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คํานํา 
 

  เอกสารคําสอนฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการบรรยาย วิชาการวิเคราะห
ทางการเงินและการรายงาน ตามหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยเรียบเรียงจากประสบการณของผูเขียนในการวิเคราะหงบการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจตางๆ ในธุรกิจ ทําใหสามารถสรุปหลักการและขอสังเกตในทางปฏิบัติ เพื่อสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชไดจริง ในเอกสารคําสอนฉบับนี้จึงประกอบดวยเนื้อหาสวนที่เปนทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ดังน้ี 
  สวนท่ี 1 กลาวนําเพือ่ชีใ้หเห็นความสาํคัญของการวิเคราะหทางการเงินตอธุรกิจ  
โดยผูใชประโยชนในการวิเคราะหทางการเงินมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ สวนสําคัญที่สุดใน  
บทนี้คอื การทําความเขาใจในตวัธุรกจิ โดยผานกระบวนการวเิคราะหธุรกจิ วิเคราะหอตุสาหกรรม 
วิเคราะหเศรษฐกิจ และการวิเคราะหความเสี่ยง 
  สวนที่ 2 อธิบายงบการเงินและมาตรฐานการบัญชี  โดยมุงหมายที่จะแสดงถึง
ความสําคัญของการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงจะทําใหผูวิเคราะหทางการเงินสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลในงบการเงินไดอยางเต็มที่ มาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงินทําให
สามารถนํางบการเงินของกิจการตางๆ เปรียบเทียบกันได งบการเงินและมาตรฐานการบัญชีมี
ความสําคัญตอการวิเคราะหทางการเงินอยางยิ่ง 
  สวนที่ 3 การอานงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เปนขั้นตอนแรกที่
ควรปฏิบัติในการวิเคราะหงบการเงินเพื่อการสังเกตกิจการอยางกวางๆ (Overview) โดยตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีการบัญชีท่ีใช เหมาะสมกับประเภทธุรกิจหรือไม รายการในงบการเงินมี
รายการใดผิดปกติท้ังในดานประเภทรายการและดานจํานวนเงิน การอานงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเพื่อตั้งขอสังเกตงบการเงินนั้นโดยยังไมจําเปนตองใชเคร่ืองมือวิเคราะหทาง
การเงิน 
  สวนที่ 4  การวิเคราะหสวนประกอบงบการเงิน  เพื่อศึกษารายละเอียดของรายการ
บัญชีตางๆ ที่ปรากฏในงบการเงิน ซ่ึงวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมในรายการบัญชีตางๆ เพื่อประเมิน
ความนาเชื่อถือหรือคุณภาพของมูลคารายการในงบการเงิน สวนนี้มีความสําคัญมากในการ
วิเคราะหทางการเงินเน่ืองจากการนํางบการเงินที่ไมสามารถเชื่อถือไดหรือดอยคุณภาพมาใชในการ
วิเคราะห จะทําใหผลการวิเคราะหผิดพลาด ในสวนน้ีมีภาคผนวกกลาวถึงการปรับระดับราคางบ
การเงินไวดวย 
  สวนที่ 5 การศึกษาหลักการวิเคราะหงบการเงิน จัดวาเปนขั้นตอนสําคัญท่ีสุดใน
การวิเคราะหงบการเงิน  ผูวิเคราะหควรเรียนรูหลักการวิเคราะหงบการเงินเพื่อใหสามารถวิเคราะห
งบการเงินไดอยางถูกตองเหมาะสม หลักการสําคัญของการวิเคราะหงบการเงินคือการเปรียบเทียบ
เพื่อประเมินความสามารถที่แทจริงและศักยภาพในการแขงขันของกิจการ 
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  สวนที่ 6  ศึกษารายละเอียดการใชเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินในเชิงลึก
เพื่อวัดสมรรถภาพของกิจการในดานตางๆ การใชเครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงินชวยทําให
การวิเคราะหงบการเงินมีประสิทธิผลสูงท่ีสุด  เครื่องมือแตละประเภทมีประโยชนในการวิเคราะห
แตกตางกัน  ควรสังเกตเรียนรูทฤษฎีเพื่อการนําไปใชในการวิเคราะหงบการเงินอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

สวนที่ 7 อธิบายและยกตัวอยาง การนําการวิเคราะหทางการเงินไปใชในการ
ตัดสินใจทางการเงินเฉพาะกรณี เชน การนําไปใชในการตัดสินใจใหสินเชื่อระยะสั้นแกธุรกิจยอม
แตกตางจากการตัดสินใจใหสินเชื่อระยะยาว   ดังนั้น การมุงประเด็นสําคัญในการเริ่มตนวิเคราะห
แตละกรณีจะทําใหการวิเคราะหบรรลุผลสําเร็จตามที่ตองการ 
  สวนที่ 8 ตัวอยางการวิเคราะหทางการเงินของกิจการอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
ซึ่งจะสามารถใชเปนแนวทางในการวิเคราะหกิจการพาณิชยกรรมได โดยนําไปปรับใชใหเหมาะสม 
ในตัวอยางนําเสนอการวิเคราะหทุกดานตามแนวที่ไดศึกษามาตั้งแตตน พรอมทั้งมีขอสรุปเชิง
เปรียบเทียบ 
  สวนที่ 9 แบบฝกหัด ซึ่งจะนํามาใชประกอบการสอนในแตละสวนตามลําดับตลอด
ภาคการศึกษา ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดรับประสบการณเพิ่มเติมและมีการฝกฝนในชั้นเรียนอยาง
เต็มท่ี แบบฝกหัดจะชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
  กระบวนการในการศึกษาตามลําดับดังกลาว มุงหวังที่จะใหเกิดการเรียนรูและ
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางแทจริง การศึกษาในแตละสวนนั้นอาจารยผูสอนมีบทบาทสําคัญใน
การอธิบายใหเกิดความรูความเขาใจเชิงลึก ทําใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนตามความมุงหมาย
ของการศึกษาวิชานี้  
 
  ขอขอบคุณรองศาสตราจารยอรุณ ี  นรินทรกุล ณ อยุธยา ที่ไดกรุณาอานผลงาน   
วิชาการ และใหคําแนะนํา 
 
         อารมณ   ร้ิวอนิทร 
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