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Finance for Non – finance 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากัด 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การท างานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 
 

29 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  
 

หลกัการและเหตผุล  
 การทีจ่ะเขา้ใจถงึเรือ่ง “Finance” นัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ผูบ้รหิาร ในหลายๆ องคก์ร มักตกมา้ตายเมือ่ตอ้งเขา้มามี
สว่นเกีย่วขอ้งกับบัญชกีารเงนิ เพราะการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจเกีย่วกับบัญชกีารเงนิไดอ้ยา่งดนัีน้ จ าเป็นตอ้ง
อาศัยความรู ้ความสามารถเป็นอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็น การวเิคราะหง์บการเงนิ การหาอัตราสว่นทางการเงนิ การ
วเิคราะหผ์ลตอบแทนเพือ่ตัดสนิใจลงทนุ  และ อืน่ ๆ  หากผูบ้รหิารทีจ่ะเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกับบัญชกีารเงนิ ขาดซึง่
ความความสามารถเหลา่นี ้ยอ่มสรา้ง ผลเสยี มากกวา่ ผลด ีอยา่งแน่นอน  
 หลักสตูรนีจ้งึไดจั้ดท าขึน้เพือ่ใหผู้บ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ หรอื ผูท้ีส่นใจ ไดเ้รยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจ
เกีย่วกับการเงนิใหม้ากยิง่ข ึน้  เชน่ การวเิคราะหง์บการเงนิ  การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ  รวมถงึ การวเิคราะห์
ผลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทนุ   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่มท ากจิกรรม ฝึกคดิ ฝึกปฏบิัต ิ
จนสามารถเรยีนรูแ้ละตอ่ยอดไดด้ว้ยตนเอง 
 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับบัญชกีารเงนิอยา่งลกึซึง้ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหง์บการเงนิประดจุดั่งนักการเงนิมอืโปร 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางเงนิ และ วเิคราะหห์าผลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทนุได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร  

 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module  1 เตรยีมความพรอ้ม....สูก่าร Finance for Non-finance มอือาชพี 

1. บทบาทและหนา้ทีข่อง Finance for Non-finance 
2. เป้าหมายขององคก์รที ่Finance for Non-finance ตอ้งค านงึถงึ 
3. ขอบเขตการบรหิารงานทางการเงนิ ส าหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ 

 การวเิคราะหง์บการเงนิ 
 การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 
 การตัดสนิใจจากการลงทนุ 
 การน าความรูด้า้นการเงนิไปประยกุตใ์ชใ้นฝ่ายงานของตน 

4. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจวงจรบัญชแีบบงา่ย ๆ   
5. บัญช ี5 หมวด และ การบันทกึรายการบัญชใีนระบบบัญชคีู ่
6. กจิกรรม Workshop เรยีนรู ้เขา้ใจ การเป็น Finance for Non – finance อยา่งถอ่งแท ้
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Module 2 วเิคราะหง์บการเงนิประดจุด ัง่นกัการเงนิมอืโปร 
7. ความส าคัญของการวเิคราะหง์บการเงนิ 
8. การวเิคราะหง์บการเงนิ  3 สหาย  

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

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

 
Module 3 การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ และ วเิคราะหห์าผลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทุน 

12. การวเิคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ 4 สหาย ส าหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ  
 อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
 อัตราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Leverage Ratio or Financial Ratio)  

 อัตราสว่นความสามารถในการท าก าไร  (Profitability Ratio)  
 อัตราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรัพย ์(Efficiency Ratio)  

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

 มลูคา่เงนิในอนาคต (Future Value) 

 มลูคา่เงนิในปัจจบุัน (Present Value) 
 ฝึกฝนใชเ้ครือ่งมอื ค านวณหา Future Value และ Present Value  ใหไ้ดภ้ายใน 10 วนิาท ี

15. กจิกรรม วเิคราะหม์ลูคา่เงนิ....เพือ่หาผลตอบแทนจากการลงทนุ 
16. การคน้หาจดุ.... เพือ่ตัดสนิใจลงทนุอยา่งชาญฉลาด 

 Net Present Value (NPV) 

 Internal Rate of Return (IRR) 
 การค านวณระยะเวลาการคนืทนุ Payback Period (PBP)  
 ฝึกฝนใชเ้ครือ่งมอื ค านวณหา NPV  และ IRR  ใหไ้ดภ้ายใน 10 วนิาท ี

17. กจิกรรม คน้หาจดุ....เพือ่ตดัสนิใจลงทนุอยา่งชาญฉลาด 
18. การค านวณหา จดุคุม้ทนุ Break Even Point (BEP) 
19. ศัพทท์างการเงนิส าหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ  และ เรือ่งอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งรู ้เชน่  แบบฟอรม์ตา่ง ๆ 

ทางการเงนิ 
20. สรปุ ถาม - ตอบ  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 
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วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 
          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

โทรศพัท ์02-615-4477   
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 , ผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายบญัช ี, วเิคราะหง์บการเงนิ อตัราสว่นทาง

การเงนิ , การตดัสนิใจลงทนุ   

mailto:hipotraining@gmail.com
http://www.facebook.com/HIPOtraining

