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หลกัสตูร 1 วนั
งบการเงนิมคีวามสําคัญตอ่บคุคลหลายฝ่าย เชน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ 
เจา้หนี้ พนักงานและบคุคลทีส่นใจท่ัวไป  เพราะงบการเงนิแสดงใหเ้ห็นถงึฐานะ
ของกจิการนโยบายและผลการดําเนนิงานของกจิการในอดตีและปัจจบุนัวา่ประสบ
ความสําเร็จมากนอ้ยเพยีงไรการวเิคราะหง์บการเงนิทําใหท้ราบจดุเดน่และจดุดอ้ย

ิ ั ้ ั ่ ใ ิ ใ ั ี่ ื ใ ้ ่ของกจิการ  ทังยังชว่ยในการควบคมุทางการเงนิในอนัทจีะเตอืนใหท้ราบวา่ฐานะ
ของกจิการเป็นอยา่งไรบา้ง  ความสามารถในการชาํระหนีส้นิ  สมรรถภาพในการ
หากําไร และสมรรถภาพในการดําเนนิงาน  หากธรุกจิพบปัญหาในการดําเนนิงาน
จะไดแ้กไ้ขสถานการณ์ไดทั้นทว่งท ี นอกจากนีย้ังสามารถนําขอ้มลูในงบการเงนิ
มาทําการวเิคราะหเ์พือ่พยากรณ์หรอืคาดการณ์ถงึผลการดําเนนิงานของกจิการที่
จะเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้นโยบายการบรหิารทีก่จิการควรจะตอ้งปรับปรงุ    ทัง้
ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัและอนาคต  

วทิยากร 
อาจารยเ์หรยีญชยั นําชยัศรคีา้
การศกึษา
-วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ(ไฟฟ้า)
จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
MBA (Finance) สถาบนั

วตัถปุระสงค์
1. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการอา่นและตคีวามตัวเลขในงบการเงนิเพือ่
ประโยชนเ์ชงิบรหิาร
เพือ่ใหเ้ห็นผลกระทบและความสมัพันธข์องการดําเนนิงานของสว่นงานตา่ง ๆ ทีม่ี
ตอ่ฐานะและผลประกอบการของกจิการ
2. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจแนวการวเิคราะหเ์พือ่ใชก้ําหนดแผนการดําเนนิงานใน
อนาคตทีเ่หมาะสม

MBA (Finance) สถาบน
บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
ประสบการณ์การทํางาน
-ผูอํ้านวยการฝ่ายวเิคราะห์
หลกัทรัพย ์และฝ่ายวาณชิธนกจิ 
บรษัิท เงนิทนุหลกัทรัพย ์กรง
ไทย จํากดั
ทีป่รกึษา วทิยากรอสิสระดา้น3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตเ์ทคนคิการวเิคราะหไ์ปใชใ้นงานทีรั่บผดิชอบ

หวัขอ้การบรรยาย 09.00-16.00น.

1. ความเขา้ใจกจิกรรมหลักในการบรหิารเพือ่การบรรลเุป้าหมายองคก์ร
2. ทําไมตอ้งรายงานทางการเงนิ
3. การอา่นและวเิคราะหง์บฐานะการเงนิ (งบดลุ) ในมมุมองดา้นการจัดการ

- ทปรกษา วทยากรอสสระดาน
การวางแผนกลยทุธ ์การเงนิ
-ผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนา
ธรุกจิหลกัทรัพย ์บรษัิทเงนิทนุ
หลกัทรัพยก์รงุศรอียธุยา จํากดั
(มหาชน)
-ผูอํ้านวยการฝ่ายวางแผนและ

้4. การอา่นและวเิคราะหง์บกําไรขาดทนุในมมุมองดา้นการจัดการ
5. ความเขา้ใจงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่
6. การอา่นและทําความเขา้ใจงบกระแสเงนิสด
7. จดุมุง่หมายของการวเิคราะหง์บการเงนิ
8. ขัน้ตอนการวเิคราะหง์บการเงนิ
9. การวเิคราะหง์บการเงนิแบบยอ่สว่นตามแนวดิง่
10. การวเิคราะหง์บการเงนิดว้ยอตัราสว่นทางการเงนิ

• อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

ปรับปรงุโครงสรา้งหนี ้ธนาคาร
ไทยธนาคาร จํากดั(มหาชน)
-ทีป่รกึษาอสิสระดา้นการวางแผน
กลยทุธอ์งคก์ร การวางแผนดา้น
การเงนิ การบรหิารจัดการ

สอบถามเพ่ิมเติมสอบถามเพ่ิมเติม

• อตราสวนสภาพคลอง
• อตัราสว่นความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพย์
• อตัราสว่นความสามารถในการกอ่หนีแ้ละความเสีย่งทางการเงนิ
• อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไรและสรา้งผลตอบแทน

11. การวเิคราะหด์ว้ยตัวแบบดปูองท์ (Dupont Analysis)
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อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร

คา่สมัมนา 1 วนั 35,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 37,450 บาท

  
 เฉพาะนติบิคคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
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เฉพาะนตบคุคลสามารถหกภาษ ณ ทจาย 3% ได
ราคานีร้วมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200 %

การตดิตอ่/สง่เอกสารหกั ภาษ ีณ ทีจ่า่ย
โป ฟสชั่ ิ่ โซ ชั่ ํ ั ี่ ่ 89/161 ่ ้ ิ ์ 23 ซ ส ์ 21 3หจก. โปรเฟสชนแนล เทรนนงิ โซลชูน จํากดั ทอีย ู89/161 หมบูา้นพฤกษาวลิล์ 23 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3

       
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 Tel.02-1753330 Fax. 02-9030080 ext.9330  

Mobile  086-6183752 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่0103553030100

การชําระคา่อบรม
 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่

 โอนเงนิเขา้บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ ธนาคารกสกิรไทย สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ  
    เลขทีบ่ญัช ี 732-2-45823-8 (สง่สําเนาการโอนเงนิ มาพรอ้มกบัใบลงทะเบยีน ลกูคา้รับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการ
โอนขา้มจังหวดั)

การแจง้ยกเลกิ: 
ผูส้มคัรสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ยละ 

30 ของคา่สมคัร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร
้ ้ ้ ่ ่   นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และสง่ใบ Pay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานในการสํารองทีน่ั่ง email : aranya.chaidejsuriya@gmail.com


