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Course:

Accelerated Finance and Accounting for Non-finance 

Manager 
หลกัการเงินและการบญัชีของผูบ้ริหาร (Non-financial Managers) 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล: 
“ก้าวสู่ผู้ บริหารอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจแก่นบัญชีและการเงิน ” หลักสูตร Finance and Accounting for Non-finance 

Executive พร้อมที่จะปฏิวตัิการเรียนรู้ให้กบัคณุ ด้วยหลกัการ “Accelerated Learning Techniques” ให้คณุเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 
Step by Step เข้าใจวิธีการท าและหลกัการอ่านงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position) งบก าไรขาดทนุ (Income 
Statement) งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และอตัราสว่นทางการเงิน (Ratio) น าคณุสูค่วามเข้าใจอยา่งถ่องแท้ และใช้ได้จริง แม้ว่า
จะไมม่ีความรู้พืน้ฐานด้านการเงินและบญัชีมาก่อน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 เข้าใจพืน้ฐานหลกัการบญัชีและการเงินอยา่งถ่องแท้ น าไปตอ่ยอดความรู้สูผู่้บริหารระดบัสงูในอนาคต

 เข้าใจ วิธีการท าและหลกัการอา่น งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบก าไรขาดทนุ (Income
Statement) งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และอตัราสว่นทางการเงิน (Ratio)

 รู้จกัศพัท์ทางบญัชี หลกัการเงิน การลงทนุ ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้จกั และสามารถอา่น Annual Reports ได้เข้าใจ

 เข้าใจธุรกิจ น าไปสูก่ารวางแผนกลยทุธ์เพื่อแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

เนือ้หาของการบรรยาย: (บรรยายเป็นภาษาไทย) 
เนือ้หาของหลกัสตูร สรุป กลัน่เพื่อให้เข้าใจงา่ยและสามารถประยกุต์เข้าสูก่ารใช้งานจริง บรรยายโดยผู้ทรงคณุวฒุิและมี
ประสบการณ์จริง โดยหลกัสตูรจะครอบคลมุถงึ 

 เรียนรู้เก่ียวกบัสนิทรัพย์ ทางหลกัการบญัชีและการเงิน (Asset, Fixed Assets, Variable Assets)

 เรียนรู้เก่ียวกบัหนีส้นิ ทางหลกัการบญัชีและการเงิน (Liabilities, Notes Payable, AR, AP)

 เรียนรู้เก่ียวกบัทนุ ทางหลกัการบญัชีและการเงิน (Capital, Expense, Income, Depreciation)

 Amortization, Retained Earnings

 วิธีการคิดสนิค้าคงเหลอืตามแบบ FIFO และ LIFO

 วิธีการอา่น งบกระแสเงินสด (Cash Flow)

รูปแบบการอบรม: 

 บรรยาย การใช้กรณีศกึษา และฝึกปฏิบตัิ
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เหมาะส าหรับ:  

 หวัหน้าแผนก/ฝ่าย เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู ผู้จดัการอาวโุส หวัหน้าแผนก/ฝ่าย รวมทัง้ ผู้ที่สนใจพฒันา
ตวัเองด้านการบริหารจดัการ เพือ่เตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากัด  
 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี  17-18 ธนัวาคม 2563 เวลา  09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทียบเทา่ 
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา  
ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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  แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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