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การลงทุนหุนเปรียบเสมือนหนึ่งเขาเปนเจาของกิจการ เรายอมอยาก

ลงทุนในกิจการที่ดีมีอนาคต สรางผลก�าไรท�าใหมูลคากิจการเพิ่มขึ้น ผูถือหุน

ยอมไดรับปันผลและมูลคาหุนที่สูงขึ้นนั่นเอง 

นักลงทุนสามารถตรวจสอบผลการด�าเนินงานของกิจการและฐานะ

การเงินไดจาก การอานงบการเงิน ท�าใหทราบถึงสุขภาพทางการเงินของ

กิจการวามีความแข็งแกรงหรือไม ท�ามาหากินเกงหรือเปลา มีภาระหน้ีสิน

มากเกินไปหรือไม

อานงบการเงินยากหรือไม

ผมขอยนืยนัตรงนีเ้ลยนะครับ วาไมไดมอีะไรยากเลย แตการจะอานงบ

การเงินและตีความหมายนั้น จ�าเปนตองเขาใจบัญชีเบื้องตนบาง เพราะการ

อานงบการเงินเปนการอานสรุปบัญชีที่เขาท�ามาอีกที เรานักลงทุนไมจ�าเปน

ตองรูวาลึกๆ เขาท�าบัญชีกันอยางไร แคอานงบการเงินใหเปนก็เพียงพอแลว

ครับ และงายกวากันเยอะ

ซึ่งกอนหนานี้ผมไดมีผลงานเขียนหนังสือ “กุญแจอานงบการเงิน” 

ซึ่งหลายๆ ทานอาจเคยผานตา และไดอานมาบาง เปนหนังสือที่ผมอธิบาย

หลักการอานงบการเงินใหเขาใจงาย มีภาพและตัวอยางประกอบ พิมพ 4 สี

ทั้งเลม เหมาะส�าหรับผูที่ตองการศึกษางบการเงิน หลังจากพิมพวางจ�าหน่าย 

ไดรบักระแสตอบรบัทีด่อียางมาก ถกูพมิพซ�า้หลายตอหลายครัง้ เกนิจากยอด

ที่ผมหวังไวมาก ตองขอขอบคุณผูอานที่ติดตามหนังสือเลมแรกของผมมา ณ 

ที่นี้ดวยครับ

ค�าน�า
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และผมไดมีโอกาสถายทอดความรูดานการอานงบการเงินใหแกผูที่

สนใจเพิ่มเติม มีการปรับปรุงเนื้อหาใหมใหเขาใจงายมากยิ่งขึ้น สอดแทรก

เทคนคิเพิม่เตมิ จนมาเปนหนงัสอืเลมนี้ในชื่อวา “กาวแรกอานงบการเงนิ” 

ส�าหรับเลมนี้ ผมตั้งใจใหเปนจุดเริ่มตนที่งายในการศึกษาวิธีการอาน

งบการเงิน ที่ใครๆ มองวาเปนเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย เหมือนคอยๆ เรียน

รู กาวไปดวยกัน เริ่มตั้งแตปูพื้นฐาน ตลอดจนเทคนิคการแกะงบการเงินที่

ยากขึ้นได เผยทุกเคล็ดลับที่นักลงทุนควรรู เหมาะส�าหรับผูเริ่มตนศึกษาวิธี

การอานงบการเงิน

ลกัษณะการอธิบายยงัเปนรปูแบบทีเ่ขาใจงาย มภีาพประกอบ และการ

ใชสสีนัตางๆ เพื่อเพิม่ความเขาใจมากยิง่ขึน้ สิง่ส�าคญัทีแ่ตกตางจากเลมเดมิ 

คอื ในเลมนีจ้ะมตีวัอยางงบการเงนิจากหุนจรงิประกอบมากขึน้ในแตละหวัขอ 

ท�าใหผูอานสามารถน�าไปประยุกตใชจริงไดสะดวก

เนื้อหาในเลมจะแบงออกเปน 8 บท โดยเริ่มจากบทน�า เพื่อท�าความ

รูจกักบังบการเงนิคราวๆ กอน อะไรทีง่บการเงนิบอกเราไดบาง ตอจากน้ันเปน

บทที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ในการอานงบการเงินตอง

ไดค�าตอบ 3 ขอ หนึ่งในนั้นคือ กิจการมีความแข็งแกรงหรือไม สามารถตรวจ

สอบไดจากงบนี้ ท�าใหทราบถึงโครงสรางและความเสี่ยงของกิจการ

บทที่ 2 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ่งที่ตองรูขอถัดมาคือ กิจการท�า

มาหากินเกงหรือไม ดูจากผลการด�าเนินงานที่ผานมาวาเปนอยางไร ท�าก�าไร

ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

บทท่ี 3 งบกระแสเงินสด และสิ่งที่ตองรูขอสุดทายคือ ตองเห็น

ภาพจริงของกิจการใหได หากเราวิเคราะหเฉพาะ 2 งบแรก อาจะยังไมเห็น

ภาพจรงิอยางครบถวนได จึงจ�าเปนตองวเิคราะหงบกระแสเงินสดประกอบดวย

บทที่ 4 สวนประกอบอื่นของงบการเงิน งบการเงินนั้นจะมีทั้งหมด  

5 สวน นอกจาก 3 องคประกอบแรกแลว ยังมีงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
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สวนของผูถือหุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่จ�าเปนตองดูในการอาน 

งบการเงิน รวมถึงรายงานความเห็นของผูสอบบัญชี เพ่ือใหมั่นใจในงบการ

เงินนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

บทที่ 5 เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

โดยประยุกตใชเครื่องมือตางๆ อาทิเชน อัตราสวนทางการเงิน หลักในการ

วิเคราะหและขอสังเกตในการน�าไปใชจริง ตลอดจนวิธีการวิเคราะหตามแนว

ดิ่ง และการวิเคราะหแนวโนม

บทที่ 6 เทคนิคเลือกหุนดีจากงบการเงิน หลังจากศึกษาวิธีการอาน 

งบการเงินมาแลว ลองเลือกหุนดีจากงบการเงินกัน โดยเปนเทคนิคเบื้องตน

ท่ีแมแตมือใหมก็ท�าได ใหเปนแนวทางในการคนหาหุนที่จะศึกษาขอมูลตอ

เพื่อเลือกลงทุน

บทที่ 7 ตัวชวยในการอานงบการเงิน เครื่องมือและเว็บไซตอ�านวย

ความสะดวกในการดูงบการเงนิ ท�าใหวเิคราะหงบการเงนิไดรวดเรว็มากย่ิงขึน้ 

และแนวทางการหาขอมลูปัจจยัพืน้ฐานของบรษิทัทีเ่ราสนใจ ซึง่ในแตละลงิก

สามารถใชโทรศัพทมือถือสแกน QR Code ไปยังเว็บไซตไดเลย

โดยตอนทายๆ เลมนี้ จะมีตัวอยางคลิปใน Youtube ประกอบขั้นตอน

การวิเคราะหงบการเงนิของหุนจรงิ ตัง้แตเริม่ตนการอานงบ จดุส�าคญัในดงูบ

การเงินแบบทีละขั้นตอน ตัวอยางกรณีศึกษา และคลิปสอนอานงบการเงิน

ตางๆ อีกมากมายไวดูประกอบเพื่อความเขาใจที่มากยิ่งขึ้น

ส�าหรับหุนที่น�ามาเปนตัวอยางประกอบ ก็เพื่อใหเขาใจเน้ือหามากขึ้น

เทานัน้ และเปนเหตกุารณทีเ่กดิขึน้แลวในอดตี มไิดมเีจตนาชีน้�าหุนแตอยางใด 

ส�าหรบัผูอานทีย่งัไมรูจักหุนนัน้ๆ ทกุหุนทีผ่มยกตวัอยางประกอบ จะมลีกัษณะ

ธุรกิจของหุนแนบมาดวย เพื่อใหพอเขาใจวาหุนนี้ท�าธุรกิจอะไร

เน้ือหาในเลมนีถ้กูเขยีนจากประสบการณในการอานงบการเงนิ ศกึษา

และเรียนรูเพิ่มเติมของผม ตลอดจนการไดถายทอดวิธีการอานงบการเงินที่
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ผานมา กลั่นกรองมาเพื่อใหเปนประโยชนกับผูอานมากที่สุด อีกทั้งเปนการ

ตอบแทนกบันกัลงทนุทุกๆ ทานที่ใหการตอบรับหนงัสอืผมจนตดิอนัดบัหนงัสอื

ขายดี และผูติดตามทางเฟซบุ๊ค fanpage รวมทั้งชอง Youtube

หากมีค�าแนะน�า ติชม หรือขอสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม 

สามารถติดตอมาไดท่ีอีเมล Mr.LikeStock@gmail.com หรือเว็บไซต 

ดานลาง 

สดุทาย ตองขอขอบคณุทกุๆ ก�าลงัใจทีม่สีวนท�าใหหนงัสอืเลมนีส้�าเรจ็

ขึ้นมาได รวมถึง คุณธรรมวิทย ขันติกุล ที่วาดภาพการตูนน่ารักๆ ประกอบ 

และขอขอบคุณ ครู อาจารย พี่ๆ เพื่อนๆ นักลงทุน ที่คอยชี้แนะ ใหค�าแนะน�า 

และสอนสิ่งตางๆ ในโลกการลงทุนใหแกผม 

                                   ขอบคุณจากใจจริงครับ

     เอิญ สุริยะฉาย

     Mr.LikeStock
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งบการเงินคืออะไร 

งบการเงิน (Financial Statements)

จุดมุงหมายของงบการเงิน

•	 รายงานทางการเงินและบัญชีของกิจการ

•	 น�าเสนอฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน
•	 แสดงถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหาร
•	 ผลกระทบทางการเงินในอดีตและอนาคต

งบการเงิน (Financial Statements) หมายถึง รายงานทางการเงิน

และบญัชทีีม่แีบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และกระแส

เงินสดของกิจการ ในแตละงวดบัญชี

จุดมุงหมายของงบการเงิน

1. เพื่อน�าเสนอฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และการเปลี่ยน 

แปลงฐานะทางการเงินของกิจการ

2. ทราบถึงผลการบริหารของฝ่ายบริหารวามีประสิทธิภาพมากนอย

เพียงใด บรรลุเป้าหมายที่วางไวหรือไม

3. ใหขอมูลแสดงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณในอดีตและ

ผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต

แตละกิจการตองจัดท�าบัญชีอยูแลวตามปกติ เมื่อครบงวดรายปีก็น�า

ขอมูลเหลานั้นมาจัดท�าเปนงบการเงิน ดังนั้น งบการเงิน ก็เหมือนเปนการ
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สรุปบัญชีในรอบปีที่ผานมา ท�าใหทราบวามีผลการด�าเนินงานดีหรือไม และ

ฐานะการเงินเปนอยางไรนั่นเอง

งบการเงิน ท�าใหทราบถึงสภาพของ กิจการ ซึ่งเปนขอมูล  

ณ ปัจจุบันและในอดีตที่ผานมา

แตในอนาคตอาจจะดหีรอืแยกวานีก้เ็ปนได เชน หาก กิจการ 

ยงัมรีายไดนอยกวาคาใชจาย ถาท�าการปรบัปรงุการจดัการใหดข้ึีน 

ลดคาใชจาย ก็จะกลับมามีก�าไรได

จัดท�าบัญชี

งบการเงิน

กิจการ

ถึงแมขอมูลในงบการเงินจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในอดีต แตก็พอบอก

อนาคตบางอยางได เชน ถากิจการมีหนี้สินจากการกูยืม พอใหเราคาดไดวา 

ตอจากนี้กิจการตองมีคาใชจายดอกเบี้ย และมีภาระในการคืนเงินที่กูยืมมา
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ท�าไมตองอานงบการเงิน
ทีต่องอานงบการเงนิเพราะราคาหุนจะสมัพนัธกบัผลประกอบการของ

กิจการ หุนที่มีงบการเงินดี (กิจการมีก�าไร) จะท�าใหกิจการมีมูลคามากยิ่งขึ้น

ในระยะยาว แลวราคาหุนจะขึ้นตาม น่าลงทุน ถือหุนแลวมีก�าไร (ถาซื้อมา

ในราคาที่เหมาะสม)

ตัวอยางหุนที่ก�าไรเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ในระยะยาวราคาหุนจะวิ่งตามผลประกอบการ (ก�าไร) ที่กิจการท�าได 

แตในระยะสั้นอาจมีความผันผวนขึ้นลงตามภาวะตลาดได ดังตัวอยาง
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ตัวอยางหุนที่ก�าไรมีแนวโนมลดลง

หากกจิการเร่ิมมีแนวโนมก�าไรลดลง ราคาหุนก็จะลดลงตามผลประกอบ

การ ดังตัวอยาง

ลองเปรยีบเทยีบหุนทัง้ 2 บรษิทั จะเหน็ไดชดัวาราคาหุนนัน้จะสมัพนัธ

กับผลประกอบการ ดังนั้น หากเราอานงบการเงินเปน ท�าใหเราสามารถเลือก

ลงทุนในกิจการที่ดีได

สวนกิจการที่ดีมีลักษณะอยางไร ลองติดตามตอในเนื้อหาถัดๆ ไปครับ
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สิ่งที่ตองรูจากการอานงบการเงิน

1. กิจการท�ามาหากินเกง 

2. กิจการมีความแข็งแกรง

3. ตองเห็นภาพจริงของกิจการ!

3 หัวขอที่ตองรูจากการอานงบการเงิน คือ

1. กิจการท�ามาหากินเกงไหม ดูผลประกอบการวา ที่ผานมาท�าก�าไร

ไดดีหรือไม มีแนวโนมดีขี้นเรื่อยๆ มีการพัฒนาจากปีกอนไหม 

2. กจิการมคีวามแขง็แกรงไหม ดูฐานะการเงนิของกจิการวา มคีวาม

แขง็แกรงในการท�าธรุกจิหรอืไม มหีนีส้นิจากการกูเยอะเกนิไปหรอื

ไม มีความพรอมในการขยายธุรกิจมากนอยแคไหน

3. ตองเห็นภาพจริงของกิจการ! สิ่งส�าคัญในการอานงบการเงินคือ 

ตองรูความจริงของกิจการใหได ทราบถึงแนวโนมของกิจการ ใน

บางครั้งกิจการมีก�าไรเยอะผิดปกติ ตองแยกใหออกวามาจากการ

ด�าเนินงานปกติ (เกง) หรือเปนแคก�าไรพิเศษที่เกิดข้ึนช่ัวคราว 

(เฮง)
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ขอจ�ากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน
ขอมูลบางรายการในงบการเงินยังไมไดเป็นมูลคาปัจจุบัน

 • สินทรัพยบางรายการมีมูลคา สูงกวา ที่แสดงในงบการเงิน

 • เชน ที่ดิน มักจะบันทึกในงบการเงินเปนราคาทุน (ราคาที่ซื้อ) แต 

เมื่อเวลาผานไป ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น แตในงบยังเปนตัวเลขเทาเดิม

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 ท่ีดนิใหเชาดงักลาว มมีลูคาตามบญัชี 
จ�านวน 208.55 ลานบาท และมูลคายุติธรรม จ�านวน 30,549.29 
ลานบาท ซึ่งประเมินขึ้นโดยอางอิงจากราคาประเมินที่ดิน ของกรม
ธนารักษในละแวกขางเคียง

ราคาที่ดินมีมูลคาตามบัญชีเพียงสองรอยกวาลานบาทเทานั้น (ราคา

ทุน) แตมูลคายุติธรรม (ราคาตลาด) มีถึง 30,549.29 ลานบาท

จะเห็นไดวาในงบการเงินจะแสดงมูลคาที่ดินนอยกวาความเปนจริงไป
เยอะเลย
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การรับรูรายไดและคาใชจายแตละบริษัทข้ึนอยูกับนโยบายทางบัญชี

 • ขอมูลในงบการเงินบางรายการเกิดจาก การประมาณการ 

 • เชน การประมาณการรับรูรายได ตนทุน การตัดคาเสื่อมราคา

 • ถาใชนโยบายบัญชีที่ตางกัน ก�าไรอาจจะไมเทากันก็ได!

ดังนั้น ถึงแมวา 2 บริษัทจะท�าธุรกิจเหมือนกัน ความเกงเทากัน แต

เลือกนโยบายทางบัญชีตางกัน ท�าใหก�าไรที่ไดไมเทากันก็ได

และการเปลีย่นนโยบายทางบญัชอีาจสงผลใหก�าไรมากขึน้ แมจะไมได

ท�ามาหากินเกงขึน้กต็าม เชน การเปลีย่นนโยบายการตดัคาเส่ือมราคาใหนาน

ขึ้น ท�าใหคาใชจายลดลง ก�าไรบริษัทมากขึ้น ทั้งๆ ที่ไมไดเกงอะไรขึ้นมาเลย

มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงมาแลว!



บทน�ำ ท�ำควำมรู้จักงบกำรเงิน  25  

ขอมูลเชิงคุณภาพบางอยางก็ไมไดแสดงในงบการเงิน

 • แผนทางธุรกิจและการเติบโตในอนาคตของกิจการ

 • ความสามารถของผูบริหาร ความซื่อสัตย วิสัยทัศน

 • ชื่อเสียงของธุรกิจ ความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty)

 • ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ

นักลงทุนจริงควรศึกษาปัจจัยคุณภาพประกอบดวยเสมอ เชน จาก 

การติดตามในบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day)
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