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การเงินส าหรบัผูบ้รหิารท่ีไม่ใช่นกัการเงิน Finance for Non-Finance 

วันท่ี 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมบูเลอวารด์ สุขุมวิท ซ.5  ใกล ้BTS  สถานีนานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   ดร.ภาวัต อุปถมัภ์เช้ือ 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

  การเงินเป็นเร่ืองท่ีมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ผู้บริหารในหลายองค์กรไม่ได้มีความถนัดในเร่ืองของ
การเงินมากนัก แต่ในปัจจุบันหลีกเล่ียงได้ยากท่ีผู้บริหารท่ีไม่ใช่นักการเงินต้องสามารถดูงบการเงินหรือข้อมลูทาง
การเงินต่างๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้ 
          หลักสูตรนีจึ้งออกแบบขึน้มาเพ่ือให้ผู้บริหารท่ีไม่มีความรู้ในเร่ืองการเงินมาก่อน หรือมีพืน้ฐานน้อย
สามารถเข้าใจการเงินได้โดยเน้นการค านวณไม่มาก แต่เน้นการประยกุต์ใช้และการตัดสินใจได้จริง ใช้ติดต่อธุรกิจท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

* เพ่ือให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง 

รายละเอียดเน้ือหาตามหลักสูตร 

o ความเข้าใจเก่ียวกับพืน้ฐานของงบการเงินท่ีส าคัญ (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด) 
o การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์ได้จริง 
o การวิเคราะห์แนวนอน แนวด่ิง 
o การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุน 
o การประมาณการกระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์โครงการ 
o มลูค่าเงินตามระยะเวลา 
o การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ผ่าน Workshop ให้สามารถวิเคราะห์และน าเสนอได้จริง 
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ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา 
  ·      น างบการเงินของบริษัทจริงมาท าการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบและอภิปราย 

·       น าข้อมลูทางการเงินเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถศึกษาความเป็นไปได้ทางการลงทุนผ่าน Workshop ให้ตัดสินใจได้จริง 
รายละเอียดและเทคนิคทีอ่าจารย์ใช้ในการด าเนินการฝึกอบรม  
   ·    บรรยาย 
   ·    การฝึกปฏิบัติการเพ่ือนาความรู้ท่ีได้มาประยกุต์กับสภาพการณ์จริง ให้สามารถแนวคิดนีไ้ปใช้งานได้จริง 
   ·    กรณีศึกษา 

อุปกรณ์ทีต้่องใช้   มือถือ Smart phone ท้ังระบบ Android หรือ ios 

วิทยากรฝึกอบรม ดร.ภาวัต อุปถมัภ์เช้ือ  ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขท่ีทะเบียน 076013 จาก กลต. 

การศึกษา  
National Institute of Development Administration, D.P.A. in Public and Private Management  
National Institute of Development Administration, M.Econ in Financial Economics 
Mahidol University, B.Eng in Industrial Engineer 

วุฒิบัตร 
Lean Six Sigma –Black Belt จาก Tesco Academy, England  
ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์  เลขท่ีทะเบียน 076013  จาก กลต 

ประวัติการท างาน  
2560 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย  
2560 – ปัจจุบัน ผู้เช่ียวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญติัแห่งชาติ  
2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2559 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาด้านการจัดการปฏิบัติการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด  
2559 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาด้านบริหารจัดการ บริษัท ยูนีค โซลูช่ัน คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
2561 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาด้านการจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต บริษัท สยามแคสติง้ จ ากัด 
ฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

