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Accelerated Finance and Accounting for Non-finance 
Manager 
หลกัการเงินและการบญัชีของผูบ้ริหาร (Non-financial Managers) 

 
Duration: 2 days (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล 
“ก้าวสูผู่้บริหารอย่างมัน่ใจ ต้องเข้าใจแก่นบญัชีและการเงิน” หลกัสตูร Finance and Accounting for Non-finance Executive 
พร้อมท่ีจะปฏิวติัการเรียนรู้ให้กบัคณุ ด้วยหลกัการ “Accelerated Learning Techniques” ให้คณุเรียนรู้อย่างเป็นระบบ Step by 
Step เข้าใจวิธีการทําและหลกัการอ่านงบแสดงฐานะการเงิน  (Statement of financial position) งบกําไรขาดทุน (Income 
Statement) งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และอตัราสว่นทางการเงิน (Ratio) นําคณุสูค่วามเข้าใจอย่างถ่องแท้ และใช้ได้จริง แม้ว่า
จะไมมี่ความรู้พืน้ฐานด้านการเงินและบญัชีมาก่อน 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 เข้าใจพืน้ฐานหลกัการบญัชีและการเงินอยา่งถ่องแท้ นําไปตอ่ยอดความรู้สูผู่้บริหารระดบัสงูในอนาคต 

 เข้าใจ วิธีการทําและหลกัการอา่น งบแสดงฐานะการเงิน  (Statement of financial position)  งบกําไรขาดทนุ (Income 
Statement) งบกระแสเงินสด (Cash flow) และอตัราสว่นทางการเงิน(Ratio)  

 รู้จกัศพัท์ทางบญัชี หลกัการเงิน การลงทนุ ท่ีผู้บริหารจําเป็นต้องรู้จกั และสามารถอา่น Annual Reports ได้เข้าใจ 

 เข้าใจธุรกิจ  นําไปสูก่ารวางแผนกลยทุธ์เพ่ือแข่งขนักบัองค์กรอ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

เนือ้หาของการบรรยาย (บรรยายเป็นภาษาไทย) 
เนือ้หาของหลกัสตูร สรุป กลัน่เพ่ือให้เข้าใจง่ายและสามารถประยกุต์เข้าสูก่ารใช้งานจริง  บรรยายโดยผู้ทรงคณุวฒิุและมี
ประสบการณ์จริง  โดยหลกัสตูรจะครอบคลมุถงึ 

 เรียนรู้เก่ียวกบัสินทรัพย์ ทางหลกัการบญัชีและการเงิน  (Asset, Fixed Assets, Variable Assets) 

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

 เรียนรู้เก่ียวกบัทนุ ทางหลกัการบญัชีและการเงิน  (Capital, Expense, Income, Depreciation) 

 Amortization, Retained Earnings 

 วิธีการคิดสนิค้าคงเหลือตามแบบ FIFO และ LIFO 

 วิธีการอา่น งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 
 
รูปแบบการอบรม:  

 บรรยาย  การใช้กรณีศกึษา  และฝึกปฏิบติั 
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Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business 
practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to 
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive 
participants countrywide.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


