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ดร.ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว

คงต้องย้อนกลับมาถึงความหมายของค�าว่า “บัญชี” อีกครั้งหนี่ง ซึ่ง

จะให้ความหมายว่า บัญชีท�าอะไร ท�าไมต้องท�า และท�าเพื่อใคร 

หากคิดอย่างง่ายๆ คือ บัญชีก็เป็นเพียงการจดบันทึกเรื่องราวทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงิน หลังจากนั้นก็จัดท�ารายงานออกมาว่าที่ 

จดไปนัน้มอีะไรบ้าง รายงานทีอ่อกมากค็อืรายงานทางการเงนิหรอื

งบการเงินนั่นเอง และด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการให้ทุกท่านได้

ประโยชน์จากรายงานการเงินที่มีคุณภาพจริงๆ การบัญชีจึงต้องมี

ศิลปะในการจดบันทึก จ�าเป็นต้องมีกระบวนการ หลักการ มาตรฐาน 

เพือ่ประโยชน์ให้กบัผูท้ีต้่องการอ่านรายงานทกุกลุม่สามารถน�าไปใช้ 

หากจะให้ความหมายของ ”การบัญชี” ในภาษาทางวิชาการตามที่

สภาวชิาชพีในพระราชปูถมัภ์ได้ก�าหนดไว้ จะมคีวามหมายในท�านอง

เดียวกันคือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ�าแนก และสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้น

สุดท้ายของการบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อบุคคลหลายฝ่ายในกิจกรรมของกิจการ

บทความน้ีจึงขอเริ่มท่ีโครงสร้างของงบการเงิน องค์

ประกอบ และความสมัพนัธ์ทีส่�าคญัของงบทีรู่จ้กัชือ่กนัเป็นอย่างดี 

คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน (หรืองบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) และงบกระแสเงินสด  

งบแสดงฐานะการเงนิ ชือ่ของรายงานหรอืงบนีไ้ด้สะท้อนถงึ

วัตถุประสงค์ของมันได้อย่างชัดเจน

เพราะเป็นงบทีต้่องการแสดงให้ผูอ่้านได้ทราบ “ฐานะทางการ

เงินของกิจการ” ณ วันสิ้นงวดว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

หากพิจารณาด้วยความคิดพื้นฐานง่ายๆ เช่น หากท่านจะ 

“เป็นเจ้าของบริษัท” ซื้อขายเฟอร์นิเจอร์หวาย

สิ่งแรกที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงคือ จะน�าเงินจากที่ไหนหรือจาก

แหล่งใดมาลงทนุท�าธรุกจินี ้หากต้องการเงนิทนุเพือ่เริม่ท�าธรุกจินีเ้ป็น

เงนิ 3,000,000 บาท เงนิทนุจ�านวนนี ้ท่านจะสามารถจดัหาได้มาจาก 

2 ทางเท่านัน้ คอื จากเงนิของท่านเองหรอืจากผูร่้วมก่อตัง้บรษิทั และ

จากเงินที่ไปกู ้มา หากท่านกู ้เงินระยะยาวมาเพื่อลงทุนจ�านวน 

1,200,000 บาท เงินจ�านวนที่กู้มานี้ จึงเรียกว่า “หนี้สิน” (Liabilities) 

และส่วนของเงิน 1,800,000 บาท เป็นเงินของท่านซึ่งเป็นเจ้าของ จึง

เรียกว่า “ส่วนของเจ้าของ” (Owner’s Equity) หรือกรณีจดทะเบียน

เป็นบรษิทัจะเรยีกว่า “ส่วนของผูถ้อืหุน้” (Shareholders’ Equity) เมือ่

ผู้
คนจ�านวนไม่น้อย ไม่ว่าจะท�าธุรกิจหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้ยิน 

ค�าว่า “บญัช”ี หรอืงบการเงนิแล้ว มกัจะนกึถงึค�าว่า เดบติ และ

เครดิตตามมาด้วยทันที และอาจตามด้วยการสั่นศีรษะว่าไม่ถนัด 

เพราะอาจเคยเรียนมาบ้างแล้ว และพบว่าไม่ชอบหรือได้ยินมาว่าไม่

น่าสนใจเท่าใดนัก เนื่องจากคิดว่าบัญชีหรืองบการเงินหรือรายงาน

ทางการเงินเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก ยกให้เป็นหน้าท่ีของกลุ่มบุคคลที่ได้

ศึกษามาทางบัญชี หรือกลุ่มคนที่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงบการเงิน

เป็นประจ�าคงจะเป็นการเหมาะสมกว่า

กรณีของมุมมองท่ีคลาดเคล่ือนไปดังกล่าวต่อการบัญชี 

พจิารณาในลกัษณะทัว่ๆ ไปได้ว่าเป็นเรือ่งของการทีผู่ค้นมกัจะปฏเิสธ

สิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงต่อๆ กันมาว่าเข้าใจยาก อาจเนื่องจากการไม่

ให้คณุค่าหรอืเหน็ถงึประโยชน์ในการใช้เวลากบัการพยายามท�าความ

เข้าใจ อย่างไรกต็าม สิง่นัน้อาจท�าให้ผูค้นจ�านวนหนึง่ได้พลาดโอกาส

ทีไ่ม่ควรพลาดไปอย่างน่าเสยีดาย เพราะบญัชมีุง่ทีจ่ะให้ข้อมลูส�าคญั

ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ ไม่ว่าในฐานะ

ที่เป็นผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่จะให้เงินกู้กับบริษัทต่างๆ หรือ 

ในฐานะของผู ้ต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อการได้รับ 

ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริง

นัน้ การจดัท�ารายงานทางการเงนิ หรอืงบการเงนินัน้ ผูท้ีไ่ม่ได้มหีน้าที่

ท�าบัญชีจะไม่ต้องท�างบการเงินเอง ไม่ต้องเข้าใจการเดบิตหรือ

เครดิตแต่อย่างใด ไม่จ�าเป็นต้องทราบถึงกระบวนการทางบัญชีที่ใช้

ในการจดบันทึก ขอเพียงการรู้จักรูปลักษณ์ โครงสร้าง และองค์-

ประกอบของงบการเงิน เข้าใจหลักคิดของมาตรฐานที่ต้องการให้

ข้อมูลทางการเงินแก่ท่าน 

การเริ่มต้นที่เป็นส่ิงส�าคัญล�าดับแรก คือการปรับพื้นฐาน

มุมคิด มุมมองหรือความรู้สึกต่อการบัญชีและรายงานทางการเงิน 

อ่านได้และอ่านดี (1)งบการเงิน....
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จ�านวนเงินที่น�ามาลงทุนครบ 3,000,000 บาท ซึ่งทั้งหนี้สิน 1,200,000 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,800,000 บาทนี้ จะน�ามาแสดงไว้ที่ด้าน

ขวาของงบแสดงฐานะการเงิน 

จ�านวนเงินทุนท�าธุรกิจ 3,000,000 บาทนี้ ท่านน�าไปซื้อสินทรัพย์ เช่น อาคาร 1,000,000 บาท ซื้อสินค้าเพื่อมาขายคือ เฟอร์นิเจอร์

หวาย 1,500,000 บาท ซื้ออุปกรณ์ส�านักงาน 100,000 บาท แล้วจึงมีเป็นเงินสดไว้ 400,000 บาท น�ามาแสดงเป็น “สินทรัพย์” (Assets) ไว้ที่

ด้านซ้ายของงบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทั้งหมดนี้ เป็นฐานะทางการเงินของธุรกิจแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน หากจัดท�างบในวันที่ลงทุน 

คือ 31 ธันวาคม 2560 จะแสดงในรูปแบบงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีได้ดังนี้ 

บริษัท แห่งหนึ่ง จำ�กัด
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน: หนี้สิน

      เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 400,000 หนี้สินหมุนเวียน:

      สินค้�คงเหลือ 1,500,000 - -

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,900,000 หนี้สินไม่หมุนเวียน:

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:      เงินกู้ยืมระยะยาว 1,200,000

      ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ส่วนของผู้ถือหุ้น

        อ�ค�ร 1,000,000      ทุนที่จดทะเบียนและช�าระแล้ว 1,800,000

        อุปกรณ์สำ�นักง�น 100,000 1,100,000      ก�าไรสะสม -

                   รวมสินทรัพย์ 3,000,000 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,000,000

บริษัท แห่งหนึ่ง จำ�กัด
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561
     ข�ยสุทธิ 1,900,000

หัก ต้นทุนข�ย    800,000

      กำ�ไรขั้นต้น 1,100,000

หัก ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

      ค่�โฆษณ�   100,000

      ค่�น�ยหน้�พนักง�นข�ย     60,000

      เงินเดือนผู้บริห�ร     70,000

      ค่�เสื่อมร�ค�-อ�ค�รสำ�นักง�น     40,000

      ค่�ส�ธ�รณูปโภค     15,000

      ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด     10,000

      ค่�ใช้จ่�ยอื่น       5,000

      รวมค่�ใช้จ่�ย    300,000
      กำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้    800,000
หัก  ต้นทุนท�งก�รเงิน    100,000
     กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้    700,000
หัก  ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้   210,000

      กำ�ไรสุทธิ   490,000

โครงสร้าง และองค์ประกอบทางด้านซ้าย และด้านขวาของงบฐานะการเงิน จึงจะมียอดรวมเท่ากันเสมอ 

งบก�าไรขาดทนุ เป็นรายงานทางการเงนิทีช่ือ่ได้สะท้อนถงึวตัถปุระสงค์ของงบอย่างชดัเจนเช่นกนั เพือ่ให้ผูอ่้านได้ทราบผลการด�าเนนิงาน

ในระหว่างงวดหรือรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ว่ามีก�าไรหรือขาดทุนเท่าใดบ้าง หากบริษัทได้ด�าเนินงานมาครบ 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

โดยน�ารายได้ทั้งจากการขาย และรายได้อื่น มาหักออกจากค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นล�าดับขั้น ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทนุของสินค้าท่ีขายออกไปในงวดนัน้ เพือ่

ทราบถึงก�าไรขั้นต้น 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน เพื่อทราบถึงก�าไรจากการด�าเนินงาน 

(ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ทีไ่ด้กู้มา (ต้นทนุทางการเงนิ) เพือ่ทราบถงึ

ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ เพือ่ทราบถงึก�าไรสทุธิ 

การแสดงในรูปแบบของงบก�าไรขาดทุนแบบหลายขั้น 

ดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการการวิเคราะห์ประเมิน

สุขภาพทางการเงินของบริษัทได้ดี

 เมื่อด�าเนินงานมาถึงสิ้นงวดปี 2561 บัญชีจะแสดงความ

สมัพนัธ์ของก�าไรสทุธทิีบ่รษิทัท�าได้ในงวดบญัชนีัน้ โดยผูท้�าบญัชไีด้

ปิดบญัช ีและน�าก�าไรสทุธทิีท่�าได้ 490,000 บาท มาสะสมไว้ให้เป็น

ของท่านในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใน 

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” ด้วยบัญชีชื่อว่า “ก�าไรสะสม”

งบกระแสเงนิสด เป็นรายงานทางการเงนิทีใ่ห้ข้อมลูเกีย่วกบั

ได้มา และใช้ไปของเงินสดบริษัทว่า

ในงวดบัญชีนั้น บริษัทได้เงินสดมา และได้ใช้เงินสดไปใน

แหล่งใดบ้าง และเป็นจ�านวนมากน้อยเท่าใด ซึ่งแหล่งได้มา และใช้

ไปมาจาก 3 กิจกรรม คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 

(Cashflow from Operating Activity: CFO) กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน (Cashflow from Financing Activity : CFF)  

และกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cashflow from Investing 

Activity: CFI) ในฐานะผู้บริหารของบริษัทนั้น จ�าเป็นต้องบริหารการ

ได้มา และใช้ไปของเงินสดเพื่อให้สามารถสร้างกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด�าเนินงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากการดูตัวเลข

ก�าไรสุทธิจากงบก�าไรขาดทุน อาจไม่ได้ให้ความหมายเชิงคุณภาพ

ว่าบริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดีเช่นเดียวกับตัวเลขก�าไร

สุทธิก็เป็นได้

เมื่อได้ทราบถึงโครงสร้าง และองค์ประกอบของรายงาน

ทางการเงนิทีส่�าคญัมาก ทัง้ 3 ดงักล่าวนี ้ในตอนต่อไปจะได้เริม่ศกึษา

วิเคราะห์หรืออ่านงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์

ของงบการเงินที่ฝ่ายบัญชีได้จัดท�ามาให้กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

และใช้ในการตัดสินใจต่างๆ เชิงเศรษฐกิจได้

ต่อฉบับหน้าอ่าน


