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งบการเงินมีความสําคัญต่อบุคคลหลายฝ่ าย เช่น ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน
เจ ้าหนี้ พนักงานและบุคคลทีส
่ นใจทัว่ ไป เพราะงบการเงินแสดงให ้เห็นถึงฐานะ
ของกิจการนโยบายและผลการดําเนินงานของกิจการในอดีตและปั จจุบน
ั ว่าประสบ
ความสําเร็จมากน ้อยเพียงไรการวิเคราะห์งบการเงินทําให ้ทราบจุดเด่นและจุดด ้อย
ของกิจการ ทัง้ ยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันทีจ
่ ะเตือนให ้ทราบว่าฐานะ
ิ สมรรถภาพในการ
ของกิจการเป็ นอย่างไรบ ้าง ความสามารถในการชําระหนีส
้ น
หากําไร และสมรรถภาพในการดําเนินงาน หากธุรกิจพบปั ญหาในการดําเนินงาน
จะได ้แก ้ไขสถานการณ์ได ้ทันท่วงที นอกจากนีย
้ งั สามารถนํ าข ้อมูลในงบการเงิน
มาทําการวิเคราะห์เพือ
่ พยากรณ์หรือคาดการณ์ถงึ ผลการดําเนินงานของกิจการที่
จะเกิดขึน
้ ในอนาคต รวมทัง้ นโยบายการบริหารทีก
่ จิ การควรจะต ้องปรับปรุง ทัง้
ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบน
ั และอนาคต

ว ันที่ 13 กรกฏาคม 2561

วิทยากร
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจในการอ่านและตีความตัวเลขในงบการเงินเพือ
่
ประโยชน์เชิงบริหาร
เพือ
่ ให ้เห็นผลกระทบและความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ทีม
่ ี
ต่อฐานะและผลประกอบการของกิจการ
2. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจแนวการวิเคราะห์เพือ
่ ใช ้กําหนดแผนการดําเนินงานใน
อนาคตทีเ่ หมาะสม
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ไปใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบ

ห ัวข้อการบรรยาย 09.00-16.00น.
1. เป้ าหมายขององค์การในทางธุรกิจ
2. กิจกรรมหลักในการบริหารเพือ
่ การบรรลุเป้ าหมาย
3. หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของงานการบริหารการเงิน
4. การบัญชีและความสําคัญของข ้อมูลในการบริหารธุรกิจ
5. วงจรการบัญชีและแนวคิดการบันทึกบัญชี
6. งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
7. การวิเคราะห์อต
ั ราส่วนทางการเงินทีส
่ ําคัญและแปลความหมาย
8. ความสําคัญของการวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน
9. ขอบเขตการวิเคราะห์ความเป็ นไปได ้ของโครงการลงทุน
10. เครือ
่ งมือทางการเงินทีใ่ ช ้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ
11. แหล่งเงินทุนในทางธุรกิจ
12. ต ้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ
13. แนวคิดการจัดโครงสร ้างเงินทุนทีเ่ หมาะสม
14. ความสําคัญของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
15. การกําหนดนโยบายเกีย
่ วกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

สอบถามและสํารองที่

คุณอรัญญา (ตุ ้ม) Tel: 086-6183752
(True) ,086-8929330 (DTAC)

02-1753330
ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th

อัตราค่าลงทะเบียน
หล ักสูตร Finance for Non-Finance Managers
ราคาท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 4,066 บาท
สมัครและชําระค่าอบรมก่อน 5 วัน

ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )

 เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คลสามารถหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ได ้
ราคานีร้ วมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนํ าไปบันทึกหักค่าใชจ่้ ายทางบัญชไี ด ้ 200 %

แบบฟอร์มลงทะเบียน

สง่ มาที่ 02-9030080 ext. 9330 /email ptstraining3@gmail.com
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ชือ
ทีอ
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่ ริษัท............................................................................................................................................
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่ ............................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ..................................
1. ชือ
่ ............................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ..................................
2. ชือ

่ เอกสารห ัก ภาษี ณ ทีจ
การติดต่อ/สง
่ า่ ย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ จํากัด ทีอ
หจก. โปรเฟสชัน
่ ยู่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel.02-1753330 Fax. 02-9030080 ext.9330
Mobile 086-6183752
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ 0103553030100
การชําระค่าอบรม
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
 โอนเงินเข ้าบัญชี หจก.โปรเฟสชัน
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 732-2-45823-8 (ส่งสําเนาการโอนเงิน มาพร ้อมกับใบลงทะเบียน ลูกค ้ารับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอนข ้ามจังหวัด)
การแจ้งยกเลิก:
ผู ้สมัครสามารถทีจ
่ ะยกเลิกการเข ้าอบรมได ้ ในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร ้อยละ
30 ของค่าสมัคร และในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร ้อยละ 50 ของค่าสมัคร
้ การจองมีผลเมือ
นอกเหนือจากนี้แล ้ว บริษัทฯ จะไม่คน
ื เงินใดๆ ทัง้ สิน
่ ชําระเงินเรียบร ้อยแล ้วและส่งใบ Pay-in เพือ
่
เป็ นหลักฐานในการสํารองทีน
่ ั่ ง email : aranya.chaidejsuriya@gmail.com

