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ประโยชน์ของงบการเงิน 

 ผลประกอบการจากการด าเนินธุรกิจมีผูใ้หค้วามสนใจมากมาย ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบการ  เจา้หน้ี ผู ้
ลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ  งบการเงินถือเป็นเอกสารส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจดัท าข้ึนจากผลการ
ด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับงวดบญัชี ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการจดัท างบ
การเงินท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก
องคก์รใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ 

การจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ระบุวา่งบการเงินท่ี
สมบูรณ์จะประกอบดว้ย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 
2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 
3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด 
4. งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
6. ขอ้มูลเปรียบเทียบของงวดก่อน 
7. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน ( หากกิจการมีการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือ

ปฏิบติัยอ้นหลงั การปรับรายการยอ้นหลงัในงบการเงิน หรือเม่ือกิจการมีการจดัประเภทรายการใหม่ใน
งบการเงิน) 
 
งบการเงินต่าง ๆ ขา้งตน้นั้นจะใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนัไปส าหรับการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน ซ่ึงอาจ 

สรุปประโยชน์ของงบการเงินไดด้งัน้ี 
 
ประโยชน์ของงบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินนั้นประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ณ 
วนัส้ินงวด ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินงวดปี
ปัจจุบนั โดยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของนั้น ผูใ้ชง้บการเงินจะสามารถน ามาใชค้  านวณ



อตัราส่วนต่าง ๆ ส าหรับใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน เช่น การวเิคราะห์สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระ
หน้ี ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกิจการ และเน่ืองจากในการน าเสนองบ
แสดงฐานะการเงินจะตอ้งมีการน าเสนอเปรียบเทียบบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ณ วนัส้ินงวดปี
ปัจจุบนักบัยอดคงเหลือบญัชีดงักล่าว ณ วนัส้ินงวดก่อน ผูใ้ชง้บการเงินจะสามารถเปรียบเทียบและใชข้อ้มูลใน
อดีตเพื่อพยากรณ์ขอ้มูลทางการเงินของกิจการในอนาคตได ้
 อยา่งไรก็ตามผูใ้ชง้บการเงินควรเขา้ใจวา่ขอ้มูลในงบแสดงฐานะการเงินบางรายการข้ึนกบัการใช้
ดุลพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการมูลค่ารายการทางบญัชี เช่น การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
การประมาณการอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยเ์พื่อค านวณค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ นอกจากนั้น
รายการบญัชีบางรายการกิจการอาจเลือกแสดงรายการดว้ยราคาทุนเดิม ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวอาจไม่ไดส้ะทอ้นมูล
ค่าท่ีแทจ้ริง ณ วนัส้ินงวด  
 
ประโยชน์ของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบไปดว้ยรายการเก่ียวรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ซ่ึงจะสะทอ้นถึงผลการ 
ด าเนินงานส าหรับงวดบญัชี ความส าเร็จในการลงทุนส าหรับงวดการด าเนินงานท่ีน าเสนองบการเงิน ซ่ึงผูใ้ชง้บ
การเงินจะสามารถน าผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา มาใชพ้ยากรณ์แนวโนม้ผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต
ได ้
 อยา่งไรก็ตามผูใ้ชง้บการเงินตอ้งค านึงวา่ 1) กิจการแต่ละกิจการอาจมีการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงการเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีต่างกนัจะส่งผลกระทบท าใหก้ าไรของกิจการมีความแตกต่างกนั 
เช่น การเลือกใชว้ธีิการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีแตกต่างกนั รวมทั้ง 2) ผูบ้ริหารของแต่ละกิจการอาจมีดุลยพินิจท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงดุลยพินิจในบางเร่ืองของผูบ้ริหารจะส่งผลต่อก าไรจากการด าเนินงาน เช่น การประมาณการอายุ
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยเ์พื่อค านวณค่าเส่ือมราคา เป็นตน้ 
 
ประโยชน์ของงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ 

เน่ืองจากในงบแสดงฐานะการเงินแสดงเพียงมูลค่าส่วนของเจา้ของ ณ วนัส้ินงวด ในการจดัท างบแสดง
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของจะแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจา้ของ (สินทรัพยสุ์ทธิ) 
ของกิจการในระหว่างงวด ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงก าไรและขาดทุนทั้งหมดของกิจการจากกิจกรรมต่างๆ ใน
ระหว่างปีท่ีน าเสนองบการเงิน โดยผูใ้ช้งบการเงินจะทราบถึงสาเหตุของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของส่วนของ
เจา้ของในระหวา่งงวดบญัชี และมูลค่าของส่วนของเจา้ของ ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความมัง่คัง่ของ
เจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ของกิจการ 



ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด  
เน่ืองจากงบกระแสเงินสดตอ้งจดัท าตามเกณฑเ์งินสด แสดงรายการท่ีรับเงินสดและจ่ายเงินสด 

ในระหวา่งงวดในแต่ละกิจกรรม โดยกิจการตอ้งน าเสนอกระแสเงินสดของกิจการท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน ขอ้มูลจากงบกระแสเงินสดจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินทราบถึงแหล่งท่ีมาและ
แหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดวา่เกิดจากกิจกรรมใด เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดอาจ
สรุปไดด้งัน้ี (มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด) 

• สามารถใชป้ระเมินสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี 
• ใชป้ระเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
• สามารถใชข้อ้มูลในอดีตของกระแสเงินสด เป็นตวับ่งช้ีถึงกระแสเงินสดในอนาคต 
• ใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสด-สุทธิ และ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดบัราคา 
ขอ้มูลในงบกระแสเงินสดจะแสดงใหเ้ห็นปริมาณเงินสดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในงวดปีบญัชี อยา่งไรก็ 

ตามผูใ้ชง้บการเงินตอ้งพิจารณาแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินสดดงักล่าววา่มาจากกิจกรรมใด เช่นหากกิจการมี
เงินสดเพิ่มสูงข้ึนมาก แต่เม่ือพิจารณาแลว้เงินสดดงักล่าวมาจากการกูเ้งิน(กิจกรรมจดัหาเงิน)เป็นหลกั อาจไม่ได้
สะทอ้นวา่กิจการดงักล่าวมีผลการด าเนินงานท่ีดีแบบยัง่ยนื 
 
ประโยชน์ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑ์การจดัท างบการเงินและนโยบายการ
บญัชีเฉพาะท่ีกิจการใช ้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีไม่ไดน้ าเสนอไวใ้น
งบการเงิน และให้ขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ าเสนอไวใ้นงบการเงิน แต่เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อการท า
ความเขา้ใจงบการเงินเหล่านั้นและมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน ทั้งน้ีขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจและสามารถเปรียบเทยบงบการเงินกบักิจการอ่ืนได ้
 
 จะเห็นไดว้า่จากการท่ีงบการเงินให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทั้งผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
สามารถใชข้อ้มูลทางการเงินในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินต่างๆ  ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและ
ภายนอกกิจการ ดงันั้นกิจการมีหนา้ท่ีจะตอ้งจดัท างบการเงินตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีเพื่อน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง เป็นประโยชน์และสามารถใชใ้นการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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