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หลกัสูตร “Finance for Non-Finance Manager” 
 

วนัที ่9 มถินุายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  

โรงแรมจสัมนิซติ ี ้
 

หลกัการและเหตผุล 
 

ขอ้มลูทางการบัญช ีงบประมาณ งบประมาณเงนิสด และงบกระแสเงนิสด เป็นสิง่สําคัญสําหรับ ผูบ้รหิารเจา้ของกจิการ ในการ
ตัดสนิใจทางธรุกจิ การวางแผนดา้นงบประมาณในสว่นรายไดค้า่ใชจ้า่ยการวางแผนงานทางดา้นบรหิารสนิคา้คงเหลอื การ
ขยายกจิการ การซือ้เครือ่งเครือ่งจักรในการผลติสนิคา้ การพัฒนาธรุกจิใหท้นัตอ่ยคุสมัยเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง และดา้น
อืน่ ๆ 
 
ผูบ้รหิาร เจา้ของกจิการ จงึจําเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษา ทําความเขา้ใจ การทําบัญชเีบือ้งตน้ ขอ้มลูทางบัญช ีการเงนิ ทีสํ่าคัญ ที่
เกีย่วขอ้งกับ ฐานะการเงนิของธรุกจิ ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสดทีห่มนุเวยีนในธรุกจิ การตัดสนิใจตอ่เหตกุารณ์ที่
เกีย่วขอ้งกับธรุกจิใหทั้นตอ่เหตกุารณ์และเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่การบรหิารงานของธรุกจิ 
 
 

วตัถปุระสงค ์/ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจความรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิ บัญชเีบือ้งตน้ เป็นขัน้ตอนแรกในการ

นําไปใชใ้นการทําความเขา้ใจ อา่นและวเิคราะหง์บการเงนิเขา้ใจความหมายและความแตกตา่งของ
งบประมาณ และงบประมาณเงนิสด การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสดเพือ่หาขอ้มลูไปใชใ้นการ
วางแผนและบรหิารการเงนิขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 

Training Schedule 
08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-16.30 น 
หวัขอ้การบรรยาย 

1. ความเขา้ใจกจิกรรมหลักในการบรหิารเพือ่การบรรลเุป้าหมายองคก์ร 
2. ทําไมตอ้งรายงานทางการเงนิ 
3. การอา่นและวเิคราะหง์บฐานะการเงนิ (งบดลุ) ในมุมมองดา้นการจัดการ 
4. การอา่นและวเิคราะหง์บกําไรขาดทนุในมมุมองดา้นการจัดการ 
5. ความเขา้ใจงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 
6. การอา่นและทําความเขา้ใจงบกระแสเงนิสด 
7. จดุมุง่หมายของการวเิคราะหง์บการเงนิ 
8. ขัน้ตอนการวเิคราะหง์บการเงนิ 
9. การวเิคราะหง์บการเงนิแบบยอ่สว่นตามแนวดิง่ 
10. การวเิคราะหง์บการเงนิดว้ยอัตราสว่นทางการเงนิ 

• อัตราสว่นสภาพคลอ่ง 
• อัตราสว่นความสามารถในการใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพย ์
• อัตราสว่นความสามารถในการกอ่หน้ีและความเสีย่งทางการเงนิ 
• อัตราสว่นความสามารถในการทํากําไรและสรา้งผลตอบแทน 

11. การวเิคราะหด์ว้ยตัวแบบดปูองท ์(Dupont Analysis) 
 
อาจารยเ์หรยีญชยั นําชยัศรคีา้ 
การศกึษา 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ัณฑติ(ไฟฟ้า) 
จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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MBA (Finance) สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
ประสบการณ์การทํางาน 

- ผูอ้ํานวยการฝ่ายวเิคราะหห์ลักทรพัย ์และฝ่ายวาณิชธนกจิ บรษัิท เงนิทนุหลกัทรัพย ์กรงไทย จํากดั 
-  ทีป่รกึษา วทิยากรอสิสระดา้นการวางแผนกลยทุธ ์การเงนิ 
- ผูอ้ํานวยการฝ่ายพัฒนา 

ธรุกจิหลกัทรัพย ์บรษัิทเงนิทนุหลักทรพัยก์รงุศรอียธุยา จํากดั(มหาชน) 
- ผูอ้ํานวยการฝ่ายวางแผนและปรับปรงุโครงสรา้งหน้ี ธนาคารไทยธนาคาร จํากดั(มหาชน) 
- ทีป่รกึษาอสิสระดา้นการวางแผนกลยทุธอ์งคก์ร การวางแผนดา้นการเงนิ การบรหิารจัดการ 

 

ระยะเวลาอบรม   1 วัน (6 ชัว่โมง) 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

- ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ วิศวกร หวัหนา้งาน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ผูท้ี่มีหนา้ที่หรือผูไ้ดร้บัพิจารณาใหร้บัผิดชอบงานที่เก่ียวขอ้งและผูส้นใจทั่วไป 

- โปรดเตรียมเครื่องช่วยคาํนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม 

จาํนวนผู้เข้าอบรม  ไม่เกิน 30 คน 

 อัตราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา / ทา่น 4,000 280 120 4,160 
                              อบรมแลว้ไดร้บัวฒุบิตัรจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลูช ัน่ 
Payment Method 
เช็คสัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ หรอื Professional Training Solution LTD.,Partnership 
หรอื  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์ สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

 (ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงนิจากตา่งจังหวัด) 
 
Notice of Cancellation 
ในกรณีทีท่า่นสํารองทีน่ั่งไวแ้ลว้แตไ่มส่ามารถเขา้รว่ม สมัมนาได ้เนื่องจากเหตจํุาเป็น กรุณาแจง้ยกเลกิกอ่นวันงานอยา่งนอ้ย 
3 วนัทําการ หากไมแ่จง้ตามกําหนด ทา่นจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมในการดําเนนิงาน เป็นจํานวน 40% ของ อัตรา
คา่ลงทะเบยีน 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
E-mail:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัสตูร “Finance for Non-Finance Manager 
 

สง่มาที ่E-mail ptstraining3@gmail.com ,info.ptstraining@gmail.com 
  

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________ 

    
 


