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Finance for Non-Financial Professionals 

Workshop 
 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน   

 

หลกัการและเหตผุล  

 
การด าเนนิธรุกจิในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการ SMEs และผูบ้รหิารในองคก์รธรุกจิย่อมหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้ง

มีความรูท้างดา้นการเงนิและสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารงานมากขึน้ เนื่องจาก “เงนิ” เป็นพลังขับ

เคลือ่นทีข่าดเสยีไม่ไดส้ าหรับองคก์รธุรกจิ ดังนัน้ ผูป้ระกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกจิขนาดใหญ่หรือ SMEs นอกจาก

จะตอ้งม ี“ความรูพ้ ืน้ฐานทางการเงนิ” ทีจ่ะวเิคราะหใ์หเ้ห็นถงึผลจากการด าเนนิธุรกจิว่าเป็นไปตามทศิทางและ

เป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ สถานะของกจิการเป็นอย่างไร และยังม ี“เงนิ” เพยีงพอทีจ่ะด าเนนิกจิการต่อไปมาก

นอ้ยเพยีงใดแลว้ ยังตอ้งมคีวามรูใ้นการจัดการทางการเงนิที่เกีย่วขอ้ง อาทเิชน่ การวางแผนทางการเงนิ การ

จดัหาเงนิ การลงทุน การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน เป็นตน้ ซึง่ความรูท้างการเงนิที่กล่าวถงึจะเป็นเครือ่งมอืที่

ส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกจิ ท าใหธุ้รกจิพัฒนาและเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง และยังช่วยป้องกัน/หลกีเลีย่ง/ลด 

“ความเสีย่ง” ทางธรุกจิทีส่ะทอ้นออกมาในรูปของ “การเงนิ” ทีเ่ขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

เครือ่งมอืทีธ่รุกจิสว่นใหญใ่ชใ้นการชีวั้ดผลการด าเนนิงานและสถานะของธรุกจิ ไดแ้ก ่“งบการเงนิ” ทีจ่ะ

น ามาใชใ้นการวเิคราะหใ์หผู้ป้ระกอบการ/ผูบ้รหิารไดเ้ห็นถงึผลการด าเนนิงาน ตลอดจนฐานะทางการเงนิและสภาพ

คลอ่งของกจิการ ตลอดจนตระหนักถงึประเด็นทีค่วรใหค้วามสนใจเมือ่ตอ้งใชง้บการเงนิ และเป็นสญัญาณเตอืนภัย

เกีย่วกับความเสีย่งทีม่แีนวโนม้จะเกดิขึน้ในธรุกจิ ชว่ยใหผู้บ้รหิารสามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เนื้อหาของหลักสตูรนี้ นอกจากผูป้ระกอบการ SMEs/ผูบ้รหิารทีไ่ม่ไดท้ างานทางดา้นการเงนิโดยตรง จะ

ไดเ้ขา้ใจในการถงึการน า “งบการเงนิ” มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวเิคราะห์กจิการแลว้ ยังจะไดเ้รียนรูค้วามรู ้

ทางการเงนิเบือ้งตน้ทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิธุรกจิได ้เพือ่พัฒนาทักษะในการน าขอ้มูลทางการเงนิ

มาใช ้ตลอดจนเขา้ใจวธิีการวางแผนทางการเงนิของกจิการในอนาคตได ้อันจะช่วยใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่

องคก์ร  

 

วตัถปุระสงค ์  

 

▪ เขา้ใจความส าคัญของการเงินต่อองค์กรธุรกจิ และความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน รวมถึงการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร  

▪ เขา้ใจพืน้ฐานของหลักการบัญชทีีส่ าคัญและงบการเงนิ  

▪ เรยีนรูห้ลักการวเิคราะหง์บการเงนิและอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ  

▪ เรยีนรูแ้นวคดิในการค านวณตน้ทนุสนิคา้และบรกิาร รวมถงึวธิกีารค านวณจุดคุม้ทนุ  

▪ เรยีนรูแ้นวคดิในเกีย่วกับการจัดหาเงนิของธรุกจิ – โครงสรา้งของเงนิทนุ แหลง่เงนิทนุ และตน้ทนุการเงนิ  

▪ เรยีนรูแ้นวคดิเกีย่วกับการลงทุนของธุรกจิ – แนวคดิในการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การจัดท า

งบประมาณลงทนุ (Capital Budgeting) และการประเมนิผลตอบแทนการลงทนุ  

▪ เรยีนรูเ้กีย่วกับเงนิทนุหมนุเวยีนของธรุกจิและการบรหิารสภาพคลอ่ง  

 
 

รายละเอยีดหลกัสูตร  
 

1. ภาพรวมการบรหิารการเงนิในองคก์รธุรกจิ  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึความส าคัญของการเงนิ บทบาทหนา้ทีข่องฝ่ายการเงนิในองคก์รธรุกจิ  
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2. การบญัชแีละความส าคญัของขอ้มูลในการบรหิารธุรกจิ  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการบัญชทีีผู่ป้ระกอบการ/ผูบ้รหิารตอ้งรู ้ความส าคัญของขอ้มลูที่

ไดร้ับจากฝ่ายบัญชเีพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารธรุกจิ  

 

3. งบการเงนิและประเภทของงบการเงนิ  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึหลักการของงบการเงนิ รูปแบบของงบการเงนิ และความสมัพันธข์องงบการเงนิ 

ประเภทตา่ง ๆ  

 

4. การวเิคราะหง์บการเงนิ และอตัราสว่นทางการเงนิ  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึหลักการและเครื่องมือที่ใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงนิ รวมถงึปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

อัตราสว่นทางการเงนิ  

 

5. การค านวณตน้ทนุสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการค านวณจดุคุม้ทนุ  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึหลักการเบื้องตน้ในการค านวณตน้ทุนสนิคา้และบรกิาร วธิีการค านวณและวเิคราะห์

จุดคุม้ทนุเพือ่วางแผนก าไร  

 

6. ประเภทของแหลง่เงนิทนุและการค านวณตน้ทนุทางการเงนิ  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึแหล่งเงนิทุนประเภทต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการด าเนนิธุรกจิ ขอ้ดขีอ้เสยีของแหล่งเงนิทุน

แตล่ะประเภท การค านวณตน้ทนุทางการเงนิเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณากับผลตอบแทนของโครงการ  

 

7. งบประมาณลงทนุและการประเมนิผลตอบแทน  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึหลักการเบือ้งตน้ในการจัดท างบประมาณลงทุน เทคนคิในการประเมนิผลตอบแทนและ

พจิารณาความคุม้คา่ในการลงทนุ  

 

8. เงนิทนุหมนุเวยีนและการบรหิารสภาพคลอ่ง  

เนื้อหาโดยสรุป อธบิายถงึหลักการของเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนนิธุรกจิ การค านวณเงนิทุนหมุนเวยีน สนิเชือ่

ประเภทเงนิทนุหมนุเวยีนของธนาคารมอีะไรบา้ง และเทคนคิในการบรหิารสภาพคลอ่งของธรุกจิ  

 

9. Workshop  

 

ก าหนดการอบรมหลกัสูตร  

 

วนัที ่1  

 

เวลา หวัขอ้ด าเนนิการ 

09.00-10.30 น. ภาพรวมการบรหิารการเงนิในองคก์รธรุกจิ 

การบัญชแีละความส าคัญของขอ้มลูในการบรหิารธรุกจิ 

งบการเงนิและประเภทของงบการเงนิ 

10.30-10.45 น. Coffee Break  

10.45-12.00 น. เครือ่งมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิ 

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-14.30 น. ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะหง์บการเงนิ 

14.30-14.45 น. Coffee Break 

14.45-16.00 น. การค านวณตน้ทนุ 

ฝึกปฏบัิตกิารค านวณตน้ทนุ 
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วนัที ่2 

 

เวลา หวัขอ้ด าเนนิการ 

09.00-10.30 น. การจัดหาเงนิของธรุกจิ 

10.30-10.45 น. Coffee Break  

10.45-12.00 น. การลงทนุของธรุกจิ 

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-14.30 น. การลงทนุของธรุกจิ (ตอ่) 

14.30-14.45 น. Coffee Break 

14.45-16.00 น. การบรหิารสภาพคลอ่งและเงนิทนุหมนุเวยีน 

 

หมายเหต ุ: ก าหนดการสามารถเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

▪ บคุลากรทีป่ฏบัิตหินา้ทีใ่นองคก์รธรุกจิตา่งๆ ทีไ่มม่พีืน้ฐานทางการเงนิและบัญช ีแตต่อ้งใชค้วามรูท้างดา้น

การเงนิประกอบการตัดสนิใจ 

▪ ผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์รหรอืเจา้ของกจิการ 

▪ ผูจ้ัดการหรอืผูบ้รหิารหน่วยงาน 

▪ ทีป่รกึษาธรุกจิอสิระหรอืผูม้วีชิาชพีทางดา้นอืน่ 

▪ บคุคลท่ัวไปทีป่ระสงคจ์ะพัฒนาความรูท้างดา้นการเงนิธรุกจิ 

 


