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หลกัสูตร หลกัการบญัชแีละการอา่นวเิคราะหง์บการเงนิ ส าหรบั
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทีไ่มใ่ชน่กับญัช ีAccounting and 
Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer 

วนัที ่26 สงิหาคม 2565 

รุน่ถัดไปวันที ่27 ตลุาคม 2565 
โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23 

 

สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หลักการและเหตุผล: 

          เครือ่งมอืทางการบรหิารทีส่ าคัญของผูบ้รหิาร ยอ่มหนีไมพ่น้ขอ้มลูทางการบัญช ี

ไมว่า่จะเป็น งบดลุ งบก าไรขาดทนุ นอกจากนี้ยังม ีงบประมาณ งบประมาณเงนิสด ตลอดจนงบกระแสเงนิสด โดย
ทัง้หมดน้ีเป็นงบทีใ่ชใ้นการวางแผนและตัดสนิใจทางธรุกจิไมว่า่จะเป็นการบรหิารสนิคา้คงเหลอื การขยายกจิการ 
วางแผนเรือ่งเครือ่งจักรใหมห่รอืพัฒนาตอ่ยอดดา้นเทคโนโลย ีหรอืแมแ้ตก่ารพัฒนาบคุคลากร 
        สถาบันฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญดังกลา่ว จงึไดจ้ัดสมัมนาขึน้ โดยหวังให ้ทา่นผูบ้รหิาร เจา้ของกจิการ และ
เจา้หนา้ที ่ทีไ่มใ่ชนั่กบัญช ีมคีวามเขา้ใจในหลักการบัญชเีบือ้งตน้ สามารถอา่น และวเิคราะหข์อ้มลูทางบัญช-ี
การเงนิได ้ทีส่ าคัญจะท าใหท้ราบถงึฐานะการเงนิของธรุกจิ ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสดทีห่มนุเวยีนใน
ธรุกจิ สามารถวางแผนและตัดสนิใจทางธรุกจิไดท้ันตอ่เหตกุารณ์ ซึง่จะท าใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่การองคก์ร 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 

หัวขอ้สมัมนา 

  1. สาระส าคญัทางการเงนิและบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

  2. การใชค้วามรูท้างการเงนิและบัญชเีป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร 

  3. บัญชแีละหลักการบัญชสี าหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชนั่กบัญช ี

  4. โครงสรา้งตน้ทนุเบือ้งตน้ 

  5. ความเชือ่มโยงของงบการเงนิตา่งๆ เชน่ งบตน้ทนุงบก าไร ขาดทนุ และงบดลุ 

  6. การวเิคราะหง์บการเงนิดว้ยอัตราสว่นทางการเงนิ 

  7. การวเิคราะหง์บการเงนิดว้ย Common Size และ Trend Analysis 

  8. ความแตกตา่งของงบประมาณและงบประมาณเงนิสด 

  9. การวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด 

10. Work Shop เพือ่เพิม่ความเขา้ใจ 

11. จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีบัญช ี
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อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,400 238 (102) 3,536 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,200 224 96 3,328 

คา่สมัมนา ออนไลน ์ะ 2,700 189 81 2,808 

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

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
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 

หลกัสูตร หลกัการบญัชแีละการอา่นวเิคราะหง์บการเงนิ ส าหรบั
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทีไ่มใ่ชน่กับญัช ีAccounting and 
Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer 

 
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 
 


