[Pick the date]

ptstraining]

การเงินสาหรับผูบ้ ริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน
หล ักการและเหตุผล
จะเป็ นผู ้บริหารมีความรู ้และทักษะในการบริหารให ้คนทางานอย่างเดียวไม่ได ้ ต ้องมีความเข ้าใจในเนื่องการเงิน
่ การวิเคราะห์งบการเงิน เพือ
ิ ใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่
ด ้วย ฉะนั น
้ ต ้องอาศัยข ้อมูลทางการเงิน เชน
่ ตัดสน
ิ ใจเพือ
เหมาะสม โดยให ้ผู ้บริหารเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสน
่ การลงทุนทีเ่ หมาะสม
โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพือ
่ สร ้างโอกาสในการพั ฒนาการบริหารการเงินให ้แก่
เจ ้าของกิจการหรือผู ้บริหารเพือ
่ สร ้างความเข ้าใจในบริบทให ้สอดคล ้องภายใต ้ภาพการจัดการและการวางแผนให ้เหมาะ
ให ้ตรงกับเป้ าหมายขององค์กร

ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ




เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจในเรือ
่ งของการเงินเพือ
่ สนองต่อเป้ าหมายขององค์กร
ิ ใจในเรือ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพือ
่ ตัดสน
่ งของการลงทุน
ี่ งจากสถานการณ์ทเี่ ปลีย
ิ ใจ
สามารถประเมินความเสย
่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสน
สาหรับโครงการลงทุน

ห ัวข้อการเรียนรู ้














เรียนรู ้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครือ
่ งมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้บริหารการเงินหรือสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จริยธรรมทางธุรกิจ
วงจรการบัญช ี
เรียนรู ้งบการเงินแต่ละประเภท
การจัดการแหล่งเงินทุน
โครงสร ้างของเงินทุน
ประเภทของงบการเงิน
การวิเคราะห์อต
ั ราสว่ นทางการเงิน Ratio
 สภาคคล่อง (Liquidity)
ิ ธิภาพการใชส้ น
ิ ทรัพย์ (Asset Management)
 ประสท
ิ (Debt Management)
 การบริหารหนีส
้ น
 ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
 ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)
การวิเคราะห์งบในแนวดิง่ และแนวนอน
ิ ใจลงทุนในโครงการ
การวิเคราะห์และตัดสน
้ อ
การใชเครื
่ งมือการบริหาร และการประเมินผล (Value Chain, Target Costing, Balance Scorecard)

วิทยากร อาจารย์พลกฤต โสลาภากุล

ระยะเวลาในการจ ัดฝึ กอบรม
1 วัน
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อัตราค่าอบรม
(รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางว ัน-ชากาแฟ อาหารว่างและวุฒบ
ิ ัตร)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ค่าอบรม 1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird 5 ว ัน

3,500

245

(105)

3,640

Pro มา 3 ท่าน

3,300

231

(99)

3,432

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ี
1.2
ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย มาที่ Email; ptstraining3@gmail.com
และ Scan ใบ Pay in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
1.2
ชาระด ้วยเชค
(Professional Training Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่
ั
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
Contact กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
Finance for Non-Finance Managers
ส่ งมาที่ ptstraining3@gmail.com; info.ptstraining@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
5. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

