
47TPA news

 ประตูสู่ TNI

ป
ร
ะต

ูส
ู่ 
T
N
I

September 2019 ●  No. 273

ดร.ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว

ที่จ�าเป็น และเกี่ยวข้องกับที่ท่านต้องการน�าไปใช้เท่านั้น จึงจะขอเริ่ม
กล่าวถึง แต่ละงบการเงินก่อนว่า ทุกท่านสามารถมีความต้องการจะ
ทราบข้อมูลอะไรบ้างจากการอ่านแต่ละงบนั้น 

งบแสดงฐานะการเงิน เมื่อมาศึกษาในรายละเอียดขององค์
ประกอบตัวแรก คือ สินทรัพย์ ทั้งสินทรัพย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
นานเกิน 1 ปี และสินทรัพย์ที่จะให้ประโยชน์กับกิจการในอนาคต 
อันใกล้ในปีถัดไป ท่านทราบดีว่าสินทรัพย์ของกิจการมีไว้เพื่อจะได้
สร้างผลตอบแทนหรอืรายได้ให้กบักจิการ ดงันัน้ คงไม่เป็นเรือ่งแปลก
ใดๆ ที่ทุกท่านจะต้องการทราบว่า ดังนั้นแล้วกิจการมีความสามารถ
ใช้สินทรัพย์ที่มีนั้นมาสร้างเป็นรายได้ให้กับกิจการอย่างเต็มที่หรือ
ไม่? ตัวเลขก�าไรทีเ่หน็ในงบก�าไรขาดทนุนัน้ เราจะทราบได้อย่างไรว่า 
เป็นก�าไรที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู ่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหรือยัง? 

จะขอไล่เรียงมาตามสภาพคล่องของสินทรัพย์บางรายการ 
ที่ส�าคัญ และพบได้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยทั่วไป ตัวแรกคือ 
เงินสด ซึ่งในงบการเงินจะให้ศัพท์ และความหมาย หมายถึง เงินสด
หรือรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากธนาคารที่สามารถเรียกคืน
ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นต้น เป็นเงินสด และเงินฝากธนาคารที่ไม่มี 
ข้อจ�ากัดในการใช้ เป็นเงินที่สามารถน�ามาใช้ช�าระหนี้สินหมุนเวียน
ได้ ค�าถามที่ท่านอาจตามมาคือ แล้วเงินสดที่เห็นในงบการเงินนี้มา
จากไหน? จะทราบได้อย่างไรว่ารายการเงินสดที่นั้น เรียกได้ว่ามาก
พอ หรอืมากไป หรอืน้อยไป? สภาพคล่องดเีพยีงพอหรอืไม่ มากเพยีง
พอต่อการน�าไปช�าระหนี้สินได้หรือไม่? ค�าตอบจะได้มาจากการอ่าน
ความสมัพนัธ์ของงบการเงนิต่างๆ ทีไ่ด้กล่าวไปนัน้ การน�างบการเงนิ
ไปเปรยีบเทยีบกับกิจการเองในช่วงเวลาของการด�าเนนิธรุกิจทีผ่่านมา 
หรือการเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่ท�าธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกัน 
รวมทั้งการเปรียบเทียบกับทั้งกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเทศ
ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันได้เช่นกัน 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ทีอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด เม่ือ
กิจการมีเงินสดในมือมากเกินความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ และ
การด�ารงสภาพคล่อง และการน�าเงินไปฝากธนาคารให้ผลตอบแทน
ที่ไม่สูงนัก กิจการจึงสามารถเลือกที่จะน�าเงินไปลงทุนเพื่อได้ผล
ตอบแทนที่สูงขึ้น สร้างความมั่งคั่งให้กับกิจการได้มากขึ้น จึงมีการ
ก�าหนดให้ธรุกจิสามารถน�าเงนิสดไปลงทนุในหลกัทรพัย์ทีอ่ยูใ่นความ
ต้องการของตลาด ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ที่มีสภาพซื้อง่ายขายคล่อง 
เช่น หลักทรัพย์ตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์ หรือตลาดตราสารหนี้ เป็นต้น 

จากฉบับที่แล้วต่อ

หลัง
จากท่ีท่านยินดีปรับมุมมองหรือความรู้สึกต่อค�าว่า 
“บัญชี” รวมทั้งผลผลิตจากบัญชีคือรายงานทางการ

เงินหรืองบการเงิน ที่เป็นกระจกเงาสะท้อนสุขภาพทางการเงิน และ
ความสามารถของกิจการในการบริหารจัดการธุรกิจออกมาให้ท่าน
เห็นได้ในเชิงปริมาณ ซึ่งได้น�าเสนอข้อมูลไปในตอนที่แล้ว คือ 
โครงสร้าง และองค์ประกอบงบการเงนิ ท่ีจ�าเป็นต้องท�าความรูจ้กั และ
วางไว้เป็นพื้นฐานความคิดในการศึกษาวิเคราะห์ น�าไปใช้ตัดสินใจ
ต่างๆ เชิงเศรษฐกิจได้

จากที่ทราบในตอนที่ผ่านมาว่า งบการเงินส�าคัญที่มักมี
บทบาทในการน�ามาศึกษา จ�านวน 3 งบ รวมทั้งหมายเหตุประกอบ
ของงบการเงินต่างๆ ดังกล่าว ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
ซึง่ให้ข้อมลู “สนิทรพัย์” ทีก่จิการว่ามทีัง้หมดเท่าใด “หนีส้นิ” ทีกิ่จการ
มีอยู่เพื่อจะบอกว่าสินทรัพย์ที่เห็นอยู่นั้น เกิดจากการก่อหนี้ของ
กจิการเพือ่ให้ได้สนิทรัพย์ต่างๆ นัน้มา มมีากน้อยเท่าใด หรอืสนิทรพัย์
ทีเ่หน็นัน้มาจาก “ส่วนของเจ้าของ” หรอืส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นส่วนใหญ่ 
งบก�าไรขาดทนุ ท่ีให้ข้อมลูว่าก�าไรขาดทนุของกจิการมมีากน้อยเพยีง
ใด และงบกระแสเงินสด ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับได้มา และใช้ไปของ
เงินสดว่าเป็นมาจากความสามารถในการด�าเนินงาน หรือที่เห็น
เงินสดจ�านวนเพิ่มมากในสินทรัพย์ของกิจการนั้น มาจากการจัดหา
เงินด้วยการกู้ยืมมาเพิ่ม หรือกระแสเงินสดติดลบจากการลงทุนของ
กิจการ

เพือ่ให้ท่านผูอ่้านเข้าใจการอ่านงบการเงนิด้วยแนวคดิว่า เขา
ได้ท�าอย่างตัง้ใจออกมา “เพือ่ท่าน” เพือ่ประโยชน์ของทกุท่านทีจ่ะน�า
ไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการนั้น 
ท�าออกมาอย่างตั้งใจให้มีคุณภาพตาม “มาตรฐานบัญชี” เพื่อให ้
ทุกท่านสามารถเข้าใจตรงกันได้ เพียงแต่จ�า และเข้าใจความหมาย
ศพัท์ทางบญัชพีืน้ฐานเพือ่ใช้ภาษาได้ตรงกนั และทราบถงึมาตรฐาน

อ่านได้และอ่านดี (2)งบการเงิน....
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สินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�าคัญมากอีก
รายการหนึ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก 
หรือธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต ทุกท่านทราบดีอยู ่ว่าการมีสินค้าที ่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกิจการเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก 
เพราะหากลูกค้าไม่ได้รับการตอบสนองในเวลาที่รวดเร็วตามความ
ต้องการ เกิดความไม่พึงพอใจ และสามารถเปล่ียนไปใช้สินค้า
ลกัษณะเดยีวกนัของคู่แข่งของกิจการในตลาดได้ทันท ีขณะเดยีวกนั 
หากสินค้ามีมากเกินไป สินค้าท่ีคงเหลืออยู่น้ัน ก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่
สามารถสร้างรายได้กลับมาให้กับกิจการ นอกจากนี้ ยังต้องมีภาระ
ต้นทุนในการเก็บรักษา และหากเก็บไว้นานก็จะท�าให้สินทรัพย์ 
ล้าสมัย ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็ว 
โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วอย่างที่ไม่ได้
ปรากฏมาก่อนในยุคอื่นๆ ที่ผ่านมา เมื่อท่านอ่านงบการเงิน ท่านจึง
ต้องการทราบว่าสินค้าท่ีคงเหลืออยู่ของกิจการน้ันเพียงพอหรือไม่  
มีมากหรือน้อยเกินไป ผู้บริหารของกิจการมีความสามารถบริหาร
สินค้า ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญนี้ ให้สร้างรายได้กลับมาให้กิจการที่
ท่านก�าลังศึกษางบการเงินอยู่นั้น มากหรือน้อยเท่าใด? 

ลกูหนี ้ท่านทราบดลีกูหนีก้ารค้าเกดิขึน้เมือ่กจิการขายสนิค้า
ไปแล้ว แต่ได้ยืดเวลาของการรับช�าระค่าสินค้าออกไปให้กับลูกค้า
ของกจิการ บางท่านอาจสงสัยว่า ถ้าเป็นเช่นน้ีจะถือว่าเกิดรายได้จาก
การขายไปหรือยัง เช่น หากกิจการขายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ราย
หนึง่ไป 20 ล้านบาทในเดอืนพฤศจกิายน ในวนัสิน้ปีหรอืสิน้งวดบญัชี 
วันที่ 31 ธันวาคม ลูกหนี้การค้ารายนั้นยังไม่จ่ายช�าระ นอกจากนี้ยัง
มีข่าวว่าขณะนี้ลูกค้าของกิจการมีฐานะการเงิน และสภาพคล่อง 
ไม่ด ีและสิน้ปีกย็งัไม่ช�าระหนีค่้าสินค้าให้กิจการ ถ้าถือว่ารายได้จาก
การขายเกิดแล้ว ก็ต้องปรากฎรายการรายได้จ�านวน  20 ล้านบาทนี้ 
รวมอยู่ในยอดรายได้จากการขายของกิจการ ซึ่งในความเป็นจริงคือ
ทางบัญชีถือว่ารายได้จากการขายได้เกิดขึ้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์ 
คงค้าง (Accrual Basis) เพราะการบัญชีไม่ได้ยึดตามเกณฑ์เงินสด TPA
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(Cash Basis) ดังนั้น ยอดรายได้จากการขายจ�านวน  20 ล้านบาท 
จงึเป็นรายได้ทีก่จิการน�ามาค�านวณก�าไรสทุธด้ิวย ก�าไรทางบญัชจีงึ
ไม่ได้สะท้อนตัวเงินสด และหากปีนั้นกิจการมียอดขายทั้งหมด 40 
ล้านบาท และหากปรากฏท้ายสุดว่ายอดขาย 20 ล้านบาทนั้น ไม่
สามารถเรยีบเกบ็หนีไ้ด้ ก�าไรทีท่่านเหน็ว่ามากในปีนัน้ ก็จะไม่เป็นไป
ตามนั้นถึงประมาณร้อยละ 50 ดังนั้นความสามารถในการบริหาร 
ลูกหนี้ของกิจการ และการตัดเป็นขาดทุนของลูกหนี้ดังกล่าว จึงเป็น
เรื่องที่น่าสนใจศึกษาและสามารถอ่านเข้าใจได้ หากท่านมีความ
ต้องการศึกษากิจการเพื่อท�าธุรกิจ ให้กู้เงิน หรือลงทุนในหลักทรัพย์
ของกิจการนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์กับ
กิจการเกินกว่า 1 งวดบัญชี หรือ 1 ปี ซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ในการ
บริหารงาน เพื่อประโยชน์ในการผลิต หรือการจำาหน่ายสินค้าหรือให้
บริการ หรือเพื่อให้เช่า เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์นานกว่า 
1 ปี จึงต้องมีการตัดมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆ 
งวดบัญชีในรูปของค่าเส่ือมราคา รายการค่าเส่ือมราคาจึงเป็น
รายการที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินออกไปจริง และเมื่อตัดจ่ายทุกปีแล้ว 
จึงเป็นรายจ่ายสะสมเรียกว่าค่าเส่ือมราคาสะสม นำาไปหักออกจาก
บญัชสิีนทรพัย์ดังกล่าวนัน้ให้แสดงมลูค่าสุทธิในงบแสดงฐานะการเงนิ

นอกจากนีใ้นงบแสดงฐานะการเงนิหลายกจิการ จะมรีายการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนที่กิจการ
ตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�าหนด และเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมที่บริษัทถือไว้ และเข้าข่ายตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้อง
บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย  

ในตอนนี้ ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงในด้านสินทรัพย์เพ่ือให้ท่าน 
ผู้อ่านได้รูจ้กักับลักษณะเบือ้งต้น รวมทัง้ค�าถามทีเ่ป็นประเดน็ในการ
อ่านแต่ละงบการเงิน และแต่ละรายการบัญชีเพื่อศึกษาความหมาย 
ความสัมพันธ์ และหาค�าตอบจากงบการเงินได้ในตอนต่อๆ ไป

  




