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Finance for Non – finance 
 

วทิยากร: พท.ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

จบการศกึษาดา้นการแพทยแ์ผนไทย และรบัใบอนญุาต จาก สภาการแพทยแ์ผนไทยรวม 4 สาขา 
ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ดา้นเวชกรรมไทย, ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ดา้นเภสชักรรมไทย, 
ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ดา้นนวดไทย และผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ดา้นผดงุครรภไ์ทย 

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย (นมตรามะล)ิ 

ประสบการณร์ะดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ทีใ่ครๆ ตอ้งถามถงึทัง้วงการมากกวา่ 25 ปี 

 
16 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  
 

หลกัการและเหตผุล  
 การทีจ่ะเขา้ใจถงึเรือ่ง “Finance” นัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ผูบ้รหิาร ในหลายๆ องคก์ร มักตกมา้ตายเมือ่ตอ้งเขา้มามี
สว่นเกีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนิ เพราะการทีจ่ะเรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจเกีย่วกบับญัชกีารเงนิไดอ้ยา่งดนัีน้ จําเป็นตอ้ง
อาศยัความรู ้ความสามารถเป็นอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็น การวเิคราะหง์บการเงนิ การหาอตัราสว่นทางการเงนิ การ
วเิคราะหผ์ลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทนุ  และ อืน่ ๆ  หากผูบ้รหิารทีจ่ะเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบับญัชกีารเงนิ ขาดซึง่
ความความสามารถเหลา่นี ้ยอ่มสรา้ง ผลเสยี มากกวา่ ผลด ีอยา่งแน่นอน  
 หลกัสตูรนีจ้งึไดจั้ดทําขึน้เพือ่ใหผู้บ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ หรอื ผูท้ีส่นใจ ไดเ้รยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการเงนิใหม้ากยิง่ข ึน้  เชน่ การวเิคราะหง์บการเงนิ  การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ  รวมถงึ การวเิคราะห์
ผลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทนุ   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่มทํากจิกรรม ฝึกคดิ ฝึกปฏบิตั ิ
จนสามารถเรยีนรูแ้ละตอ่ยอดไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบับญัชกีารเงนิอยา่งลกึซึง้ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหง์บการเงนิประดจุดัง่นักการเงนิมอืโปร 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางเงนิ และ วเิคราะหห์าผลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทนุได ้
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้ับไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร  

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

1. บทบาทและหนา้ทีข่อง Finance for Non-finance 
2. เป้าหมายขององคก์รที ่Finance for Non-finance ตอ้งคํานงึถงึ 
3. ขอบเขตการบรหิารงานทางการเงนิ สําหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ 

 การวเิคราะหง์บการเงนิ 
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 การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 
 การตดัสนิใจจากการลงทนุ 
 การนําความรูด้า้นการเงนิไปประยกุตใ์ชใ้นฝ่ายงานของตน 

4. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจวงจรบญัชแีบบงา่ย ๆ   
5. บญัช ี5 หมวด และ การบนัทกึรายการบญัชใีนระบบบญัชคีู ่
6. กจิกรรม Workshop เรยีนรู ้เขา้ใจ การเป็น Finance for Non – finance อยา่งถอ่งแท ้

 
Module 2 วเิคราะหง์บการเงนิประดจุด ัง่นกัการเงนิมอืโปร 

7. ความสําคญัของการวเิคราะหง์บการเงนิ 
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. การวเิคราะหง์บการเงนิตามแนวดิง่ (Common - Size) 
11. การวเิคราะหง์บการเงนิตามแนวนอน (Horizontal Analysis) 

 
Module 3 การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ และ วเิคราะหห์าผลตอบแทนเพือ่ตดัสนิใจลงทนุ 

12. การวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 4 สหาย สําหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ  
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
 อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ้(Leverage Ratio or Financial Ratio)  
 อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไร  (Profitability Ratio)  
 อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการใชส้นิทรัพย ์(Efficiency Ratio)  

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

 มลูคา่เงนิในอนาคต (Future Value) 
 มลูคา่เงนิในปัจจบุนั (Present Value) 
 ฝึกฝนใชเ้ครือ่งมอื คาํนวณหา Future Value และ Present Value  ใหไ้ดภ้ายใน 10 วนิาท ี

15. กจิกรรม วเิคราะหม์ลูคา่เงนิ....เพือ่หาผลตอบแทนจากการลงทนุ 
16. การคน้หาจดุ.... เพือ่ตดัสนิใจลงทนุอยา่งชาญฉลาด 

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

17. กจิกรรม คน้หาจดุ....เพือ่ตดัสนิใจลงทนุอยา่งชาญฉลาด 
18. การคํานวณหา จดุคุม้ทนุ Break Even Point (BEP) 
19. ศพัทท์างการเงนิสําหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายการเงนิ  และ เรือ่งอืน่ๆ ทีจํ่าเป็นตอ้งรู ้เชน่  แบบฟอรม์ตา่ง ๆ 

ทางการเงนิ 
20. สรปุ ถาม - ตอบ  
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ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บคุคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

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

บคุคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO  3,400.00 238.00         102.00   3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, บัญชกีารเงนิ , บัญช ี, การเงนิ , Finance for Non-finance , ผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชส่ายบัญช ี, วเิคราะหง์บการเงนิ อตัราสว่นทาง
การเงนิ , การตัดสนิใจลงทนุ   
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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