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Finance for Non – finance 
 

วทิยากร: อาจารยพ์งศภ์ทัร  นมะภทัร 
วทิยากรภายใน บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั ตําแหน่ง Assistant Manager  

วทิยากรบรรยายใหกั้บภาครัฐและเอกชน หลกัสตูรดา้นการขาย การตลาด การบรกิาร 
 หัวหนา้งาน หลักการคดิ และ เพิEมศกัยภาพในการทํางาน 

 
 

4 พฤศจกิายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีEจัดอบรมอาจเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  

 

หลกัการและเหตผุล  
 การทีEจะเขา้ใจถงึเรืEอง “Finance” นั[นไม่ใชเ่รืEองง่าย ผูบ้รหิาร ในหลายๆ องคก์ร มักตกมา้ตายเมืEอตอ้งเขา้มามี
สว่นเกีEยวขอ้งกบับัญชกีารเงนิ เพราะการทีEจะเรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจเกีEยวกับบัญชกีารเงนิไดอ้ย่างดนัี[น จําเป็นตอ้ง
อาศยัความรู ้ความสามารถเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็น การวเิคราะหง์บการเงนิ การหาอัตราสว่นทางการเงนิ การ
วเิคราะหผ์ลตอบแทนเพืEอตัดสนิใจลงทนุ  และ อืEน ๆ  หากผูบ้รหิารทีEจะเขา้มามสีว่นเกีEยวขอ้งกบับญัชกีารเงนิ ขาดซึEง
ความความสามารถเหล่านี[ ยอ่มสรา้ง ผลเสยี มากกวา่ ผลด ีอยา่งแน่นอน  
 หลักสตูรนี[จงึไดจั้ดทําขึ[นเพืEอใหผู้บ้รหิารทีEไม่ใชส่ายการเงนิ หรอื ผูท้ีEสนใจ ไดเ้รยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจ
เกีEยวกบัการเงนิใหม้ากยิEงขึ[น  เชน่ การวเิคราะหง์บการเงนิ  การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ  รวมถงึ การวเิคราะห์
ผลตอบแทนเพืEอตัดสนิใจลงทนุ   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรม ฝึกคดิ ฝึกปฏบิัต ิ
จนสามารถเรยีนรูแ้ละตอ่ยอดไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีEยวกบับัญชกีารเงนิอย่างลกึซึ[ง 
2. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหง์บการเงนิประดจุดัEงนักการเงนิมอืโปร 
3. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางเงนิ และ วเิคราะหห์าผลตอบแทนเพืEอตัดสนิใจลงทนุได ้
4. เพืEอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีEไดรั้บไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร  

 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module  1 เตรยีมความพรอ้ม....สูก่าร Finance for Non-finance มอือาชพี 
1. บทบาทและหนา้ทีEของ Finance for Non-finance 
2. เป้าหมายขององคก์รทีE Finance for Non-finance ตอ้งคํานงึถงึ 
3. ขอบเขตการบรหิารงานทางการเงนิ สาํหรับผูบ้รหิารทีEไม่ใชส่ายการเงนิ 

• การวเิคราะหง์บการเงนิ 
• การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 
• การตัดสนิใจจากการลงทุน 
• การนําความรูด้า้นการเงนิไปประยกุตใ์ชใ้นฝ่ายงานของตน 

4. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจวงจรบญัชแีบบง่าย ๆ   
5. บญัช ี5 หมวด และ การบันทกึรายการบญัชใีนระบบบญัชคีู ่
6. กจิกรรม Workshop เรยีนรู ้เขา้ใจ การเป็น Finance for Non – finance อยา่งถอ่งแท ้
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Module 2 วเิคราะหง์บการเงนิประดจุด ั�งนกัการเงนิมอืโปร 
7. ความสําคัญของการวเิคราะหง์บการเงนิ 
8. การวเิคราะหง์บการเงนิ  3 สหาย  

• งบดลุ (งบแสดงฐานะทางการเงนิ) (Balance Sheet B/S) 
• งบกําไรขาดทนุ (Profit & Loss Statement P/L)  
• งบกระแสเงนิสด (Cash Flow Statement C/F) 

9. กจิกรรม วเิคราะหง์บ 3 สหาย  
10. การวเิคราะหง์บการเงนิตามแนวดิEง (Common - Size) 
11. การวเิคราะหง์บการเงนิตามแนวนอน (Horizontal Analysis) 
 

Module 3 การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ และ วเิคราะหห์าผลตอบแทนเพื�อตดัสนิใจลงทุน 
12. การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 4 สหาย สําหรับผูบ้รหิารทีEไม่ใชส่ายการเงนิ  

• อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
• อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี[ (Leverage Ratio or Financial Ratio)  
• อัตราสว่นความสามารถในการทํากําไร  (Profitability Ratio)  
• อัตราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรัพย ์(Efficiency Ratio)  

13. กจิกรรม ฝึกวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  4  สหาย 
14. มลูคา่ของเงนิทีEเปลีEยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money) 

• มลูคา่เงนิในอนาคต (Future Value) 
• มลูคา่เงนิในปัจจุบนั (Present Value) 
• ฝึกฝนใชเ้ครื�องมอื คาํนวณหา Future Value และ Present Value  ใหไ้ดภ้ายใน 10 วนิาท ี

15. กจิกรรม วเิคราะหม์ลูคา่เงนิ....เพื�อหาผลตอบแทนจากการลงทนุ 
16. การคน้หาจุด.... เพืEอตัดสนิใจลงทนุอยา่งชาญฉลาด 

• Net Present Value (NPV) 
• Internal Rate of Return (IRR) 
• การคํานวณระยะเวลาการคนืทนุ Payback Period (PBP)  
• ฝึกฝนใชเ้ครื�องมอื คาํนวณหา NPV  และ IRR  ใหไ้ดภ้ายใน 10 วนิาท ี

17. กจิกรรม คน้หาจดุ....เพื�อตดัสนิใจลงทนุอยา่งชาญฉลาด 
18. การคํานวณหา จุดคุม้ทนุ Break Even Point (BEP) 
19. ศพัทท์างการเงนิสําหรับผูบ้รหิารทีEไมใ่ชส่ายการเงนิ  และ เรืEองอืEนๆ ทีEจําเป็นตอ้งรู ้เชน่  แบบฟอรม์ตา่ง ๆ 
ทางการเงนิ 

20. สรุป ถาม - ตอบ  
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 พฤศจกิายน 2563 
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 20 ตลุาคม 2563 (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 ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีE 127-4-66322-6 
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1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีE 014-2-63503-8 
          ชืEอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีE 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืEอบรษัิทของท่าน และชืEอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัEงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
3.  หัก ณ ทีEจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีE 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีEไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 

อบรม, สมัมนา, บญัชกีารเงนิ , บญัช ี, การเงนิ , Finance for Non-finance , ผูบ้รหิารทีEไมใ่ชส่ายบญัช ี, วเิคราะหง์บการเงนิ อตัราสว่นทาง
การเงนิ , การตดัสนิใจลงทนุ   


