Finance for Non-Finance Program

ความรู ้พืน
F ฐานทางด ้านบัญช ี และการเงิน
้ อ
ี ารเงิน
และการประยุกต์ใชเบื
F งต ้นสาํ หรับพนั กงานและผู ้บริหารทีไN ม่ได ้อยูส
่ ายบัญชก

ั นําชยศรี
ั
วิทยากร: อาจารย์เหรียญชย
คา้
•
•
•
•
•
•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (ไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ประสบการณ์ทํางาน วิศวกรไฟฟ้ า การไฟฟ้ านครหลวง
ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย ฝ่ ายกองทุนสํารองเลีย
F งชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
ผู ้อํานวยการฝ่ าย ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
ผู ้อํานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
ผู ้อํานวยการฝ่ าย ฝ่ ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร ้างหนีF ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

6 สงิ หาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
N ัดอบรมอาจเปลีย
N นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ืN สารและการรั บรู ้ถึงข ้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ วประกอบกับการผู ้บริหาร
ในโลกยุกต์ทอ
ีN ยู่ในภาวะไร ้พรมแดนและการสอ
ขององค์กรจะต ้องปรับตัวเองให ้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันทีรN ุนแรงตลอดเวลาไม่เพียงแต่ตัว
ผู ้บริห ารเองทางด ้านพนั กงานทุก คนในองค์กรต ้องปรับตั วปรับความรู ้เพืNอให ้ทันต่อการเปลีย
N นแปลงและการแข่งขัน
และแนวความคิดทีส
N ําคั ญคือจะต ้องสร ้างองค์กรให ้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้โดยใส่ความรู ้ต่างๆทางด ้านการจัดการ
ี ไม่ได ้ คือ ทางด ้านการบัญชแ
ี ละการเงิน ซงึN เป็ นหัวใจ
การตลาด การผลิต บุคคล และแนวความคิดทีส
N าํ คัญซงึN ขาดเสย
่ ายการเงินจํ าเป็ นอย่างมากทีจ
ทีส
N าํ คัญขององค์กรและประเด็นทีส
N ําคัญคือปั จจุบันผู ้บริหารทีไN ม่ใชส
N ะต ้องเข ้าใจความรู ้
้ นข ้อมูลเบือ
ิ ใจเชงิ ธุรกิจ
พืน
F ฐานทางด ้านการงเงิน เพือ
N ใชเป็
F งต ้นในการตัดสน
ว ัตถุประสงค์
่ ายบัญชก
ี ารเงิน มีความรู ้ความเข ้าใจเบือ
1.
เพือ
N ให ้พนักงานทีไN ม่ใชส
F งต ้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
2.
เพือ
N มีความรู ้ในการวิเคราะห์พน
ืF ฐาน ในรายงานทางการเงิน
้
ิ ใจเบือ
3.
เป็ นพืน
F ฐานใชในการตั
ดสน
F งต ้น
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. ทําไมจึงต ้องเป็ นรายงานทางการเงิน
2. งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
2.1. งบดุล
2.2. งบกําไรขาดทุน
2.3. งบการเปลีย
N นแปลงกระแสเงินสด
3. การวิเคราะห์อัตราสว่ นทางการเงินทีส
N ําคัญและแปลความหมาย
4. รายละเอียดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงิน
5. แนวทางการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
6. การวิเคราะห์คา่ ใชจ่้ ายคงทีN ค่าใชจ่้ ายผันแปรพืน
F ฐาน
7. ต ้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

8. การวิเคราะห์จด
ุ คุ ้มทุน (Break Event Point)
9. ความสําคัญของงบประมาณเงินสด
10. การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง
11. สรุป คําถามและคําตอบ
ประโยชน์ทไี ด้ร ับ
่ ายบัญชก
ี ารเงิน มีความรู ้ความเข ้าใจเบือ
1. เพือ
N ให ้พนักงานทีไN ม่ใชส
F งต ้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
2. เพือ
N มีความรู ้ในการวิเคราะห์พน
ืF ฐาน ในรายงานทางการเงิน
้
ิ ใจเบือ
3. เป็ นพืน
F ฐานใชในการตั
ดสน
F งต ้น
ผูเ้ ข้าอบรม

ี ารเงิน
Mื ฐานความรูท
M ไป ทีไ ม่มพ
พน ักงานและผูบ
้ ริหารระด ับต้นขึน
ี น
้ างด้านบ ัญชก

ใบประกาศนียบ ัตรโดย: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 6
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 22
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

สงิ หาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

กรกฎาคม 2562
VAT 7%
301.00
280.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
(โอนเงิน หรือ แฟกซส

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีF
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีN 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีN 014-2-63503-8
N บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงN แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีN จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีN 0-2615-4479
ืN บริษัท เบอร์ตด
N หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังN จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงN แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีN จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
N า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไN ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงN แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีN จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, Finance, Non-Finance, การบัญชีและการเงิน, การรายงานงบการเงิน, ความรู ้พืน
F ฐานด ้านการเงิน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

