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หลักสตูร การจดัท างบกระแสเงนิสด (WORK SHOP) และ

การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด  

(Statement of Cash Flows) 
วนัที ่24 /08/2565 

โรงแรมJasmine City Bangkok Hotel สขุมุวทิ 23 
 

สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หวัขอ้สมัมนา 

1. ความจ าเป็นในการจดัท างบกระแสเงนิสดและประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการ ท างบกระแสเงนิ
สด 

2. ท าความเขา้ใจกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัท างบกระแสเงนิสดทีถ่กูตอ้ง 

3. การจดัเตรยีมขอ้มลูและเอกสารประกอบตา่งๆ ในการจดัท างบกระแสเงนิสด 

4. วธิกีารเสนองบกระแสเงนิสด 

              - กจิกรรมด ำเนนิงำน 

              - กจิกรรมลงทนุ 

              - กจิกรรมจัดหำทนุ 

5. ข ัน้ตอนและการจดัท างบกระแสเงนิสด 

              - กำรจัดท ำงบกระแสเงนิสด ตำมวธิทีำงตรง 

              - กำรจัดท ำงบกระแสเงนิสด ตำมวธิทีำงออ้ม 

6. เทคนคิการน าเสนองบกระแสเงนิสดอยา่งงา่ยๆ เพือ่ใหท้ราบถงึความเปลีย่นแปลงของ
กระแสเงนิสดในชว่งทีผ่า่นมาวา่มสีาเหตมุาจากอะไรบา้ง 

7. เทคนคิการวเิคราะห ์งบกระแสเงนิสดและการน าเสนอตอ่ผูบ้รหิาร เพือ่ชว่ยในการ
วางแผนและตดัสนิในทางธุรกจิ 
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วทิยากร 
 

อาจารย ์ม.ล.วรกลัยา วฒันสนิธุ ์

 
MBA Indiana University U.S.A. 
บัญชมีหำบัณฑติ บัญชบีัณฑติ (เกยีรตนิยิม) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

ทีป่รกึษำดำ้นกำรบัญชหีน่วยงำนรัฐวสิำหกจิและบรษัิทเอกชน 

อำจำรยพ์เิศษ สถำบันบัณฑติพัฒนบรหิำรศำสตร ์

 
อัตรำคำ่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

Fee seminar Onsite 3,400 238 (102) 3,536 

Fee seminar Online 2,700 189 (81) 2,808 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผำ่นบญัชธีนำคำร ดงัน้ี 

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีำย (ถำ้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่ำย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญำ 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่  437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลักสตูร การจดัท างบกระแสเงนิสด (WORK SHOP) และ

การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด  

(Statement of Cash Flows) 

 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย สง่เอกสารมาที่ 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 


