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Finance for Non-Finance 

วันท่ี 12 มีนาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา  **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

       จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนท างานอย่างเดียวไม่ได้  ต้องมีความเข้าใจในเน่ือง
การเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมลูทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหา
แหล่งทุนท่ีเหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพ่ือการลงทุนท่ีเหมาะสม 
 โดยหลักสูตร  Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงิน
ให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพ่ือสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผน
ให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร 
หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับใคร 

 เจ้าของกิจการ 

 ตัวแทนฝ่ายบริหาร 

 บุคคลท่ีมีความสนใจ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเร่ืองของการเงินเพ่ือสนองต่อเป้าหมายขององค์กร 

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือตัดสินใจในเร่ืองของการลงทุน 

 สามารถประเมินความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพ่ือการ

ตัดสินใจส าหรับโครงการลงทุน 

หัวข้อการเรียนรู้ 
 เรียนรู้วตัถปุระสงค์ขององค์กร  ผ่านเคร่ืองมือธุรกิจ (Business Model Canvas) 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
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 วงจรการบัญชี 
 เรียนรู้งบการเงินแต่ละประเภท 
 การจัดการแหล่งเงินทุน 
 โครงสร้างของเงินทุน 
 ประเภทของงบการเงิน 
 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio (Workshop) 

 สภาคคล่อง (Liquidity) 
 ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management) 
 การบริหารหนีสิ้น (Debt Management) 
 ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
 ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value) 

 การวิเคราะห์งบในแนวด่ิง และแนวนอน  (Workshop) 
 การบริหารสภาพคล่องจากระแสเงินสด 
 ตลาดการเงิน และอัตราดอกเบีย้ 
 การวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในโครงการ  (Workshop) 

รูปแบบการเรียนรู้ 

 การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม 

 อุปกรณ์ทีใ่ช้ :Other 
               - LCD       - Flip Chart    - Microphone    - Classroom and Workshop 

  

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 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
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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

