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 Finance for Non-Finance Program 

ความรูพ้ืFนฐานทางดา้นบญัช ีและการเงนิ  
และการประยกุตใ์ชเ้บืFองตน้สําหรับพนักงานและผูบ้รหิารทีNไมไ่ดอ้ยูส่ายบญัชกีารเงนิ 

 
วทิยากร: อาจารยเ์หรยีญชยั นําชยัศรคีา้  
• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (ไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
• ปรญิญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิาศาสตร ์ 
• ประสบการณ์ทํางาน วศิวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง  
• ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีFยงชพี บรษัิทเงนิทนุหลกัทรัพย ์ภทัรธนกจิ จก (มหาชน)  
• ผูอํ้านวยการฝ่าย ฝ่ายวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละวาณิชธนกจิ บรษัิทเงนิทุนหลกัทรัพย ์กรงุไทย จก (มหาชน)  
• ผูอํ้านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพัฒนาธรุกจิมหาชน บรษัิทเงนิทุนหลักทรัพย ์กรงุศรอียธุยา จก 
• ผูอํ้านวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรงุโครงสรา้งหนีF ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)  

  
7 กมุภาพนัธ ์2562 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีNจัดอบรมอาจเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกยกุตท์ีNอยู่ในภาวะไรพ้รมแดนและการสืNอสารและการรับรูถ้งึขอ้มูลเป็นไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการผูบ้รหิาร
ขององคก์รจะตอ้งปรับตัวเองใหท้ันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแขง่ขันทีNรุนแรงตลอดเวลาไม่เพยีงแต่ตัว
ผูบ้รหิารเองทางดา้นพนักงานทุกคนในองคก์รตอ้งปรับตัวปรับความรูเ้พืNอใหทั้นต่อการเปลีNยนแปลงและการแข่งขัน 
และแนวความคดิทีNสําคัญคอืจะตอ้งสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดยใสค่วามรูต้่างๆทางดา้นการจัดการ 
การตลาด การผลติ บคุคล และแนวความคดิทีNสําคัญซึNงขาดเสยีไมไ่ด ้คอื ทางดา้นการบัญชแีละการเงนิ ซึNงเป็นหัวใจ
ทีNสาํคัญขององคก์รและประเด็นทีNสําคัญคอืปัจจุบันผูบ้รหิารทีNไม่ใชส่ายการเงนิจําเป็นอย่างมากทีNจะตอ้งเขา้ใจความรู ้
พืFนฐานทางดา้นการงเงนิ เพืNอใชเ้ป็นขอ้มูลเบืFองตน้ในการตัดสนิใจเชงิธรุกจิ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืNอใหพ้นักงานทีNไม่ใชส่ายบญัชกีารเงนิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเบืFองตน้ในการอา่นรายงานทางการเงนิ 
2. เพืNอมคีวามรูใ้นการวเิคราะหพ์ืFนฐาน ในรายงานทางการเงนิ 
3. เป็นพืFนฐานใชใ้นการตัดสนิใจเบืFองตน้ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ทําไมจงึตอ้งเป็นรายงานทางการเงนิ 
2. งบการเงนิและประเภทของงบการเงนิ 
  2.1.  งบดุล 
2.2. งบกําไรขาดทนุ 
2.3. งบการเปลีNยนแปลงกระแสเงนิสด 

3. การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิทีNสําคัญและแปลความหมาย 
4. รายละเอยีดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงนิ 
5. แนวทางการวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ 
6. การวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายคงทีN คา่ใชจ่้ายผันแปรพืFนฐาน 
7. ตน้ทนุของเงนิทนุจากแหลง่ตา่ง ๆ 
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8. การวเิคราะหจุ์ดคุม้ทนุ (Break Event Point) 
9. ความสําคัญของงบประมาณเงนิสด 
10. การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนและสภาพคลอ่ง 
11. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประโยชนท์ี�ไดร้บั 
1. เพืNอใหพ้นักงานทีNไม่ใชส่ายบญัชกีารเงนิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเบืFองตน้ในการอา่นรายงานทางการเงนิ 
2. เพืNอมคีวามรูใ้นการวเิคราะหพ์ืFนฐาน ในรายงานทางการเงนิ 
3. เป็นพืFนฐานใชใ้นการตัดสนิใจเบืFองตน้  

  
ผูเ้ขา้อบรม     พนกังานและผูบ้รหิารระดบัตน้ขึNนไป ที�ไมม่พีืNนฐานความรูท้างดา้นบญัชกีารเงนิ 

 

ใบประกาศนยีบตัรโดย: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 7 กมุภาพนัธ ์2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 23 มกราคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีF 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีN 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีN 014-2-63503-8 

          ชืNอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีN 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืNอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืNอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัNงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั 
3.  หัก ณ ทีNจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีNไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั 
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, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, Finance, Non-Finance, การบญัชแีละการเงนิ, การรายงานงบการเงนิ, ความรูพ้ืFนฐานดา้นการเงนิ 


