดีต 10 บริษัท เพื่อเป็นกรณีศึกษาพร้อมทั้งผลกระทบที่มี
ต่องบการเงิน ชี้ถึงประเด็นที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ท�ำให้ผู้อ่านสามารถ
น�ำไปประยุกต์การอ่านงบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ผมขอเน้นย�้ำว่า เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และน�ำมาใช้เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนา
ชี้น�ำหุ้นแต่อย่างใด
บทที่ 7 ภาคผนวกส่งท้าย ถึงเนื้อหาหนังสือเล่มนี้จะเป็นการอ่านงบ
การเงินซึง่ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็ตาม แต่เพื่อให้เข้าถึงบริษทั ทีจ่ ะลงทุน
มากยิง่ ขึน้ จึงควรวิเคราะห์เชิงคุณภาพประกอบด้วย โดยผมยกตัวอย่างโมเดล
ที่ใช้บ่อยๆ ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้อา่ นน�ำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์บริษัท
การอธิบายในหนังสือนี้เน้นให้อ่านง่ายที่สุด เพื่อให้เป็นกุญแจอ่านงบ
การเงินอย่างแท้จริงส�ำหรับนักลงทุนหุ้น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเพิ่ม
เติมต่อยอดได้อย่างไม่ยากนัก และเพื่อเป็นการตอบแทนน�้ำใจกับสิ่งต่างๆ
ด้านการลงทุนที่ผมเคยได้รับมา ผมจึงขอมอบประสบการณ์และความรู้ที่มี
แด่นักลงทุนท่านอื่นบ้าง ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งให้หนังสือเล่มนี้เป็นก้าวเล็กๆ
ในการเริ่มต้นอ่านงบการเงิน
หากมีค�ำแนะน�ำ ติชม ข้อสงสัย หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม
สามารถติดต่อมาได้ที่ อีเมล Mr.LikeStock@gmail.com หรือเว็บไซต์
ด้านล่าง รวมทั้งดาวน์ โหลดไฟล์งบการเงินที่ใช้เป็นตัวอย่างประกอบ
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บทนำ�

รู้จักงบการเงิน

เกริ่นน�ำงบการเงิน
งบการเงิน คือ สิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสภาพของกิจการได้ ลองดู
ตัวอย่างต่อไปนี้ หากต้องการทราบสภาพของร่างกายหรือกิจการ มีขนั้ ตอนดังนี้

ตรวจสุขภาพ

จัดทำ�บัญชี

รายงานสุขภาพ

งบการเงิน

ทำ�ให้ ท ราบถึ ง สภาพของร่ า งกาย
ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันและอดีตที่
ผ่านมา
แต่ในอนาคตอาจจะดีหรือแย่กว่า
นี้ก็เป็นได้ เช่น หาก ร่างกาย ยัง
มี ไ ขมั น ไม่ ดี สู ง เกิ น เกณฑ์ ถ้ า ออก
กำ�ลังกาย ควบคุมอาหาร ก็จะกลับ
มามีสุขภาพแข็งแรงได้

ทำ�ให้ทราบถึงสภาพของ กิจการ ซึ่ง
เป็ น ข้ อ มู ล ณ ปั จ จุ บั น และอดี ต ที่
ผ่านมา
แต่ในอนาคตอาจจะดีหรือแย่กว่า
นี้ ก็ เ ป็ น ได้ เช่ น หาก กิ จ การ ยั ง มี
รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ถ้าทำ�การ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การให้ ดี ขึ้ น ลดค่ า
ใช้จ่าย ก็จะกลับมามีกำ�ไรได้

ดังนั้น งบการเงิน ท�ำให้ทราบถึงสภาพของกิจการว่าเป็นอย่างไร

16

กุญแจอ่านงบการเงิน

การอ่านงบการเงินยากหรือไม่

เราไม่จำ�เป็นต้องรู้วา่ บัญชีเขาทำ�กันอย่างไร
หน้าที่ของนักลงทุนคือ “ต้องอ่านให้เป็น!”
หยุดอคติและทุกอย่างไว้ ถ้าอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จ
ยังไงแล้ว ก็ ต้องอ่านงบการเงินให้เป็น!
จะอ่านงบการเงินได้ก็ต้องรู้บัญชี ถ้าถามว่าบัญชียากหรือไม่ตอบเลย
ว่ายากครับ แต่เราไม่ใช่นักบัญชี อะไรที่ยากๆ ไม่จ�ำเป็นต้องมานั่งปวดหัวว่า
บัญชีทำ� อย่างไร ไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา ดังนัน้ หน้าทีข่ องนักลงทุนก็คอื อ่านภาษา
ทางการเงิน (งบการเงิน) ที่นักบัญชีท�ำขึ้น ให้เข้าใจ ก็ถือว่าพอใช้ประกอบการ
ลงทุนได้แล้วครับ
หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยท�ำให้นกั ลงทุนทุกท่านเข้าใจงบการเงินได้มากขึน้ ครับ
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งบการเงินกับนักลงทุนระดับโลก
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งบการเงินคืออะไร

งบการเงิน (Financial Statements)
• รายงานทางการเงินและบัญชีของกิจการ

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
• นำ�เสนอฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
• แสดงถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหาร
• ผลกระทบทางการเงินในอดีตและอนาคต
งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงิน
และบัญชีทมี่ แี บบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
1. เพื่อน�ำเสนอฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และการเปลีย่ นแปลง
ฐานะทางการเงินของกิจการ
2. ทราบถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
3. ให้ข้อมูลแสดงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ ในอดีตและ
ผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต
ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินกลุม่ ต่างๆ
เช่น ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ลูกค้า รัฐบาล เป็นต้น

บทน�ำ รู้จักงบการเงิน

19

