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สร้างและวิเคราะห์ งบการเงิน ด้วย Excel ฉบับมืออาชีพ2

เมื่อพูดถึง “งบการเงิน” หลายคนมักจะนึกถึงตัวเลขจ�านวนมากๆ ท่ีสลับซับซ้อน หรือมึนงง 

ไปกับตัวเลขที่ยากต่อการท�าความเข้าใจ และอาจมองข้ามข้อมูลส�าคัญต่างๆ เหล่านั้นไป แต่อันที ่

จริงแล้วหากศึกษาข้อมูลจากงบการเงินกันอย่างจริงจัง ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในงบการ 

เงินนั้นอย่างมากมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะด�าเนินธุรกิจต่อไป หรือจะลงทุนกับบริษัทนั้นๆ

งบการเงนิคอือะไร ?
งบการเงิน (Financial Statement) เป็นผลผลิตของระบบบัญชีที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัด

ท�าขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือรายงานผลการด�าเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน 

และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงฐานะทางการเงินของบริษัท หรือผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งงบการเงินนี้จะถูกจัดท�าขึ้นเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาบัญชี อาจจะเป็นรอบ 

3 เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือน และสรุปออกมาให้อยู่ในรูปของงบการเงิน โดยงบการเงินมีองค์ 

ประกอบหลักๆ 6 ส่วน ได้แก่
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Intro การวิเคราะห์งบการเงิน (Analyzing Financial Statement) 3

1.	 งบดุล	 (Balance	 Sheet) ซ่ึงเป็นงบการเงินที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัท 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยทั่วไปนั้นบริษัทจดทะเบียนจะมีรอบระยะเวลาบัญชี

เป็นรายไตรมาส (3 เดือน) หรือรายปี (12 เดือน) โดยท่ีงบการเงินจะประกอบด้วย 

รายการหลักๆ 3 รายการ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นหรือทุน ซึ่งส่วน 

ของงบดุลที่เป็นสินทรัพย์นั้น จะบอกถึงผลของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่

ผ่านมา ในขณะที่ส่วนที่เป็นหน้ีสินและส่วนของเจ้าของนั้น จะแสดงถึงผลการตัดสินใจ 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ผ่านมา

2.	 งบก�ำไรขำดทุน	 (Income	 Statement) เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่งท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่  

ยอดขายหรือรายได้ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน และผลต่างของตัวเลขดังกล่าว (รายได้หัก 

ค่าใช้จ่าย) ซึ่งก็คือ ก�าไรหรือขาดทุนสุทธินั่นเอง

3.	 งบกระแสเงินสด	 (Statement	 of	 Cash	 Flows) เป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของบริษัทในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย 

จะแสดงรายการที่ได้มาและใช้ไปของเงินสด หรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดของ 3  

กิจกรรมหลัก ได้แก่ เงินสดที่ได้มาจากการ

ด�าเนินงาน การจัดหาแหล่งเงินทุน และเงิน 

ที่ได้มาจากการลงทุน เพื่อให้ผู ้ ใช้งบการ 

เงินได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด

หรือสภาพคล่องของบริษัท
ทด
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4.	 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้	(Statements	of	Changes	in	Share-

holders’	 Equity) เป็นงบการเงนิทีแ่สดงการเปลีย่นแปลงรายการต่างๆ ทีจ่ดัอยู่ในส่วน 

ของผูถ้อืหุน้ ระหว่างต้นงวดถงึปลายงวด เช่น การแบ่งปันส่วนทนุให้เจ้าของ การแสดง

รายการทีเ่กีย่วกบัเงนิทนุที่ได้รบัจากเจ้าของ เป็นต้น โดยในแต่ละรายการจะแสดงให้เหน็ 

ถงึการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสนิทรพัย์สทุธ ิหรอืความมัง่คัง่ของเจ้าของในระหว่างงวด

5. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 (Notes	to	Financial	Statements) ข้อมูลในงบการ 

เงินส่วนน้ีจะให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของ

บริษัท ซึ่งได้แก่ นโยบายการบัญชีของบริษัท รายละเอียดของการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การคาดการณ์ถึงสิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและ 

มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

6.	 รำยงำนของผู้สอบบัญชี	(Auditor’s	Report) เป็นข้อมูลที่แสดงไว้ ในงบการเงิน เพื่อ

ให้ผู้ ใช้งบการเงินเกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งกฎหมายได้ก�าหนดให้งบ

การเงินท่ีถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระจากบริษัท โดยผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบว่างบการเงินนั้น 

ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่ นอกจาก 

นั้นผู ้สอบบัญชียังให ้ข ้อ

สังเกตเก่ียวกับผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท

ด้วย เช่น ความผันผวน

ของอัตราแลกเปล่ียนเงิน

ตรา วิกฤตการณ์ทางการ

เมืองหรือเศรษฐกิจ เป็นต้น
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หวัใจส�าคญัของงบการเงนิ
ข ้อมูลงบการเงินที่ดีต ้องมีการให ้ 

ข้อมูลอย่างครบถ้วน เพ่ือรายงานต่อผู้ถือหุ้น 

หรือผู ้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

ลงทุน ดังนั้น งบการเงินที่ดีควรมีคุณสมบัติ

ต่างๆ ดังนี้

1. แสดงรายการในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เข้าใจง่าย และเชื่อถือได้

2. ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งอาจท�าให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

หลงผิดหรือเกิดความเสียหายแก่กิจการ

3. เผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่เอาข้อมูลที่ล้าสมัยมาใช้จนไม่สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้

4. ข้อมูลที่เปิดเผยต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับงวดเดียวกันของปีท่ีผ่านมา หรือปีก่อน 

หน้านั้น หรือสามารถเปรียบเทียบได้กับกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายๆ กัน

การใช้ประโยชน์จากงบการเงนิ และการวเิคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงนิ

งบการเงินนั้นแสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง รวมถึงการแสดงถึงผล 

ด�าเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจจะแสดงเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายคร่ึง 

ปี หรือรายปีก็ได้ ซ่ึงผู้อ่านงบการเงินสามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินไปประเมินความสามารถ 

ในการท�าก�าไร หรือประเมินความเสี่ยงในการลงทุน หรือผลตอบแทนท่ีอาจจะได้รับในอนาคตอย่าง 

มีหลักเกณฑ์
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นอกจากการพิจารณาเฉพาะตัวเลขต่างๆ ที่ได้แสดงในงบการเงินแล้ว เรายังสามารถใช ้

ประโยชน์จากงบการเงินเพิ่มเติมได้ โดยการน�าตัวเลขต่างๆ เหล่านั้นมาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการ

เงิน (Ration Analysis) ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานะของบริษัทได้อย่างถูกต้อง  

รวมทั้งใช้ ในการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ 

ต่างกัน หรือของบริษัทอื่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน 

ที่นิยมน�ามาใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ 

 1. อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงสภาพคล่องของบริษัท

a.	 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

b. อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)

 2. อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

a.	 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)

b. ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ (Collection Period) 

c.	 ระยะเวลาขายสินค้า (Inventory Turnover Ratio)

ทด
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 3. อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงในการท�าก�าไร

a.	 อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

b. อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน หรืออัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin)

c. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)

d. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)

 4. การวิเคราะห์ดูปองท์ (Du Pont Analysis)

 5. อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงภาระหนี้สิน และความสามารถในการช�าระหนี้

a.	 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt-to-Asset Ratio)

b. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio)

c. ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)

d. อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน (Cash Flow/Current Liabilities)

e. อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินรวม (Cash Flow/Total Debt) 

ข้อพจิารณาในการอ่านงบการเงนิ
รายกลุ่มอุตสาหกรรม

ก า ร อ ่ า น ง บ ก า ร เ งิ น ร า ย ก ลุ ่ ม

อุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของ

กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในด้านการเติบโต 

ของยอดขายและการท�าก�าไร ดังนั้น ผู้ลงทุน

จึงควรทราบถึงลักษณะและปัจจัยพื้นฐาน 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการอ่านงบการเงินของบริษัทที่อยู ่

ในธุรกิจนั้นๆ 
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กลุ่มธุรกิจการเงิน

ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ธุ ร กิ จ ธน าคา ร 

พาณิชย์และธุรกิจเงินทุน จะพิจารณาจาก 

ส่วนต่างของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย 

เป็นหลัก เนื่องจากเป็นรายได้และรายจ่าย 

ที่ส�าคัญของธุรกิจ 

ส�าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจหลักทรัพย์ 

จะพิจารณาจากค่านายหน้าในการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ รวมทั้งดอกเบี้ยรับ เงินปันผลจากการ

ลงทนุ กบัสดัส่วนเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์และ

ต้นทุนของบริษัท เป็นต้น

ส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยนั้น  

จะพิจารณาจากรายได้เบี้ยประกัน ซึ่งมีก�าไร 

จากการรบัประกนั เทยีบกบัค่าสนิไหม รวมทัง้

พิจารณารายได้จากการลงทุน เมื่อเทียบกับ 

เงินลงทุนที่ปล่อยกู ้ หรือฝากไว้กับสถาบัน 

การเงิน

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

กลุ ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

โดยทั่วไปมักพิจารณาท่ีนโยบายบัญชีในการ

รับรู้รายได้ของโครงการ ซึ่งมีผลต่อก�าไรที่

รายงานในแต่ละงวด 
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กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มเทคโนโลยี โดยท่ัวไปแล้วจะ

พิจารณาจากการประเมินมูลค่าโครงการ 

ว่าจะได้รับกระแสเงินสดเท่าใด นอกจาก 

นี้ยังอาจพิจารณาจากอัตราค่าบริการต่อ

ต้นทุน เป็นต้น

ข้อพงึระวงัในการอ่านงบการเงนิ
การอ่านงบการเงินให้เกิดประโยชน์นั้น นอกจากการพิจารณาตัวเลขในงบการเงิน และการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินแล้ว ผู้ลงทุนควรให้ความส�าคัญกับข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบ 

ส�าคัญในงบการเงินด้วย เช่น รายงานผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้นโยบายการบัญชี วิธีเลือกการท�าบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่แต่ละบริษัทเลือก 

ใช้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะในสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมเดียวกัน บริษัทท่ีมีนโยบาย 

การบัญชีที่ต่างกัน อาจท�าให้งบการเงินมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีไทยได้ก�าหนด 

ให้ทุกบริษัทเปิดเผยนโยบายการบัญชีไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใส  

ชัดเจน และยุติธรรมแก่ผู้อ่านงบการเงินและผู้ลงทุน
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ท ้ ายที่ สุ ดผู ้ ล งทุนอาจ

พิจารณาอ่านบทวิเคราะห์งบการ

เงินของหลักทรัพย์หรือบริษัทท่ี

ตนเองสนใจจะลงทุน เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีก

ทางหนึ่งด้วย รวมทั้งจะต้อง

พิจารณาข้อมูลอุตสาหกรรมของ

บริษัทจดทะเบียนท่ีพิจารณาใน

งบการเงิน เพื่อเปรียบเทียบกับ

แท็บ Developer หรือแท็บนักพัฒนา เป็นแหล่งรวบรวมเคร่ืองมือในการท�างานขั้นสูงใน 

โปรแกรม Microsoft Excel ดังนั้น เมื่อเราต้องการเขียนโค้ด VBA (Visual Basic for Application) 

เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ธุรกิจหรืองานอ่ืนๆ ซ่ึงจะได้กล่าวในบทท่ีเก่ียวข้องในล�าดับถัดๆ ไป เราจะต้อง 

เรียนรู้วิธีเปิดใช้แท็บเครื่องมือนี้ก่อน โดยมีล�าดับและวิธีการดังนี้

 1. เปิดโปรแกรม Excel 

ขึ้นมา

 2. คลิกแท็บ File

 3. คลิกเลือก Options

1

3

2

บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นด้วย โดยเฉพาะการเปรียบเทียบอัตราส่วนการเงินในส่วนต่างๆ กับ

ธุรกิจเดียวกัน เช่น ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ี มีระยะเวลานานเกินไปหรือไม่ อย่างไร แต่สิ่งส�าคัญ 

ที่ผู้ลงทุนควรมีก็คือ ความรู้ความเข้าใจในสถานะ และความพร้อมทางการเงินของตนเองเป็นอย่างดี  

เพื่อพิจารณาเลือกลงทุน หรือจัดสรรเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

วิธเีปิดแทบ็ Developer เพือ่ใช้เขยีนโค้ด VBA และเครือ่งมอืต่างๆ
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 4. ปรากฏหน้าต่าง Excel 

Options

 5. คลิกเลือก Customize 

Ribbon

 6. ให้คลิก  หน้า  

Developer

 7. คลิกปุ่ม OK

 8. จะได้แท็บ Developer 

แสดงในโปรแกรม Excel 

เพื่อน�าไปใช้งานต่อไป

7

4

5

6

8
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