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Course: 
Budgeting Techniques 
การจดัทํางบประมาณทางการเงิน 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
การประมาณการทางการเงินเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารระดบัสงูใช้วดัผลการดําเนินงานขององค์กร  ดงันัน้ในสภาพเศรษฐกิจและ

การเงินในปัจจบุนั ผู้บริหารท่ีรู้จกัใช้ประโยชน์ของการประมาณการทางการเงินจึงได้เปรียบกว่าคู่แข่งขนั การอบรมนีจ้ะให้ความรู้
เก่ียวกบัการวางแผนและประมาณการทางการเงินสําหรับผู้บริหารใหม่และผู้บริหารเดิมท่ีต้องการความรู้เพ่ิมเติม 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 เข้าใจกระบวนการจดัทําแผนงานและงบประมาณและสามารถจดัทํางบประมาณของหน่วยงานและธุรกิจประเภท ตา่งๆ ได้ 

 เข้าใจถึงจดุประสงค์และการใช้งบประมาณ 

 การใช้งบประมาณเพ่ือการตดัสินใจ 

 การจดัทําเป้าหมายรายเดือนและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ 

 การตรวจสอบและอนมุติังบประมาณ 
 

หวัข้อการบรรยาย: 

 การวางแผนธุรกิจเพ่ือบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 ขัน้ตอนการวางแผนการเงิน 

 การจดัทําประมาณการกระแสเงินสด (Cash flow projections) 

 กระบวนการจดัทําแผนงานประจําปีและงบประมาณ 

 วิธีการตัง้งบประมาณและการกําหนดข้อสมมติฐานด้านต่างๆ 

 การจดัทํางบประมาณของธุรกิจประเภทซือ้มาขายไป ผลิต และบริการ 

 ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 

 การควบคมุเงินสด และโครงสร้างของแผนเงินทนุ 

 การใช้งบประมาณเป็นมาตรการในการควบคมุอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การวดัผลการดําเนินงาน: วิเคราะห์ผลตา่งระหวา่งงบประมาณกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง   

 ขัน้ตอนท่ีต้องนําใช้ปรับปรุงหลงัการวิเคราะห์ 

 Workshop 

 Group Presentation & Discussion 
 

เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หวัหน้าฝ่าย พนกังานฝ่ายการเงินและวางแผน รวมทัง้พนกังานผู้สนใจทัว่ไป ท่ีต้องการพฒันา
ความสามารถในการวางแผนและประมาณการ 
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วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
การศกึษา   
 ปริญญาโท 

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี 
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 
ประวัตกิารทาํงาน 
 ผู้ อํานวยการฝ่าย Private Equity and Financial Advisory ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ แอ๊ดคินซนั 

จํากดั (มหาชน)  
 ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอิสระ  
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
 (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  
 
 
 

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

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
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แผนท่ี   โรงแรม จสัมิน ซตีิ ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั(สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตวับรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตวัพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกบัภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีที่ทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา  บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2   โอนวนัท่ี_____________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 104-2-63049-9  โอนวนัท่ี_____________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 10 วนั 
 หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


