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 Onsite Training / Online by Zoom   พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรี !!! 
การวิเคราะหง์บการเงิน และบรหิารงบประมาณ 

วันจันทร์ที ่ 20  มีนาคม  2566  เวลา  09.00-16.00  น. 

  สถานท่ี โรงแรมเซนต์เจมส์  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กรุงเทพ **สถานอีาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  ดร.พลกฤต  โสลาพากลุ 

วิทยากร โค้ช และท่ีปรึกษาธุรกิจ 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 

  
หลกัการ/แนวความคิด 

จะเป็นผูบ้ริหารมีความรู้และทกัษะในการบริหารใหค้นท างานอยา่งเดียวไม่ได ้ตอ้งมีความเขา้ใจในเน่ืองการเงิน
ดว้ย ฉะนั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตดัสินใจในการลงทุน การจดัการหาแหล่งทุนท่ี
เหมาะสม โดยใหผู้บ้ริหารเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและตดัสินใจเพื่อการลงทุนท่ีเหมาะสม 

โดยหลกัสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน และบริหารงบประมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างโอกาสในการพฒันาการ
บริหารการเงินให้แก่เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารเพื่อสร้างความเขา้ใจในบริบทให้สอดคลอ้งภายใตภ้าพการจดัการและ
การวางแผนใหเ้หมาะใหต้รงกบัเป้าหมายขององคก์ร 

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจในเร่ืองของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององคก์ร 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตดัสินใจในเร่ืองของการลงทุน 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถไดท้ างบประมาณ และวิเคราะห์งบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายละเอยีดเน้ือหาตามหลกัสูตร  
 
 

o แนวคิดพื้นฐานของงบการเงิน 
o หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารการเงินหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
o งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก ำไรขำดทนุ งบกระสเงินสด 
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o ผูเ้รียนจะไดเ้ห็นตวัอยา่งงบการเงินแต่ละประเภท 
o การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน Ratio  ในแต่ละดา้น 

1.สภาพคล่อง (Liquidity)  
2.ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพย ์(Asset Management) 
3.การบริหารหน้ีสิน (Debt Management) 
4.ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 

o การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวด่ิง 
o Workshop 2: การวิเคราะห์งบ แบบ Ratio แนวนอนและแนวด่ิง 
o หลกักำรในกำรบรหิำรงบประมำณ 

o ปัญหำและอปุสรรคในกำรจดัท ำงบประมำณ 

o กำรควบคมุงบประมำณและวิเครำะหค์วำมแตกต่ำง 

o ปัญหำในกำรบรหิำรงบประมำณ 

o Workshop 2: กำรจดัท ำงบประมำณ  

o สรุปการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ 
• บรรยาย กิจกรรม การน าเสนอ (สามารถจดัไดท้ั้ง Onsite & Online) 

 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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