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ส�ำหรบักำรลงทนุแล้ว การอ่านงบการเงิน กถ็อืว่ำเป็นสิง่ส�ำคญัทีท่�ำให้

เรำเข้ำใจถึงฐำนะทำงกำรเงิน สุขภำพด้ำนกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรท�ำ

ก�ำไรของบริษัท ถำ้อยำกจะทรำบถึงลักษณะของกิจกำร ท�ำได้โดยศึกษำจำก

งบกำรเงิน

แต่กำรอ่ำนงบกำรเงินและตีควำมหมำยนั้น จ�ำเป็นต้องเข้ำใจบัญชี 

และค�ำศพัท์ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ผูท้ี่ไม่คุน้เคยอำจจะสบัสน และคดิว่ำเป็นสิง่ 

ที่ยำก ในตอนเริ่มต้นที่ผมยังอ่ำนงบกำรเงินไม่เป็น ก็คิดเช่นน้ันเหมือนกัน  

แต่ด้วยควำมที่อยำกลงทุนให้ประสบควำมส�ำเร็จ จึงพยำยำมศึกษำบัญชี  

วิธีกำรอ่ำนงบกำรเงิน จำกที่ไม่มีพื้นฐำนเลยและไม่ได้จบกำรศึกษำทำงด้ำน

นี้ จนอำ่นงบกำรเงินเป็น ดังนั้น ท�ำให้ผมเขำ้ใจผู้ที่ยังอ่ำนงบกำรเงินไม่คล่อง

เป็นอย่ำงดี จึงพยายามอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด และเพื่อให้น�าไป

ใช้ได้จริง

หนังสือเล่มนี้เกิดจำกเอกสำรประกอบกำรบรรยำยเรื่อง “อ่านงบการ

เงนิเป็นใน 3 ชัว่โมง” ของผมเอง ซึง่เป็นกำรบรรยำยวธิกีำรอ่ำนงบเบ้ืองต้น 

โดยใช้เวลำไม่นำนนัก ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่ำนงบกำรเงินมำก่อน ก็ใช้เป็น

แนวทำงในกำรอ่ำนงบกำรเงินและศึกษำเพิ่มเติมได้ ซ่ึงหลังจำกเผยแพร่ใน

โลกอนิเทอร์เนต็ผ่ำนทำงบลอ็กของผม ได้รบักระแสตอบรบัทีด่อีย่ำงมำกมำย 

แต่เนื้อหำในเอกสำรนั้นยังไม่ละเอียดมำกนัก เนื่องจำกจุดประสงค์แรกเพียง

เพื่อใช้ประกอบกำรบรรยำยเท่ำนัน้ ท�ำให้ผมมแีนวคดิว่ำน่ำจะเขยีนเป็นหนงัสอื

อธิบำยให้ผู้อำ่นเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มลงมือเขียนจนเป็นหนังสือ “กุญแจ

อ่านงบการเงิน” เล่มนี้

คำ�นำ�



ผมพยำยำมอธิบำยให้เข้ำใจง่ำย มีภำพและตัวอย่ำงประกอบ ตลอด

จนสีสันต่ำงๆ ซึ่งสีสันเหลำ่นี้ล้วนมีควำมหมำยแฝงอยู่ เพื่อให้ผู้อำ่นเกิดควำม

เข้ำใจมำกยิง่ขึน้ ผมตัง้ใจไว้ว่ำหนงัสอื “กุญแจอ่านงบการเงนิ” นัน้จะ เปรยีบ

เสมอืนกญุแจที่ไขรหสัลบัวธิกีารอ่านงบการเงนิทีเ่ข้าใจง่าย ส�ำหรบัผูท้ีเ่ริม่

ศึกษำกำรอ่ำนงบกำรเงิน โดยเริ่มจำกสิ่งง่ำยๆ ที่เป็นพื้นฐำนส�ำหรับอ่ำนงบ

กำรเงิน วิธีกำรอ่ำนงบกำรเงิน จนกระทั่งกำรอำ่นงบกำรเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

เนือ้หำในเล่มจะแบ่งออกเป็น 7 บท โดยจะเริม่จำกบทน�ำ เพื่อท�ำควำม

รูจ้กักบังบกำรเงนิคร่ำวๆ ก่อน ต่อจำกนัน้จะเป็นกำรอธบิำยเน้ือหำแต่ละส่วนดังน้ี

บทที่ 1 งบการเงินแต่ละประเภท อธิบำยพื้นฐำนส่วนประกอบของ

งบกำรเงินทั้ง 5 ส่วน ค�ำศัพท์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเข้ำใจง่ำย หลังจำกจบ

ส่วนนี้ผู้อ่ำนจะพอเขำ้ใจภำพรวมของงบกำรเงินเบื้องต้น 

บทที่ 2 เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน เป็นกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 

โดยประยุกต์ใช้เคร่ืองมือต่ำงๆ อำทิเช่น อัตรำส่วนทำงเงิน ผมได้อธิบำย

อัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมแต่ละประเภทเพื่อที่จะได้ไม่สับสนในกำรน�ำเอำไป

ใช้ ตลอดจนวิธีกำรวิเครำะห์ตำมแนวดิ่ง และกำรวิเครำะห์แนวโน้ม 

บทที่ 3 วิธีการอ่านงบการเงิน แนะวิธีเริ่มต้นกำรอ่ำนงบกำรเงิน 

ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคย หำกเปิดงบกำรเงินขึ้นมำดูอำจจะยังสับสนอยู่บ้ำง  

ตัวเลขอะไรไม่รู้เยอะไปหมด ไม่รู้ว่ำจะเริ่มอ่ำนตรงไหน ผมจึงแบ่งเป็น 20 

ประเดน็ทีค่วรดเูบือ้งต้น (อำจจะดเูหมอืนเยอะ แต่ประเดน็ต่ำงๆ นัน้ก็ส�ำคญัไม่

แพ้กนั) โดยยกตวัอย่ำงจำกงบกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์

จริงมำประกอบ 

บทที่ 4 การวิเคราะห์บริษัทจากงบการเงิน เป็นกำรหำบริษัทที่น่ำ

ลงทุนจำกงบกำรเงิน ตรวจสอบสุขภำพด้ำนกำรเงิน ในส่วนนี้จะอธิบำยถึง

วิธีกำรดำวน์โหลดงบกำรเงินย้อนหลัง กำรเรียงงบกำรเงินรำยไตรมำส และ

ตัวอย่ำงวิธีกำรวิเครำะห์เพื่อท�ำควำมเข้ำใจบริษัทก่อนที่จะลงทุน



บทที ่5 งบการเงนิแบบเจาะลกึ เป็นกำรอธบิำยรำยละเอยีดเพิม่เตมิ

ในบำงประเด็นที่ส�ำคัญ และที่ใช้บ่อยในกำรอำ่นงบกำรเงิน เพื่อให้เขำ้ใจถึงที่

มำท่ีไปของงบกำรเงนิได้ดยีิง่ขึน้ ซึง่บำงครัง้งบกำรเงนิกม็บีำงประเดน็ซ่อนอยู่ 

ในส่วนนี้อำจจะยำกอยู่บำ้ง แต่อยำกให้ผู้อ่ำนท�ำควำมเข้ำใจ เพื่อที่จะอ่ำนงบ

กำรเงินได้ลึกมำกขึ้น

บทที ่6 กรณศีกึษาจากงบการเงนิในอดตี ผมได้ยกตวัอย่ำงเหตกุำรณ์

จริงท่ีน่ำสนใจในอดีต 10 บริษัท เพื่อเป็นกรณีศึกษำพร้อมท้ังผลกระทบท่ีมี

ต่องบกำรเงิน ชี้ถึงประเด็นที่มำที่ไปวำ่เกิดอะไรขึ้นบ้ำง ท�ำให้ผู้อ่ำนสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์กำรอ่ำนงบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ผมขอเน้นย�้ำว่ำ เป็นเหตุกำรณ์

ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต และน�ำมำใช้เพื่อเป็นกรณีศึกษำเท่ำนั้น มิได้มีเจตนำ

ชี้น�ำหุ้นแต่อยำ่งใด

บทที่ 7 ภาคผนวกส่งท้าย ถึงเนื้อหำหนังสือเล่มนี้จะเป็นกำรอ่ำนงบ

กำรเงนิซึง่เป็นกำรวเิครำะห์เชงิปรมิำณกต็ำม แต่เพ่ือให้เข้ำถงึบริษัททีจ่ะลงทนุ

มำกยิง่ขึน้ จงึควรวิเครำะห์เชิงคุณภำพประกอบด้วย โดยผมยกตวัอย่ำงโมเดล

ที่ใช้บ่อยๆ ในกำรวิเครำะห์ เพื่อให้ผู้อำ่นน�ำไปใช้ประกอบกำรวิเครำะห์บริษัท

กำรอธิบำยในหนังสือนี้เน้นให้อ่ำนงำ่ยที่สุด เพื่อให้เป็นกุญแจอ่ำนงบ

กำรเงินอย่ำงแท้จริงส�ำหรับนักลงทุนหุ้น และเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำเพิ่ม

เติมต่อยอดได้อย่ำงไม่ยำกนัก และเพ่ือเป็นกำรตอบแทนน�้ำใจกับสิ่งต่ำงๆ 

ด้ำนกำรลงทุนท่ีผมเคยได้รับมำ ผมจึงขอมอบประสบกำรณ์และควำมรู้ที่มี

แด่นักลงทุนท่ำนอ่ืนบ้ำง ผมก็หวังเป็นอย่ำงย่ิงให้หนังสือเล่มนี้เป็นก้ำวเล็กๆ 

ในกำรเริ่มต้นอ่ำนงบกำรเงิน 

หำกมีค�ำแนะน�ำ ติชม ข้อสงสัย หรืออยำกสอบถำมอะไรเพ่ิมเติม 

สำมำรถติดต่อมำได้ที่ อีเมล Mr.LikeStock@gmail.com หรือเว็บไซต ์

ด้ำนล่ำง รวมทั้งดำวน์โหลดไฟล์งบกำรเงินที่ใช้เป็นตัวอย่ำงประกอบ



สดุท้ำยต้องขอขอบคณุทกุๆ ก�ำลงัใจทีม่ส่ีวนท�ำให้หนงัสอืเล่มนีส้�ำเรจ็ขึน้

มำได้ และขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ นักลงทุน ที่คอยชี้แนะ ให้ค�ำแนะน�ำ และ

สอนสิ่งตำ่งๆ ในโลกกำรลงทุนให้แก่ผม ขอบคุณจำกใจจริงครับ

   เอิญ สุริยะฉาย

Mr. LikeStock

www.MrLikeStock.com

 facebook.com/Mr.LikeStock
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เกริ่นน�างบการเงิน
งบการเงิน คือ ส่ิงที่สำมำรถบ่งบอกถึงสภำพของกิจกำรได้ ลองดู

ตวัอย่ำงต่อไปนี ้หำกต้องกำรทรำบสภำพของร่ำงกำยหรอืกิจกำร มขีัน้ตอนดงันี้

ท�ำให้ทรำบถึงสภำพของร่างกาย 
ซึ่งเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันและอดีตท่ี 
ผำ่นมำ

  แต่ในอนำคตอำจจะดีหรือแย่กวำ่ 
นี้ก็เป็นได้ เช่น หำก ร่างกาย ยัง
มีไขมันไม่ดีสูงเกินเกณฑ์ ถ้ำออก
ก�ำลังกำย ควบคุมอำหำร ก็จะกลับ
มำมีสุขภำพแข็งแรงได้

ท�ำให้ทรำบถึงสภำพของ กิจการ ซึ่ง 
เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันและอดีตที่ 
ผ่ำนมำ

  แต่ในอนำคตอำจจะดีหรือแย่กว่ำ
น้ีก็เป็นได้ เช่น หำก กิจการ ยังมี 
รำยได้น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำย ถ้ำท�ำกำร 
ปรับปรุงกำรจัดกำรให้ดีข้ึน ลดค่ำ 
ใช้จ่ำย ก็จะกลับมำมีก�ำไรได้

ดังนั้น งบการเงิน ท�ำให้ทรำบถึงสภำพของกิจกำรว่ำเป็นอย่ำงไร

ตรวจสุขภาพ จัดท�าบัญชี

งบการเงินรายงานสุขภาพ



บทน�ำ รู้จักงบการเงิน    17

การอ่านงบการเงินยากหรือไม่

หยุดอคติและทุกอย่ำงไว้ ถ้ำอยำกเป็นนักลงทุนท่ีประสบควำมส�ำเร็จ 

ยังไงแล้ว ก็ ต้องอ่านงบการเงินให้เป็น!

จะอ่ำนงบกำรเงินได้ก็ต้องรู้บัญชี ถ้ำถำมว่ำบัญชียำกหรือไม่ตอบเลย

ว่ำยำกครับ แต่เรำไม่ใช่นักบัญชี อะไรที่ยำกๆ ไม่จ�ำเป็นต้องมำนั่งปวดหัววำ่

บญัชที�ำอย่ำงไร ไม่ใช่หน้ำท่ีของเรำ ดงันัน้ หน้ำทีข่องนกัลงทนุกค็อื อ่ำนภำษำ

ทำงกำรเงิน (งบกำรเงิน) ที่นักบัญชีท�ำขึ้น ให้เข้ำใจ ก็ถือว่ำพอใช้ประกอบกำร

ลงทุนได้แล้วครับ

หนงัสือเล่มนีจ้ะช่วยท�ำให้นกัลงทนุทกุท่ำนเข้ำใจงบกำรเงินได้มำกขึน้ครบั 

เรำไม่จ�ำเป็นต้องรู้ว่ำบัญชีเขำท�ำกันอยำ่งไร

หนำ้ที่ของนักลงทุนคือ “ต้องอ่านให้เป็น!”
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งบการเงินกับนักลงทุนระดับโลก
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งบการเงินคืออะไร

งบการเงิน (Financial Statements)

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

•	 รำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีของกิจกำร

•	 น�ำเสนอฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน
•	 แสดงถึงผลกำรบริหำรของฝ่ำยบริหำร
•	 ผลกระทบทำงกำรเงินในอดีตและอนำคต

งบการเงิน (Financial Statements) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงิน

และบญัชทีีม่แีบบแผน เพื่อแสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนนิงำน และกระแส

เงินสดของกิจกำรในแต่ละงวดบัญชี

จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

1. เพื่อน�ำเสนอฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนินงำน และกำรเปล่ียนแปลง

ฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร

2. ทรำบถึงผลกำรบริหำรของฝ่ำยบริหำรว่ำมีประสิทธิภำพมำกน้อย

เพียงใด บรรลุเปำ้หมำยที่วำงไว้หรือไม่

3. ให้ข้อมูลแสดงผลกระทบทำงกำรเงินจำกเหตุกำรณ์ในอดีตและ 

ผลกระทบที่จะเกิดในอนำคต

ซึง่เป็นประโยชน์ต่อตัดสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผู้ ใช้งบกำรเงนิกลุม่ต่ำงๆ 

เช่น ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น เจ้ำหนี้ ผู้บริหำร ลูกจำ้ง ลูกค้ำ รัฐบำล เป็นต้น
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