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การเงินสาหรับผูบ้ ริหารที่ไม่ใช่นกั การเงิน Finance for Non-Finance
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5 ใกล้ BTS สถานีนานา ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร ดร.ภาวัต อุปถัมภ์ เชื้ อ

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันที
(ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล
การเงินเป็ นเรื่ องที่มีความซับซ้ อนและเข้ าใจยาก ผู้บริ หารในหลายองค์ กรไม่ ได้ มีความถนัดในเรื่ องของ
การเงินมากนัก แต่ ในปั จจุบันหลีกเลี่ยงได้ ยากที่ผ้ บู ริ หารที่ไม่ ใช่ นักการเงินต้ องสามารถดูงบการเงินหรื อข้ อมูลทาง
การเงินต่ างๆ เพื่อใช้ ในการตัดสิ นใจได้
หลักสูตรนีจ้ ึงออกแบบขึน้ มาเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารที่ไม่ มีความรู้ ในเรื่ องการเงินมาก่ อน หรื อมีพืน้ ฐานน้ อย
สามารถเข้ าใจการเงินได้ โดยเน้ นการคานวณไม่ มาก แต่ เน้ นการประยุกต์ ใช้ และการตัดสิ นใจได้ จริ ง ใช้ ติดต่ อธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
* เพื่อให้ ผ้ ูอบรมเข้ าใจถึงการอ่ านงบการเงิน เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในองค์ กร รวมถึงการวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้
ของโครงการลงทุนผ่ านกรณี ศึกษาจริ ง
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
o
o
o
o
o
o
o

ความเข้ าใจเกี่ยวกับพืน้ ฐานของงบการเงินที่ สาคัญ (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด)
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน ผ่ าน Workshop ให้ สามารถวิเคราะห์ ได้ จริ ง
การวิเคราะห์ แนวนอน แนวดิ่ง
การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนของการลงทุน
การประมาณการกระแสเงินสดเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ โครงการ
มูลค่ าเงินตามระยะเวลา
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุน ผ่ าน Workshop ให้ สามารถวิเคราะห์ และนาเสนอได้ จริ ง
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ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
· นางบการเงินของบริ ษัทจริ งมาทาการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ยบเทียบและอภิปราย
·

นาข้ อมูลทางการเงินเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการลงทุนผ่ าน Workshop ให้ ตัดสิ นใจได้ จริ ง
รายละเอียดและเทคนิคทีอ่ าจารย์ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
· บรรยาย
· การฝึ กปฏิ บัติการเพื่อนาความรู้ ที่ได้ มาประยุกต์ กับสภาพการณ์ จริ ง ให้ สามารถแนวคิดนีไ้ ปใช้ งานได้ จริ ง
· กรณี ศึกษา
อุปกรณ์ ทตี่ ้ องใช้ มือถือ Smart phone ทั้งระบบ Android หรื อ ios
วิทยากรฝึ กอบรม ดร.ภาวัต อุปถัมภ์ เชื้ อ ผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรั พย์ เลขที่ทะเบียน 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
ผู้แนะนาการลงทุนด้ านหลักทรั พย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต
ประวัติการทางาน
2560 – ปั จจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริ หาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2561 – ปั จจุบัน ผู้จัดการทั่วไปวงดุริยางค์ ฟิลฮาร์ โมนิคแห่ งประเทศไทย
2560 – ปั จจุบัน ผู้เชี่ ยวชาญ ในคณะอนุกรรมาธิ การด้ านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ
2559 – ปั จจุบัน อาจารย์ ประจาสาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2559 – ปั จจุบัน ที่ปรึ กษาด้ านการจัดการปฏิบัติการ บริ ษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่น ซิ สเทม จากัด
2559 – ปั จจุบัน ที่ปรึ กษาด้ านบริ หารจัดการ บริ ษัท ยูนีค โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จากัด
2561 – ปั จจุบัน ที่ปรึ กษาด้ านการจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต บริ ษัท สยามแคสติง้ จากัด
ฯลฯ
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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