
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหัวข้อการสัมมนา  

O การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Project                                   

Feasibility Study)                                                                                

O  การจัดโครงสร้างทางการเงิน (Financial Structuring)             

O  การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding)                                       

O  งบการเงิน (Financial Statement)                                          

O  การวิเคราะห์งบการเงนิ (Financial Analysis)                          

O  นโยบายทางการเงนิและอ านาจด าเนนิการ (Financial Policy 

and Authorization Power)                                                       

O  ศูนย์ก าไร (Profit Center)                                                    

O  การบริหารเงนิทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด (Working 

Capital and Cash Flow Management)                                                         

O  การจัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan)                                             

O  การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน(Monitoring and   

Performance Evaluation)                                                        

O  การบริหารต้นทุน (Cost Management)                                         

O  วินยัทางการเงิน (Financial Discipline)                                

O  Run Business Simulation  through    

 World’s Leading Business Simulation From Sweden    

O  เน้น Power of Learning ผ่าน Business Simulation          

O  โดย Apples & Oranges Board Simulation                         
O  (3.4 ล้านคน ใน 74 ประเทศได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรน้ี) 

  สัมมนา วันพฤหัสบดี –ศุกร์ –เสาร์                                                        

ที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2556 

 

 

 

 

 

Business Improvement through                  

The Eyes of Finance and              

Simulation 

 รูปแบบการเรียนรู้ทางการเงินของผู้บริหาร 

   เพื่อให้ผู้บริหารได้สัมผัสและเข้าใจ  แนวคิดทางการ 

เงินผ่านมุมมองของนักการเงินและการจ าลองสถาน 

การณ์ทางธุรกิจ   ให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ความรู้

ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ แก้ปัญหาและพัฒนา

ปรับปรุงธุรกิจ 

“ Invite people to think like business 

owners, so they  can base                                                           

their future decisions on sound 

business thinking ”                                                        
                                                                    

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  สถาบันการบริหารและจิตวิทยา ( MPI ) 

โทร.02-1687245-7 ,  081-3589985 , 081-8014830 

E-mail: info@trainingmpi.com ,amphan@trainingmpi.com   Website : www.trainingmpi.com, w.facebook.com/trainingmpi 

อ านวยการหลักสูตรโดย 

อาจารยร์ะพีพัฒน์  สวนศิลป์พงษ์                                                  

อาจารย์ฐิตาภรณ์  ตู้จินดา 

 

mailto:info@trainingmpi.com
mailto:amphan@trainingmpi.com
http://www.trainingmpi.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเขียนตัวบรรจง ชัดเจน และถูกต้อง 

เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จและก ากบัภาษ ี

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

………………………………………………………………....................................... 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

……………………………………………………………………………......................... 

ต าแหน่ง : …................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกดิ : ………………………………………… อายุ ………………….. 

บริษัท : ………………………………………………………………………………………. 

ท่ีตั้ง : ……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….………………………… 

สินค้า/ธุรกิจ : ………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์ : ………………………………………………………………………………… 

แฟ็กช ์: ……………………………………………………………………………………… 

มือถือ : ……………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………….. 

Website : …………………………………………………………………………………. 

ทราบจาก : ................................................................................. 

ชื่อผู้ประสานงานบริษัทของท่าน : ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

สิ่งท่ีท่านได้รับ 

•  วุฒิบัตรจากสถาบันการบริหารและจติวิทยา 
•  เอกสารประกอบการบรรยาย 
•  อาหาร- เคร่ืองดื่มตลอดการสัมมนา 

การช าระค่าสัมมนาโดย 

1. เช็คสั่งจ่าย บริษัท แมนเนจเม้นท์ แอนด์ไซโลยี่ จ ากัด

MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY CO., LTD. 

2. ช าระค่าสมัมนาผ่านทางธนาคาร                      

ธนาคารกรุงเทพ สาขารังสิต                                               

บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 165-4-32019-9 

ธนาคารกสกิร สาขารังสติ                                                   

บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 183-2-15373-5 

 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 013-553-200-045-9 

ชื่อและท่ีอยู่ในการออกใบก ากับภาษ ี

บจก.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ไซโคโลยี ่

300/209-210 หมู่ 13 ต.คูคต อ.ล าลูกกา 

จ.ปทุมธานี 12130 

สามารถน าค่าอบรมไปหักเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการเสียภาษีได้ถึง 200% 

   สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที ่  สถาบันการบริหารและจิตวทิยา ( MPI ) 

   โทร.02-1687245-7 , 081-3589985 , 081-8014830 

     E-mail: info@trainingmpi.com ,amphan@trainingmpi.com Website : www.trainingmpi.com, w.facebook.com/trainingmpi 

mailto:info@trainingmpi.com
mailto:amphan@trainingmpi.com
http://www.trainingmpi.com/

