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ประโยชน์ ของงบการเงิน
ผลประกอบการจากการดาเนิ นธุ รกิจมีผใู ้ ห้ความสนใจมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการ เจ้าหนี้ ผู ้
ลงทุน หน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ งบการเงินถือเป็ นเอกสารสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการจัดทาขึ้นจากผลการ
ดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับงวดบัญชี ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทางบ
การเงินที่สะท้อนผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริ งเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอก
องค์กรใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
การจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ระบุวา่ งบการเงินที่
สมบูรณ์จะประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นงวด
2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของสาหรับงวด
4. งบกระแสเงินสดสาหรับงวด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. ข้อมูลเปรี ยบเทียบของงวดก่อน
7. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ( หากกิจการมีการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิยอ้ นหลัง การปรับรายการย้อนหลังในงบการเงิน หรื อเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการใหม่ใน
งบการเงิน)
งบการเงินต่าง ๆ ข้างต้นนั้นจะให้ขอ้ มูลที่แตกต่างกันไปสาหรับการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน ซึ่งอาจ
สรุ ปประโยชน์ของงบการเงินได้ดงั นี้
ประโยชน์ ของงบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินนั้นประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ ณ
วันสิ้ นงวด ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้ นงวดปี
ปัจจุบนั โดยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของนั้น ผูใ้ ช้งบการเงินจะสามารถนามาใช้คานวณ

อัตราส่ วนต่าง ๆ สาหรับใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์สภาพคล่อง ความสามารถในการชาระ
หนี้ ความสามารถในการทากาไร ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกิจการ และเนื่องจากในการนาเสนองบ
แสดงฐานะการเงินจะต้องมีการนาเสนอเปรี ยบเทียบบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ ณ วันสิ้ นงวดปี
ปัจจุบนั กับยอดคงเหลือบัญชี ดงั กล่าว ณ วันสิ้ นงวดก่อน ผูใ้ ช้งบการเงินจะสามารถเปรี ยบเทียบและใช้ขอ้ มูลใน
อดีตเพื่อพยากรณ์ขอ้ มูลทางการเงินของกิจการในอนาคตได้
อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้งบการเงินควรเข้าใจว่าข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินบางรายการขึ้นกับการใช้
ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารในการประมาณการมูลค่ารายการทางบัญชี เช่น การประมาณการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
การประมาณการอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์เพื่อคานวณค่าเสื่ อมราคา เป็ นต้น นอกจากนั้น
รายการบัญชีบางรายการกิจการอาจเลือกแสดงรายการด้วยราคาทุนเดิม ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ได้สะท้อนมูล
ค่าที่แท้จริ ง ณ วันสิ้ นงวด
ประโยชน์ ของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบไปด้วยรายการเกี่ยวรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่ งจะสะท้อนถึงผลการ
ดาเนินงานสาหรับงวดบัญชี ความสาเร็ จในการลงทุนสาหรับงวดการดาเนินงานที่นาเสนองบการเงิน ซึ่งผูใ้ ช้งบ
การเงินจะสามารถนาผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา มาใช้พยากรณ์แนวโน้มผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคต
ได้
อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้งบการเงินต้องคานึงว่า 1) กิจการแต่ละกิจการอาจมีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
แตกต่างกัน ซึ่ งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างกันจะส่ งผลกระทบทาให้กาไรของกิจการมีความแตกต่างกัน
เช่น การเลือกใช้วธิ ี การคิดค่าเสื่ อมราคาที่แตกต่างกัน รวมทั้ง 2) ผูบ้ ริ หารของแต่ละกิจการอาจมีดุลยพินิจที่
แตกต่างกัน ซึ่ งดุลยพินิจในบางเรื่ องของผูบ้ ริ หารจะส่ งผลต่อกาไรจากการดาเนินงาน เช่น การประมาณการอายุ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์เพื่อคานวณค่าเสื่ อมราคา เป็ นต้น
ประโยชน์ ของงบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของ
เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินแสดงเพียงมูลค่าส่ วนของเจ้าของ ณ วันสิ้ นงวด ในการจัดทางบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของส่ วนของเจ้าของ (สิ นทรัพย์สุทธิ )
ของกิ จการในระหว่างงวด ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็ นถึ งกาไรและขาดทุนทั้งหมดของกิ จการจากกิจกรรมต่างๆ ใน
ระหว่างปี ที่นาเสนองบการเงิ น โดยผูใ้ ช้งบการเงินจะทราบถึ งสาเหตุ ของการเพิ่มขึ้ นหรื อลดลงของส่ วนของ
เจ้าของในระหว่างงวดบัญชี และมูลค่าของส่ วนของเจ้าของ ณ วันสิ้ นงวด ซึ่ งจะแสดงให้เห็นถึงความมัง่ คัง่ ของ
เจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้ ของกิจการ

ประโยชน์ ของงบกระแสเงินสด
เนื่องจากงบกระแสเงินสดต้องจัดทาตามเกณฑ์เงินสด แสดงรายการที่รับเงินสดและจ่ายเงินสด
ในระหว่างงวดในแต่ละกิจกรรม โดยกิจการต้องนาเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดจะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินทราบถึงแหล่งที่มาและ
แหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดว่าเกิดจากกิจกรรมใด เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดอาจ
สรุ ปได้ดงั นี้ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด)
• สามารถใช้ประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการชาระหนี้
• ใช้ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด
• สามารถใช้ขอ้ มูลในอดีตของกระแสเงินสด เป็ นตัวบ่งชี้ถึงกระแสเงินสดในอนาคต
• ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสด-สุ ทธิ และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา
ข้อมูลในงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นปริ มาณเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในงวดปี บัญชี อย่างไรก็
ตามผูใ้ ช้งบการเงินต้องพิจารณาแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดดังกล่าวว่ามาจากกิ จกรรมใด เช่นหากกิจการมี
เงินสดเพิ่มสู งขึ้นมาก แต่เมื่อพิจารณาแล้วเงินสดดังกล่าวมาจากการกูเ้ งิน(กิจกรรมจัดหาเงิน)เป็ นหลัก อาจไม่ได้
สะท้อนว่ากิจการดังกล่าวมีผลการดาเนินงานที่ดีแบบยัง่ ยืน
ประโยชน์ ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินจะต้องนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทางบการเงินและนโยบายการ
บัญชี เฉพาะที่กิจการใช้ การเปิ ดเผยข้อมูลที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ไม่ได้นาเสนอไว้ใน
งบการเงิ น และให้ขอ้ มูลอื่นเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้นาเสนอไว้ในงบการเงิ น แต่เป็ นข้อมูลที่เกี่ ยวข้องต่อการทา
ความเข้าใจงบการเงิ นเหล่ านั้นและมี ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิ น ทั้งนี้ ขอ้ มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจและสามารถเปรี ยบเทยบงบการเงินกับกิจการอื่นได้
จะเห็นได้วา่ จากการที่งบการเงินให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน และ
สามารถใช้ขอ้ มูลทางการเงินในการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินต่างๆ สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและ
ภายนอกกิจการ ดังนั้นกิจการมีหน้าที่จะต้องจัดทางบการเงินตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เป็ นประโยชน์และสามารถใช้ในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงินได้อย่างเหมาะสม
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