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นักศึกษาไดฝกทักษะและมีความเขาใจในบทเรียนมากย่ิงขึ้น 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่
ใหโอกาสและคําแนะนําอันมีคุณคาย่ิงแกผูเขียนในการจัดทําหนังสือเลมน้ี   ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ 
ทุกทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและใหคําแนะนําท่ีมีคุณคาทําใหหนังสือเลมน้ี
มีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย กานดาวรรณ  แกวผาบ รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่กรุณาเสียสละเวลาในการตรวจความถูกตองของเน้ือหา ใหคําปรึกษา และ
คําแนะนํา ขอขอบพระคุณ ดร.วลัยพร ร้ิวตระกูลไพบูลย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูชวยศาสตราจารย 
ธารีทิพย ทากิ และคุณปนัดดา ผูมีสิทธิ์ Financial Operation Management โรงแรม The Landmark Bangkok ที่
กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอมูลที่มีประโยชนขอขอบพระคุณครูอาจารยเจาของหนังสือ ตํารา บทความที่
ผูเขียนไดใชเปนแหลงความรูในการจัดทําหนังสือเลมน้ี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ใหการสนับสนุนใน
การจัดพิมพเผยแพร และขอขอบพระคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทานที่ชวยใหหนังสือเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี ผูเขียนหวัง
เปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ที่ตองการศึกษาคนควาหาความรูความเขาใจ
เก่ียวกับขอมูลทางการเงินเพ่ือนําขอมูลทางการเงินไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด หากหนังสือเลมน้ีมีขอผิดพลาด
ประการใดผูเขียนขอนอมรับไวเพ่ือแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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