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   งบการเงนิมคีวามสําคญัต่อบคุคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บรหิาร ผู้ถ ือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี�  พนักงานและ
บคุคลที�สนใจทั �วไป เพราะงบการเงนิแสดงให้เหน็ถงึฐานะของกจิการนโยบายและผลการดําเนินงานของกิจการ
ในอดตีและปจัจุบนัว่าประสบความสําเรจ็มากน้อยเพยีงไร การวเิคราะห์งบการเงนิ ทําให้ทราบจุดเด่นและจุด
ดอ้ยของกจิการ ทั �งยงัชว่ยในการควบคมุทางการเงนิในอันที�จะเตอืนให้ทราบวาฐานะของกิจการเป็นอย่างไร
บา้ง ความสามารถในการชาระหนี�สนิ สมรรถภาพในการหากําไร และสมรรถภาพในการดําเนินงาน หากธุรกิจ
พบปญัหาในการดาํเนินงานจะไดแ้ก้ไขสถานการณ์ไดท้นัท่วงท ีนอกจากนี�ยงัสามารถนําข้อมูลในงบการเงนิมา
วเิคราะห์เพื�อพยากรณ์หรอืคาดการณ์ถงึผลการดาํเนินงานของกิจการที�จะเกิดขึ�นในอนาคต รวมทั �งนโยบาย
การบรหิารที�กจิการควรจะต้องปรบัปรงุ ทั �งที�เป็นอยู่ในปจัจุบนัและอนาคต 
 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร 

�. เพื�อให้เกดิความเข้าใจในการอ่านและตคีวามตวัเลขในงบการเงนิเพื�อประโยชน์เชงิบรหิาร 
เพื�อให้เหน็ผลกระทบและความสมัพนัธข์องการดาํเนนิงานของส่วนงานตา่งๆ ที�มตี่อฐานะและผลประกอบการ
ของกจิการ 

�. เพื�อให้เกดิความเขา้ใจแนวการวเิคราะห์เพื�อใช้กําหนดแผนการดาํเนนิงานในอนาคตที�เหมาะสม 
�. เพื�อให้สามารถประยกุต์เทคนคิการวเิคราะหไ์ปใช้ในงานที�รบัผดิชอบ 
 

หวัขอ้การบรรยาย 

1. เป้าหมายขององคก์ารในทางธุรกจิ 
2. กจิกรรมหลักในการบรหิารเพื�อการบรรลุเป้าหมาย 
3. หน้าที�และความรบัผดิชอบของงานการบรหิารการเงนิ 
4. การบญัชแีละความสําคญัของข้อมูลในการบรหิารธุรกจิ 
5. วงจรการบญัชีและแนวคดิการบนัทกึบญัชี 
6. งบการเงนิและประเภทของงบการเงนิ 
7. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญัและแปลความหมาย 
8. ความสําคญัของการวเิคราะห์งบจา่ยลงทุน 
9. ขอบเขตการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน 
10. เคร ื�องมอืทางการเงนิที�ใชใ้นการวเิคราะห์และตดัสนิใจลงทุนโครงการ 

11. แหล่งเงนิทุนในทางธุรกจิ 

ขอเชิญเข้ารว่มฝึกอบรมสมัมนาเชิงรุก หลักสตูร 



12. ต้นทุนของเงนิทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
13. แนวคดิการจดัโครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสม 
14. ความสําคญัของการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 
15. การกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน 

 
วิทยากรฝึกอบรม อาจารยเ์หรียญชยั นําชยัศรีค้า 

                        - วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                        - MBA (Finance) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

  ประสบการณ์การทํางาน 
                        - ผู้อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรพัย ์และฝ่ายวาณิชธนกิจ บรษิทั เงนิทุนหลกัทรพัย ์กรงุไทย จาํกดั 
                        -  ที�ปรกึษา วทิยากรอิสระด้านการวางแผนกลยทุธ ์การเงนิ 
                        - ผู้อํานวยการฝ่ายพฒันา ธรุกิจหลกัทรพัย ์บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยก์รงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 
                        - ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและปรบัปรงุโครงสรา้งหนี� ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 
                        - ที�ปรกึษาอิสระด้านการวางแผนกลยทุธอ์งค์กร การวางแผนด้านการเงนิ การบรหิารจดัการฯลฯ 

 
กาํหนดการ วนัที�  �� ตลุาคม ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  �� ต.ค.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมอไรซ ์สขุมุวทิ ซ.�� 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

หมายเหตุ      - คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได ้���% 

                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ�าชา-กาแฟ 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์จํากัด 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลกัสูตร    Finance for Non-Finance Managers 
กาํหนดการ      วนัศกุร์ที�  �� ตลุาคม ����  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ์ สุขุมวทิ ซ.�� 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 
บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 12 ต.ค.2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 3,200 
3,200 + 224 = 3,424 

 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื.................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี...................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตาํบล...........................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..............................โทรสาร......................................... 
ผูป้ระสานงาน.............................................มอืถอื...................................E-mail : ................................................................ 

 ตอ้งการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรอืไม ่  ตอ้งการ  ไม่ตอ้งการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย 3%  ในนาม บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซน็เตอร ์ จํากัด เลขที� 34/289  
  หมู่บา้นไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ท ี� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120  
           เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 
โอนเงนิเขา้บญัช ี:  บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซน็เตอร ์ จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรพัย ์
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีรร์งัสติ    เลขที�บัญช ี 364-236239-5 
                      ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บัญช ี 022-3-65013-9 
      กรณุาแฟกซใ์บลงทะเบยีนหรอืหลักฐานการโอนเงนิ มาที� 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา .........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


