Finance for Non – finance
์ ัทร นมะภ ัทร
วิทยากร: อาจารย์พงศภ

วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิงE แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีE จํากัด ตําแหน่ง Assistant Manager
วิทยากรบรรยายให ้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด ้านการขาย การตลาด การบริการ
หัวหน ้างาน หลักการคิด และ เพิม
E ศักยภาพในการทํ างาน

4 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
E ัดอบรมอาจเปลีย
E นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การทีจ
E ะเข ้าใจถึงเรือ
E ง “Finance” นัน
[ ไม่ใชเ่ รือ
E งง่าย ผู ้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม ้าตายเมือ
E ต ้องเข ้ามามี
ี ารเงิน เพราะการทีจ
ี ารเงินได ้อย่างดีนัน
สว่ นเกีย
E วข ้องกับบัญชก
E ะเรียนรู ้และทําความเข ้าใจเกีย
E วกับบัญชก
[ จําเป็ นต ้อง
ั
่
อาศยความรู ้ ความสามารถเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราสวนทางการเงิน การ
ิ ใจลงทุน และ อืน
ี ารเงิน ขาดซงึE
วิเคราะห์ผลตอบแทนเพือ
E ตัดสน
E ๆ หากผู ้บริหารทีจ
E ะเข ้ามามีสว่ นเกีย
E วข ้องกับบัญชก
ี
ความความสามารถเหล่านี[ ย่อมสร ้าง ผลเสย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน
หลักสูตรนีจ
[ งึ ได ้จัดทําขึน
[ เพือ
E ให ้ผู ้บริหารทีไE ม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู ้ทีส
E นใจ ได ้เรียนรู ้และทําความเข ้าใจ
่
เกีย
E วกับการเงินให ้มากยิงE ขึน
[ เชน การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราสว่ นทางการเงิน รวมถึง การวิเคราะห์
ิ ใจลงทุน โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ร่วมทํากิจกรรม ฝึ กคิด ฝึ กปฏิบัต ิ
ผลตอบแทนเพือ
E ตัดสน
จนสามารถเรียนรู ้และต่อยอดได ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ี ารเงินอย่างลึกซงึ[
1. เพือ
E ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้และเข ้าใจเกีย
E วกับบัญชก
2. เพือ
E ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดัEงนักการเงินมือโปร
ิ ใจลงทุนได ้
3. เพือ
E ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราสว่ นทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพือ
E ตัดสน
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
4. เพือ
E ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไE ด ้รับไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
่ าร Finance for Non-finance มืออาชพ
ี
Module 1 เตรียมความพร้อม....สูก
1. บทบาทและหน ้าทีข
E อง Finance for Non-finance
2. เป้ าหมายขององค์กรทีE Finance for Non-finance ต ้องคํานึงถึง
่ ายการเงิน
3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สาํ หรับผู ้บริหารทีไE ม่ใชส
• การวิเคราะห์งบการเงิน
• การวิเคราะห์อัตราสว่ นทางการเงิน
ิ ใจจากการลงทุน
• การตัดสน
้ ายงานของตน
• การนํ าความรู ้ด ้านการเงินไปประยุกต์ใชในฝ่
ี บบง่าย ๆ
4. เรียนรู ้และเข ้าใจวงจรบัญชแ
ี ู่
5. บัญช ี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชใี นระบบบัญชค

6. กิจกรรม Workshop เรียนรู ้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดง ั น ักการเงินมือโปร
7. ความสําคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
8. การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย
• งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
• งบกําไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)
• งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

9. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย

10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิงE (Common - Size)
11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
่ นทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพือ
ิ ใจลงทุน
Module 3 การวิเคราะห์อ ัตราสว
 ต ัดสน
่ ายการเงิน
12. การวิเคราะห์อัตราสว่ นทางการเงิน 4 สหาย สาํ หรับผู ้บริหารทีไE ม่ใชส
• อัตราสว่ นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
• อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี[ (Leverage Ratio or Financial Ratio)
• อัตราสว่ นความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
ิ ธิภาพในการใชส้ น
ิ ทรัพย์ (Efficiency Ratio)
• อัตราสว่ นแสดงประสท

13. กิจกรรม ฝึ กวิเคราะห์อ ัตราสว่ นทางการเงิน 4 สหาย

14. มูลค่าของเงินทีเE ปลีย
E นไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)
• มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
• มูลค่าเงินในปั จจุบน
ั (Present Value)
• ฝึ กฝนใชเ้ ครือ
 งมือ คํานวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที

15. กิจกรรม วิเคราะห์มล
ู ค่าเงิน....เพือ
 หาผลตอบแทนจากการลงทุน

ิ ใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
16. การค ้นหาจุด.... เพือ
E ตัดสน
• Net Present Value (NPV)
• Internal Rate of Return (IRR)
• การคํานวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)
• ฝึ กฝนใชเ้ ครือ
 งมือ คํานวณหา NPV และ IRR ให้ได้ภายใน 10 วินาที

ิ ใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพือ
 ต ัดสน
18. การคํานวณหา จุดคุ ้มทุน Break Even Point (BEP)

ั ท์ทางการเงินสําหรับผู ้บริหารทีไE ม่ใชส
่ ายการเงิน และ เรือ
่ แบบฟอร์มต่าง ๆ
19. ศพ
E งอืน
E ๆ ทีจ
E ําเป็ นต ้องรู ้ เชน
ทางการเงิน
20. สรุป ถาม - ตอบ

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

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 20
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00
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ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

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

ตุลาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
301.00
280.00

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 ดังนี[
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีE 127-4-66322-6
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีE 014-2-63503-8
E บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงE แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีE จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีE 0-2615-4479
ืE บริษัทของท่าน และชือ
E หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังE จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงE แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีE จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
E า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีE 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
ื เงินทีไE ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงE แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีE จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, บัญชีการเงิน , บัญชี , การเงิน , Finance for Non-finance , ผู ้บริหารทีไE ม่ใช่สายบัญชี , วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทาง
การเงิน , การตัดสินใจลงทุน
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