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Finance for Non-Finance

ํ หร ับผูบ
่ ายบ ัญช ี และการเงิน)
(สา
้ ริหารทีไ ม่ใชส

วิทยากร: อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
Certified OKR Professional by The KPI Institute
Certificate Professional Coaching Program (ICF)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการจัดการ

28 ก ันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Y ัดอบรมอาจเปลีย
Y นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
จะเป็ นผู ้บริหารมีความรู ้และทักษะในการบริหารให ้คนทํางานอย่างเดียวไม่ได ้ ต ้องมีความเข ้าใจใน
ั ข ้อมูลทางการเงิน เชน
่ การวิเคราะห์งบการเงิน เพือ
ิ ใจในการลงทุน
เนือ
Y งการเงินด ้วย ฉะนัน
` ต ้องอาศย
Y ตัดสน
ิ ใจเพือ
การจัดการหาแหล่งทุนทีเY หมาะสม โดยให ้ผู ้บริหารเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสน
Y การลงทุนทีY
เหมาะสม
โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพือ
Y สร ้างโอกาสในการพัฒนาการบริหาร
การเงินให ้แก่เจ ้าของกิจการหรือผู ้บริหารเพือ
Y สร ้างความเข ้าใจในบริบทให ้สอดคล ้องภายใต ้ภาพการจัดการและ
การวางแผนให ้เหมาะให ้ตรงกับเป้ าหมายขององค์กร
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจในเรือ
Y งของการเงินเพือ
Y สนองต่อเป้ าหมายขององค์กร
ิ ใจในเรือ
2. เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพือ
Y ตัดสน
Y งของการลงทุน
Y
ี
3. สามารถประเมินความเสยงจากสถานการณ์ทเีY ปลีย
Y นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในการคิดวิเคราะห์เพือ
Y การ
ตัดสินใจสําหรับโครงการลงทุน
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. แนวคิดพืน
` ฐานของงบการเงิน
2. หน ้าทีแ
Y ละความรับผิดชอบของผู ้บริหารการเงินหรือสว่ นทีเY กีย
Y วข ้องเพือ
Y ให ้เกิดความเข ้าใจ
3. วงจรบัญช ี ว่ามีลําดับขัน
` ตอนอย่างไรบ ้าง?
4. งบแสดงฐานะทางการเงิน
5. งบกําไรขาดทุน
6. งบกระแสเงินสด
7. ผู ้เรียนจะได ้เห็นตัวอย่างงบการเงินแต่ละประเภท

8. Workshop 1:ทําความเข้าใจในงบการเงินแต่ละประเภท
9. การวิเคราะห์อัตราสว่ นทางการเงิน Ratio ในแต่ละด ้าน
• สภาพคล่อง (Liquidity)
ิ ธิภาพการใชส้ น
ิ ทรัพย์ (Asset Management)
• ประสท
ิ (Debt Management)
• การบริหารหนี`สน

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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• ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)
10. การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวดิงY

11.Workshop 2: การวิเคราะห์งบ แบบ Ratio แนวนอนและแนวดิง

้ อ
12. การใชเครื
Y งมือในการบริหารและประเมินผล KPI,BSC, OKRs

13. Workshop 3: การเลือกค ัดเลือกเครือ
 งมือต่างๆทีค
 ด
ิ ว่าเหมาะสมมาใช ้
11. สรุปการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 28
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

ก ันยายน 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 1.5 %

67.50
64.50

รวมจ่ายสุทธิ
4,747.50
4,536.50

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
14 ก ันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 1.5 %

64.50
60.00

รวมจ่ายสุทธิ
4472.00
4,140.00

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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีY 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีY 014-2-63503-8
Y บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีY 0-2615-4479
ืY บริษัท เบอร์ตด
Y หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังY จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Y 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
ื เงินทีไY ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม,สัมมนา,ความคิด,ทักษะเฉพาะทาง,Finance, การบัญชีและการเงิน, การรายงานงบการเงิน, ความรู ้พืน
` ฐานด ้านการเงิน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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