




•	เพราะการจะเป็นผู้ประกอบการ	 ตั้งบริษัทเป็นของตนเองและบริหารจัดการ 

	 บริษัทให้ประสบความส�าเร็จเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยศาสตร์ทางวิชาการ	 รวมเรียก 

	 ว่า “วิชาเจ้าของธุรกิจ” ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้เรียน	 หรือแม้ว่าได้เรียน 

	 มาในหลักสูตร	MBA	ก็ไม่ได้เรียนตัวอย่างการท�าธุรกิจของคนไทยจริงๆ

•	ผู้ประกอบการ	4.0	/	ที่ปรึกษาธุรกิจต้องรู้อะไรบ้าง

m	ผู้ประกอบการ	4.0	ต้องรู้ลึกและปฏิบัติได้ต่อ	m	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ 

	 โครงการทีจ่ะลงทนุ	g น�าไปสูก่ารเลอืกธรุกจิลงทนุ	m	ท�าแผนการเงนิเพือ่ก�าหนด 
	 ทุนจดทะเบียนตั้งบริษัท	g	น�าไปสู่การวางแผนกู้เงินธนาคาร	m	หลังการตั้งบริษัท	 

	 ต้องรู้การวางระบบบัญชี	g	น�าไปสู่การออกงบการเงินยื่นต่อสรรพากร	m	ต้อง 

	 รู้การจัดการทางภาษี	g	น�าไปสู่การเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ประหยัด	m	ต้องรู้ 

	 วิธีการกู้เงินและเพิ่มทุน	g	 น�าไปสู่การหาเงินทุนให้กับกิจการเพื่อขยายและลงทุน 

	 ต่อ	m	ระหว่างด�าเนินกิจการ	ต้องรู้จักการบริหารจัดการบริษัทตามขั้นตอนและวิธ ี

	 การที่กฎหมายก�าหนด	g	น�าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ	4.0	(มืออาชีพ)	ที่รู้ลึก 

	 และปฏิบัติได้จริง	ซึ่งการรู้ลึกนั้น	คือรู้	“วิชาเจ้าของธุรกิจ”

• อะไรบ้างที่อยู่ใน	“วิชาเจ้าของธุรกิจ”

ท�ำไมต้องเรยีน
CBA 20 “ผูป้ระกอบกำร 4.0 / เป็นทีป่รกึษำธุรกจิ by Online”
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	 ทั้งหมดคือการเรียน	เศรษฐศาสตร์	การเงิน	การกู้เงิน	การระดมทุน	บัญชี	ภาษี 

	 อากร	 การตั้งบริษัทและการบริหารกิจการบริษัทอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย	 ที่ 

	 น�าเฉพาะเน้ือหาท่ีเป็นภาคปฏบิตัมิาถ่ายทอด	เพือ่การน�าไปเลยีนแบบแล้วปฏิบติัได้จรงิ

•	ต�ารา	9	เล่มดีอย่างไร	และแตกต่างจากต�าราในท้องตลาดอย่างไร

m เป็นต�าราที่ท�าข้ึนพิเศษเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น	 เนื้อหาในต�าราบอกเล่าวิธีการ 

	 ด้วยภาษาท่ีเข ้าใจง่าย	 และมีการน�าเสนอตัวอย่างเพื่อให ้เกิดการเห็นภาพ	 

	 สามารถน�าไปเลียนแบบใช้งานในกิจการของผู ้เรียนได้จริง	 และที่พิเศษมากๆ	 

	 ต�าราทุกเล่มเช่ือมต่อกรณีศึกษา	 (ตัวอย่าง)	 แบบร้อยเรียงและส่งผ่านไปใน 

	 แต่วิชา	 หรือพูดอีกแบบให้เข้าใจง่ายก็คือ	 ต�าราทุกเล่มมีกรณีศึกษาเดียวกันที ่

	 เช่ือมต่อศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน	 ท�าให้คนอ่านเห็นภาพและร้องอ๋อว่า	 

 “การท�าธุรกิจ	เขาท�ากันแบบนี้หรือ”



• CBA	 รุ่นที่	 20	 (ผู้ประกอบการ	 4.0	 /	 เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ	 by	 Online)	 

	 เรียนกันอย่างไร

m	เรียนในระบบ	Online	54	ชั่วโมง	รวม	9	วัน	มีระยะเวลาดูวีดีโอ	120	วัน	และ 

	 ต้องเข้าห้องฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรมโครงการ	4	วัน	รวม	24	ชั่วโมง	ซึ่ง 

	 ระบบ	Online	และ	Classroom	จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและรู้จักกันทั้งหมด 

	 ได้	(โปรดดูตารางอบรม)

• วดีโีอการสอน	และเอกสารประกอบการเรยีนทาง	online	มรีายละเอยีดอย่างไร

m	CBA	20	ได้จัดท�าวีดีโอการบรรยายโดยวิทยากร	รวมทั้งสิ้น	9	วัน	พร้อม 

	 เอกสารประกอบการบรรยาย	 โดยผู้เรียนสามารถเปิดดูวีดีโอด้วยสัญญาณ	 

	 internet	 ได้ตลอดเวลา	ภายในระยะเวลา	120	วัน	นับจากวันที่	CBA	20	 

	 เปิดปฐมนิเทศ

	 วดีโีอการบรรยายจดัท�าขึน้เพือ่โครงการ	CBA	19	และ	CBA	20	(เป็นชุดเดยีวกัน)	 

	 เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนเข้าใจง่ายและน�าไปประยุกต์ใช้งาน 

 ในเหตุการณ์การท�าธุรกิจจริงได้

•	ถ้าเรียนทางวีดีโอ	และ/หรืออ่านต�ารา	9	เล่ม	ไม่เข้าใจจะท�าอย่างไร

m	CBA	 20	 ได้ตั้งทีมที่ปรึกษาการเรียนการสอนภายใต้ความรับผิดชอบของ 

	 บริษัท	 เอฟ	พี	 เอ็ม	คอนซัลแท้นท์	จ�ากัด	(FPM)	ซึ่งผู้เรียนสามารถเขียน	 

	 E-mail	 สอบถามปัญหาการเรียนการสอนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา	 ทาง	 

	 E-mail	:	sumrej2011@gmail.com

 ค�าตอบจะได้รับภายใน	24	ชั่วโมง	นับจากเวลาที่ส่งข้อหารือ	(สอบถาม)	เข้ามา	 

	 โดย	 FPM	จะตอบกลับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทาง	 E-mail	 ของผู้เรียน	 และ 

	 ค�าถามและค�าตอบของผู้เรียนทุกคนจะถูกส่งไปถึงผู้เรียนทุกท่านด้วย

•	กิจกรรมระหว่างเรียน	online	มีอะไรบ้าง

m CBA	 20	 จะจัดกลุ่มให้ผู้เรียน	 เพื่อช่วยเหลือเรื่องการเรียนและการค้นคว้า 

	 ด้วยตัวเอง	 อีกท้ังร่วมมือกันท�ากิจกรรมการบ้าน	 ที่ผู้เรียนทุกคนต้องส่งการบ้าน 



ตำรำงเรยีนโครงกำรอบรม 

“Certificate of BUSINESS ADVISOR” (CBA) รุ่นที ่20

(ผูป้ระกอบกำร 4.0 / เป็นทีป่รกึษำธุรกจิ by Online)

•	รับสมัคร	วันนี้	ถึง	25	กันยายน	2560
•	ปฐมนิเทศ	1	ตุลาคม	2560

หัวข้อ วันอบรม จ�ำนวนชั่วโมง ผู้บรรยำย

1) ปฐมนิเทศ (Classroom)
อาทิตย์ 1/10/60

9.00 – 16.00 น.
6 ชั่วโมง คณะท�างาน

2) เศรษฐศาสตร์ส�าหรับนักบริหาร เรียน Online 6 ชั่วโมง รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร

3) กรณีศึกษาวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ

การบ้านครั้งที่ 1 งานเดี่ยว ส่งภายใน 21/10/60
เรียน Online

1.5 ชั่วโมง

4.5 ชั่วโมง

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

คุณชาย กิตติคุณาภรณ์

	 ให้กับโครงการตามเวลาที่ก�าหนด

• ถ้าสนใจประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ	CBA	20	จะตอบโจทย์ความต้องการนี้ 

	 ได้หรือไม่

m	CBA	20	สอนภาคปฏิบัติของการสร้างกิจการ	บริหารกิจการ	และแก้ปัญหาของ 

	 กิจการ	 ซึ่งรวมเรียกว่า	 “วิชาเจ้าของธุรกิจ”	 ซึ่งผู้ที่สนใจท�าอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 

	 ต้องรู้แบบเดียวกับที่เจ้าของกิจการต้องรู้	จึงตอบโจทย์ได้แน่นอน

• มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านหรือไม่

m	คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จะมอบประกาศนียบัตรให้กับ 

	 ผู ้ที่สอบผ่านประมวลความรู ้ตามเกณฑ์ท่ีคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

	 เกษตรศาสตร์	ก�าหนด



หัวข้อ วันอบรม จ�ำนวนชั่วโมง ผู้บรรยำย

4) กรณีศึกษาวางระบบบัญชีและแก้ปัญหาบัญชี เรียน Online
1.5 ชั่วโมง

4.5 ชั่วโมง

อ.วิวัฒน์ คูสกุล

คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์ 

5) กรณีศึกษาวางระบบภาษีและแก้ปัญหาภาษีอากร

การบ้านครั้งที่ 2 งานเดี่ยว  ส่งภายใน 11/11/60
เรียน Online 12 ชั่วโมง คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์

6) มัชฉิมนิเทศ 2 วัน (Classroom)

   6.1) วันที่ 1 

    • เตรียมความพร้อมเพื่อความส�าเร็จ

          - การสร้าง PASSION สู่การเป็นเจ้าของ

กิจการ/ ที่ปรึกษา 

          - คุณสมบัติของเจ้าของกิจการ/ ที่ปรึกษาที่

ประสบความส�าเร็จ 

          - วิธีการเอาชนะความกลัว ความไม่ประสบ

ความส�าเร็จ 

          - เทคนิคการระดมทุนเข้าสู่บริษัท

    • การหาลูกค้าเข้าสู่กิจการ 

          - กลยุทธ์การตลาดเพื่อขายสินค้าให้เหนือกว่า

คู่แข่ง

          - เทคนิคการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า

ให้ประทับใจและเพิ่มยอดขาย

   6.2) วันที่ 2

• การสร้างภาวะผู้น�าเพื่อพากิจการสู่ความส�าเร็จ

• การวางโครงสร้างการบริหารงานและการวาง

ระบบควบคุมภายในที่ดี

เสาร์ 11/11/60

9.00 – 12.00 น

เสาร์ 11/11/60

13.00 – 16.00 น.

อาทิตย์ 12/11/60

9.00 – 12.00 น.

อาทิตย์  12/11/60

13.00 – 16.00 น.

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

คุณชาย กิตติคุณาภรณ์

คุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์

ดร.บัญญัติ บุญญา

คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต

7) กรณีศึกษาวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารการ

เงิน
เรียน Online

1.5 ชั่วโมง

4.5 ชั่วโมง

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

8) กรณีศึกษาการก�าหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน

การบ้านครั้งที่ 3 งานเดี่ยว ส่งภายใน 30/11/60
เรียน Online 6 ชั่วโมง คุณดุษิต จงสุทธนามณี



หัวข้อ วันอบรม จ�ำนวนชั่วโมง ผู้บรรยำย

9) กรณีศึกษาการกู้เงินธนาคารและปรับโครงสร้างหนี้

การบ้านครั้งที่ 4 งานเดี่ยว ส่งภายใน 17/12/60
เรียน Online 6 ชั่วโมง

คุณชาย กิตติคุณาภรณ์

วิชิต ศรีบุรินทร์

10) กรณีศึกษาบริหารจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมาย

(การตั้งบริษัท / การจัดการในฐานะกรรมการ / การ

จัดการในฐานะผู้ถือหุ้น / สิทธิหน้าที่และความรับผิด

ของกรรมการและผู้ถือหุ้น)

การบ้านครั้งที่ 5 รายงานกลุ่ม ส่งภายใน 17/01/61

เรียน Online 6 ชั่วโมง คุณชาย กิตติคุณาภรณ์

11) ปัจฉิมนิเทศ (Classroom)
อาทิตย์ 4/2/61

9.00 – 12.00 น.
3 ชั่วโมง คณะท�างาน

12) สอบประมวลความรู้ (Classroom)
อาทิตย์ 4/2/61

13.00 – 16.00 น.
3 ชั่วโมง

หมายเหต ุ เรียน Online ด้วยตัวเอง 120 วัน หลังจากวันปฐมนิเทศ

                        การบ้านครั้งที่ 1 งานเดี่ยว ส่งงานในวันที่ 21 / 10 / 60

  การบ้านครั้งที่ 2 งานเดี่ยว ส่งงานในวันที่ 11 / 11 / 60

  การบ้านครั้งที่ 3 งานเดี่ยว ส่งงานในวันที่ 30 / 11 / 60

  การบ้านครั้งที่ 4 งานเดี่ยว ส่งงานในวันที่ 17 / 12 / 60

  การบ้านครั้งที่ 5 รายงานกลุ่ม ส่งงานในวันที่ 17 / 01 / 61

แผนที่	ม.เกษตรศาสตร์	(บางเขน)



1) การวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์จลุภาคเพือ่การ

จัดการธุรกิจ

2) วัฏจักรธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ

3) การวิเคราะห์อุปสงค์เพื่อการคาดการณ์ยอดขาย

4) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการก�าหนด

ราคา

5) การวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคเพือ่การ

จัดการธุรกิจ
6) การวิเคราะห์ตัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น อัตรา

ดอกเบี้ย การจ้างงาน ดุลการค้า ค่าเงิน  
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล วิกฤติ
เศรษฐกิจโลก ฯลฯ ที่มีผลต่อการตัดสินใจและ
บริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้กิจการด�าเนินการ 

ต่อไปได้

ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจตัวแปรทางเศรฐศาสตร์จุลภาคที่มีบทบาทส�าคัญในการ
จดัการธุรกจิ และเข้าใจตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกจิอันเน่ือง
มาจากนโยบายภาครฐัและความผนัแปรของเศรษฐกจิโลก น�าไปสูก่ารปรบักลยุทธ์ธุรกจิ
ที่ท�าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) ขั้นตอนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน

 โครงการ

2) วิธีการประมาณการกระแสเงินสด (Cash  

 Flow)

3) วิธีการค�านวณดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าในการ  

 ลงทุน (NPV , IRR , BCR)

4) กรณีศึกษาการจัดท�า Cash Flow และค�านวณ
 หา NPV , IRR , BCR
5) วนิจิฉยั NPV , IRR และ BCR ในแง่ของการน�า 
 ไปใช้งานจริง 
6) NPV กับการก�าหนดมูลค่าโครงการและราคา
 หุ้น

ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจและจัดท�า Cash Flow เพื่อตัดสินใจลงทุนและบริหาร
การเงินให้กับกิจการได้

กรณีศึกษาวิเคราะห์
และตัดสินใจลงทุนโครงการ 1	วัน	:	6	ชั่วโมง

1	วัน	:	6	ชั่วโมงเศรษฐศาสตร์
ส�าหรับนักบริหาร

วชิำท ีเ่รยีนทำง ONLINE



1) ความรู้ทางบัญชีที่ผู้ท�าธุรกิจต้องให้ความสนใจ
 1.1) ผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีคือใคร มีหน้าที่
   อย่างไร
 1.2) ผู้จัดท�าบัญชีมีคุณสมบัติ และหน้าที่
   อย่างไร
 1.3) ก�าหนดเวลาเริ่มจัดท�าบัญชี
 1.4) บัญชีที่ต้องจัดท�า
 1.5) การสอบบัญชี
 1.6) การน�าส่งงบการเงิน และเอกสารที่ต้อง  
   น�าส่ง
 1.7) การเก็บรักษาเอกสารประกอบการลง
   บัญชี
 1.8) แนวปฏิบัติกรณีเอกสารประกอบการลง
   บัญชีสูญหาย
 1.9) บทก�าหนดโทษ
 1.10) การรับรู้รายได้ และรายจ่าย
 1.11) ความหมายของการบัญชี
 1.12) ประโยชน์ของการบันทึกบัญชี
 1.13) การน�าเสนอข้อมูลทางบัญชี
 1.14) เอกสารประกอบการลงบัญชี
2) กรณีศึกษาการบันทึกบัญชี และการจัดท�างบ

การเงิน ที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจ
 2.1) องค์ประกอบของงบการเงิน
 2.2) การรับรู้รายได้ และรายจ่ายทางบัญชี
 2.3) การค�านวณค่าเสื่อมราคา
 2.4) การบนัทกึบญัชีเงนิลงทนุ และงบการเงนิ
 2.5) การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อ / ซื้อสด และ
   งบการเงิน

 2.6) การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย / ค่าใช้จ่ายค้าง
   จ่าย
 2.7) การบันทึกบัญชีขายเชื่อ / ขายสด
 2.8) การบันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าขาย
 2.9) การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2.10) การบันทึกบัญชี รับช�าระหนี้  กรณีมี  

  ส่วนลด / ไม่มีส่วนลด
 2.11) การบันทึกบัญชีจ ่ายช�าระหนี้ กรณีมี 

  ส่วนลด / ไม่มีส่วนลด 
 2.12) การบันทึกบัญชีซื้อทรัพย์สิน
 2.13) การวางระบบทรัพย์สิน
 2.13.1) การจัดท�าทะเบียนทรัพย์สิน
 2.13.2) การวางระบบการซื้อ / โอน ทรัพย์สิน
 2.13.3) การวางระบบการซ่อมแซมทรัพย์สิน
 2.13.4) การตรวจนับทรัพย์สิน
 2.14) การบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ / หนี้สูญ
 2.15) การบันทึกบัญชีทรัพย์สินจากการกู้ยืม
3) ผังการปฏิบัติงาน ระบบงาน การควบคุมการ
  ปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจ
 3.1) ระบบงานขาย
 3.2) ระบบคลังสินค้า
 3.3) ระบบจัดซื้อ
 3.4) ระบบบัญชี และการเงิน
 3.5) ระบบงานด้านบุคคล

ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจและสร้างระบบบัญชีที่ต้องด�าเนินการให้ถูกต้อง เพื่อ
ออกงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 100% และไม่เกิดปัญหากับสรรพากร อีกท้ังเพิ่ม
โอกาสให้กบักจิการในแง่ของการระดมทุน (เพิม่ทุน/กูเ้งนิ) และน�ากจิการเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหุ้นได้

กรณีศึกษาวางระบบบัญชี
และแก้ปัญหาบัญชี 1	วัน	:	6	ชั่วโมง



1)  ความรู้ทางกฎหมายที่ผู้ท�าธุรกิจต้องรู้

2)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.1) หลักการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.2) กิจกรรมที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี มูลค่า

   เพิ่ม

 2.3) กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.5) ฐานภาษี

 2.6) อัตราภาษี

 2.7) การค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.8) ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.9) บทก�าหนดโทษ

 2.10) แบบค�าร้อง และแบบแสดงรายการ

3) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 3.1) หลักการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 3.2) ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 3.3) หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้

 3.4) ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 3.5) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 3.6) บทก�าหนดโทษ

 3.7) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่

   จ่ายประเภทต่างๆ

4) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.1) เข้าใจหลักการในการจัดท�า...งบการเงิน

 4.2) ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัภาษเีงนิได้นติบิคุคล

 4.3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.4) เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.5) รอบระยะเวลาบัญชี และการเปลี่ยนรอบ

   ระยะเวลาบัญชี

 4.6) การยื่นแบบแสดงรายการผู้มีเงินได้ 

   กลางปี และประจ�าปี

 4.7) บทก�าหนดโทษ

 4.8)  แบบแสดงรายการภาษเีงนิได้ประเภทต่างๆ 

5) กรณีศึกษาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ท�าธุรกิจ

  ต้องใส่ใจ

 5.1) การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินตั้งแต่ 

   1,000 บาทขึ้นไป...มีหลักเกณฑ์อย่างไร

 5.2) กรณีช�าระค่าบริการด้วย เงินสด, เช็ค, เช็ค

   ลงวันที่ล่วงหน้า...ต้องหัก และปฏิบัติ

   อย่างไร

 5.3) ไม่ได้หกั หรอืผูร้บัเงนิไม่ให้หกั...แก้ไขอย่างไร

 5.4) แนวทางปฏิบัติในการขอคืนภาษีหัก ณ ที่

   จ่าย กรณีถูกหักไว้เกิน

 5.5) ค่านายหน้าค�านวณหกัภาษ ีณ ท่ีจ่ายอย่างไร

 5.6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ถือเป็นเงินได้

   ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

 5.7) ค่าน�้ามันรถ กรณีพนักงานน�ารถมาใช้

   ถือเป็นเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

 5.8) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์, ค่าจ้างท�าของ ต้องหัก

   ภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

 5.9) การจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าเช่า

   พื้นที่เว็บไซต์ ต้องหักภาษี หรือไม่

 5.10) ค่าเช่า / เงินประกันการเช่า หักอย่างไรให้

    ถูกต้อง

 5.11) การซื้อสินค้าพร้อมขนส่ง หักภาษี ณ 

    ที่จ่าย อย่างไรให้ถูกต้อง

 5.12) จ่ายค่าบริการ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

    ต้องหักภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

 5.13) จ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศ...หักหรือ

    ไม่อย่างไร

 5.14) การให้ส่วนลดเงนิสด / ส่วนลดการค้า ต้อง

    หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

2	วัน	:	12	ชั่วโมงกรณีศึกษาวางระบบภาษี
และแก้ปัญหาภาษีอากร



 5.15) จ้างก่อสร้างอาคาร แต่แยกสญัญารบัจ้าง 

    กับ ซื้อวัสดุ ต้องหักภาษีอย่างไร

 5.16) เงินมัดจ�า, เงินล่วงหน้า, เงินประกันผล

    งาน...หักหรือไม่อย่างไร

6) กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ท�าธุรกิจต้อง 

  ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 6.1) จุดความรับผิดทางภาษีของธุรกิจแต่ละ

    ประเภท

 6.1.1) ธุรกิจขายสินค้า

 6.1.2) ธุรกิจให้บริการ

 6.1.3) ธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ

 6.1.4) ธุรกิจบริการพร้อมจัดหาสินค้า

 6.2) การจัดท�ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    และยื่นแบบได้อย่างถูกต้อง

 6.3) การออกใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้

 6.4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้ส่วนลด

    เงินสด / ส่วนลดการค้า

 6.5) ภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับเงินมัดจ�า, เงินล่วง

    หน้า, เงินประกันผลงาน

 6.6) การขอคืนภาษีซื้อ

 6.7) ภาษีซื้อต้องห้าม (ห้ามขอคืนแต่ถือเป็น

    รายจ่าย)

 6.8) ภาษีซื้อต้องห้าม (ห้ามขอคืนและไม่เป็น

    รายจ่าย)

 6.9) การจ�าหน่ายสินค้าต�่ากว่าราคาทุน ท�าได้

    หรือไม่มีผลกระทบอย่างไร

 6.10) ผลกระทบกรณีสินค้าขาด หรือเกิน 

     รายงาน

 6.11) แนวปฏิบัติกรณีเลิกใช้ทรัพย์สิน

 6.12) แนวปฏิบัติในการท�าลายสินค้าคงเหลือ

 6.13) ภาษีซื้อค่าไฟฟ้า / ค่าก่อสร้างโรงงาน 

     ที่ระบุที่อยู่ไม่ตรงกับสถานประกอบการ

     ขอคืนภาษีได้หรือไม่

 6.14) ภาษีซื้อจากการน�าเข้าสินค้า และบริการ

7) กรณีศึกษาการรับรู้รายได้ และรายจ่ายตาม

ประมวลรัษฎากร

 7.1) การรับรู้รายได้...ทางบัญชี และภาษีอากร

 7.1.1) การรับรู้รายได้...ตามเกณฑ์สิทธิ และ

     อื่นๆ

 7.1.2) การรับรู้รายได้...การขายสินค้า 

 7.1.3) การรับรู้รายได้...เงินมัดจ�า, เงินรับ

     ล่วงหน้า

 7.1.4) การรับรู้รายได้...เงินปันผล และส่วนแบ่ง

     ก�าไร

 7.1.5) การรับรู้รายได้...ตามมาตรา 65 ทวิ ที่

     อาจจะถูกประเมินเพิ่มเติม

 7.2) การรับรู้รายจ่าย...ทางบัญชี และภาษีอากร

 7.2.2) การรับรู้รายจ่าย...ตามมาตรา 65 ทวิ

 7.2.3) จ่ายค่าเช่าบ้านให้พนักงานถือเป็นราย

     จ่ายได้หรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร

 7.2.4) ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเบี้ย ประกัน 

     ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่

 7.2.5) การรับรู้ต้นทุน...ทรัพย์สิน

 7.2.6) การค�านวณดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของ

     สินทรัพย์

 7.2.7) การค�านวณต้นทุนการก่อสร้างอาคาร

 7.2.8) การค�านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

     และการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ

 7.2.9) การวางแผนภาษี จากการเลิกใช้

     ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินที่ช�ารุดเสียหาย

 7.2.10)  การตัดหนี้สูญ เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี 

      และภาษีอากร

 7.2.11)  วางแผนเพื่อรับมือกับรายจ่ายต้องห้าม

      ตามมาตรา 65 ตรี

7.3) การวางแผนภาษีจาก...รายได้ที่ได้รับ

      ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

 7.3.1) เงินปันผล



 7.3.2) รายได้จากการประกอบการอบรม เพื่อ

   พัฒนาฝีมือลูกจ้าง

 7.4) การวางแผนภาษีจาก...รายจ่ายที่หัก 

   ค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายหักได้เพิ่ม

   เช่น

 7.4.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม และ

   พัฒนาฝีมือแรงงาน

 7.4.2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

 7.4.3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอ�านวยความ

   สะดวก และการท�างานของคนพิการ

1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบการเงิน

2) งบก�าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว / แบบหลายขั้น

3) ตัวอย่างงบก�าไรขาดทุนแบบข้ันเดียว / แบบ

หลายขั้น

4) งบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานบัญชี / 

แบบเชิงบริหารจัดการ

5) ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐาน

บัญชี / แบบเชิงบริหารจัดการ

6) งบกระแสเงินสดแบบวิธีทางตรง / แบบวิธีทาง

อ้อม

7) ตวัอย่างงบกระแสเงนิสดแบบวธิทีางตรง / แบบ

วิธีทางอ้อม

 7.5) จัดท�าประมาณการภาษีเงินได้ และยื่น

  แบบ ภ.ง.ด. ไม่ให้ขาดไปเกิน 25%

 7.6) การปรับปรุงก�าไรสุทธิ...ทางบัญชี เป็น

  ก�าไรสุทธิทางภาษี

 7.7) รายการทางบัญชีที่ต้องน�ามาพิจารณา

  ในการปรับปรุงงบการเงิน

 7.8) วิธีการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อปรับปรุง

  ภาษีอากรหลังปรับปรุง

8) การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการ
เงิน (Ratio Analysis)

9) กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท รวย
ไม่รู้จบ จ�ากัด

 9.1) การวิเคราะห์งบการเงินแบบร้อยละ 
(Common-Size)

 9.2) การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน (Profit-
ability Analysis)

 9.3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
 9.4) การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity 

Analysis)
 9.5) การวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow 

Analysis) 

ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจต่อเรื่องภาษีอากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจ 
ท�าให้เกิดการบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลต่อการถูก
สรรพากรตรวจสอบ ท�าให้กิจการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ผลลพัธ์หลังอบรม เข้าใจหลกัการวิเคราะห์งบการเงินและน�าไปสูก่ารปรบัปรงุการ
ด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนส่งผลต่อความส�าเร็จที่ยั่งยืนของกิจการ

กรณีศึกษาวิเคราะห์งบการเงิน 1	วัน	:	6	ชั่วโมง



1) 6 C’s กับการกู้เงินธนาคาร
2) แผนธุรกิจลักษณะใดที่จะกู้เงินส�าเร็จ
3) วิธีค�านวณจ�านวนเงินกู้ที่เหมาะสม
4) การวิเคราะห์สินเชื่อและการอนุมัติเงินกู้ของ 
   ธนาคาร
5) เทคนิคการกู้เงินให้ประสบความส�าเร็จ
6) เกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศ
   ธนาคารแห่งประเทศไทย

1) การประเมนิมลูค่าหุน้ด้วยวธิผีลคณู (Multiples 
Approaches)

 1.1) แบบ Earnings Multiples
 1.2) แบบ EBITDA Multiples
2) ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีผลคูณท้ัง 

2 วิธี
3) การประเมินมูลค่าหุ ้นด้วยวิธีกระแสเงินสด

ส่วนลด (Discounted Cash Flow Approach-
es)

4) ตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีกระแส
เงินสดส่วนลด

5) แบบจ�าลองทางการเงินเพื่อใช้ในการประเมิน
ราคาหุ้น

 5.1) แบบจ�าลองส่วนลดเงินปันผลในอนาคต 
(Dividend Discount Model)

7) วิธีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
8) ขั้นตอนทางกฎหมายกรณีปรับโครงสร้างหนี้
 ไม่ส�าเร็จ
9) วิธีการต่อสู้คดีกรณีถูกธนาคารฟ้อง
10) วธิกีารปรบัโครงสร้างหนีใ้นขณะทีถ่กูธนาคาร 
   ฟ้อง

 5.2) แบบจ�าลองส่วนลดกระแสเงินสดสุทธิ
ส�าหรับบริษัท (Free Cash Flow to Firm 
Model)

6) ตัวอย่างแบบจ�าลองทางการเงินด้วยวิธีการแส
เงินสดส่วนลดทั้ง 2 วิธี

7) กรณศีกึษาการประเมนิมลูค่าหุน้ บรษัิท รวยไม่รู้
จบ จ�ากัด

 7.1) จัดท�าประมาณการงบก�าไรขาดทุน (Pro-
jected Income Statement) 

 7.2) จัดท�าประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 
(Projected Financial Position Statement)

 7.3) จัดท�าประมาณการงบกระแสเงินสด (Pro-
jected Cash Flow Statement)

 7.5) การประเมินมูลค่าหุ ้นด้วยแบบจ�าลอง
ส่วนลดกระแสเงินสดสุทธิส�าหรับบริษัท (Free 
Cash Flow to Firm Model)

ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจหลักการก�าหนดมูลค่าหุน้ด้วยวิธีการต่างๆทีห่ลากหลาย
และน�าไปสูก่ารปรบัปรงุกจิการให้มีมูลค่าเพิม่ อันเป็นผลประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ใน
การระดมทุนในอนาคต

กรณีศึกษาการก�าหนดมูลค่าหุ้น 1	วัน	:	6	ชั่วโมง

กรณีศึกษาการกู้เงินธนาคาร
และปรับโครงสร้างหนี้ 1	วัน	:	6	ชั่วโมง

 ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจและปฏิบัติได้ต่อวิธีการกู้เงินในมุมมองท่ีธนาคาร
พอใจ และปฏิบัติได้ต่อการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ ท�าให้กิจการด�าเนินการต่อไป
ได้ตามแผนการที่ก�าหนดไว้



1) วิธีการตั้งบริษัทจ�ากัด
2) การวางข้อบงัคบัของบรษิทัทีท่�าให้ผูถ้อืหุน้เสยีง
 ข้างน้อยไม่เสียเปรียบ
3) วิธีการตั้งกรรมการและปลดกรรมการบริษัท
4) วิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและการลงมติ
5) วธิกีารเพิม่ทนุ (เพ่ิมทนุด้วยการช�าระค่าหุน้ด้วย

สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงิน) / ลดทุน / ควบกิจการ / แปร
 สภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน / เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท, ชื่อบริษัท, ที่
ตั้งส�านักงาน และรายการอื่นๆ

6)  ข้อก�าหนดที่กรรมการต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
7)  การบรหิารจัดการบรษิทัตามข้อกฎหมาย / การ 

 ลงโทษกรรมการบริษัทที่บริหารฝ่าฝืนข้อ 
 กฎหมาย (41 กระทงความผิด)

8)  กฎหมายท่ีผู้ถือหุ้นต้องรู้ (วิธีการจับกรรมการ 
 บริษัทติดคุก 7 ปี ข้อหาลง ข้อความเท็จในงบ 
 การเงิน ปลอมเอกสาร ฯลฯ)

9)  กฎหมายท่ีเจ้าหนี้ต้องรู้ (วิธีการฟ้องคดีลูกหนี้
การค้าทางแพ่ง และการจับกรรมการบริษัทลูก
หนี้ติดคุก 3 ปี ข้อหา ย้าย ซ่อน โอน ทรัพย์สิน
ท�าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ)

 ผลลัพธ์หลังอบรม เข้าใจและปฏิบัติได้ต่อการบริหารจัดการบริษัท / ห้างหุ้น
ส่วนจ�ากัด ได้อย่างถูกต้องตามกติกาท่ีกฎหมายก�าหนด ท�าให้ไม่เกิดปัญหาความขัด
แย้งเป็นการภายในระหว่างกรรมการกับกรรมการ และ / หรือกรรมการกับผู้ถือหุ้น 
ท�าให้บริษัทก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

กรณีศึกษา
บริหารจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมาย

และ
 (การตั้งบริษัท / การจัดการในฐานะกรรมการ / 

การจัดการในฐานะผู้ถือหุ้น / สิทธิหน้าที่และความรับ
ผิดของกรรมการและผู้ถือหุ้น)

1	วัน	:	6	ชั่วโมง

1) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศตามเวลาที่ก�าหนด จึงจะได้สิทธิเข้า
รับการทดสอบประมวลความรู้
2) ต้องส่งการบ้านครั้งที่ 1 - 4 (งานเดี่ยว) และการบ้านครั้งที่ 5 (รายงานกลุ่ม) ครบตามเวลาที่
ก�าหนด
3) ก�าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
4) ผู้ผ่านการสอบ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�าหนด 
จะได้รับประกาศนียบัตร ออกโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำรสอบประมวลควำมรู้



ค่ำสมคัร

กำรลงทะเบยีนสอบซ่อม

กรณีที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถสอบผ่านประมวลความรู้ให้ด�าเนินการดังนี้
1) ใช้สิทธิสอบซ่อม โดยผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมในการจัดสอบรุ่นต่อมา ซึ่งโครงการ
   จะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านทุกท่านรับทราบ
2) ผูเ้ข้าอบรมสามารถใช้สทิธสิอบซ่อมได้เพยีง 1 คร้ัง โดยระยะเวลาสอบซ่อมให้อยูภ่ายในระยะเวลา
   ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรก หรือตามระยะเวลาที่โครงการจะประกาศ
   ในอนาคต
3) ผู้เข้าอบรมที่ใช้สิทธิสอบซ่อมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามที่โครงการก�าหนด (500 บาท)

1) จ�านวน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2) ค่าสมคัรรวมต�าราชดุวชิาเจ้าของธุรกจิ จ�านวน 9 รายการ และเอกสารประกอบการบรรยาย 
 อยู่ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) และอนุญาตให้ท�าการดาวโหลดเก็บไปศึกษาได้ 

 ตลอดชีพโดยไม่ต้องใช้สัญญาณ internet
3) ได้รับต�าราชุดวิชาเจ้าของธุรกิจ จ�านวน 9 เล่ม ในรูปแบบของหนังสือ
4) ค่าสมัครรวมการเข้าฟังการบรรยายในห้องเรียน และวิดีโอการสอน 54 ชั่วโมง รวม 9 วัน  

 อยู่ในรูปของวิดีโอออนไลน์ ซึ่งจะสามารถดูได้ 120 วัน นับจากวันปฐมนิเทศ โดยใช้สัญญาณ 
 internet และหลังจาก 120 วัน จะดูไม่ได้

5) ค่าสมัครรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างในวันปฐมนิเทศ มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ

       หมายเหต ุในกรณีที่ไม่รับต�ารา ชุดวิชาเจ้าของธุรกิจ ในรูปแบบของหนังสือ (ตามข้อ 3) 
          ค่าสมัครจะลดลงเหลือ 15,000 บาท



1. สามารถสอบถามปัญหาจากการดูวีดีโอการสอน เอกสารประกอบการอบรม และการ

อ่านต�ารา 9 เล่ม หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ sumrej2011@gmail.com

2. ผู้เข้าอบรมสามารถขอค�าปรึกษาทางธุรกิจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ได้แก่

 1) การวิเคราะห์โครงการ / การบริหารการเงิน / การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น

 2) การขอสินเชื่อกับธนาคาร

 3) การปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

 4) คดีความที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น

 5) ปัญหาทางบัญชี

 6) ปัญหาทางภาษีอากร

 7) ปัญหาการบริหารจัดการตามข้อกฎหมาย

 โดยผู้เข้าอบรมต้อง E-mail ค�าถามมาที่ sumrej2011@gmail.com หรือ 

FAX. ค�าถามมาที่โทรสาร 0-2920-5406-9 ต่อ 102 ซึ่งโครงการจะตอบกลับให้กับท่าน

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 กรณีที่ต้องจัดประชุมกับท่าน จะด�าเนินการจัดประชุมที่ห้องประชุมของ FPM				

CONSULTANT ซึ่งจะได้แจ้งนัดหมายกับท่านต่อไป 

 สทิธิในการได้รับค�าปรึกษาจะครอบคลุมระยะเวลา 120 วนั นบัตัง้แต่วันปฐมนเิทศ

โครงการวันแรก

สิทธิพิเศษ



คณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุใินคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาของ 
FPM CONSULTANT

รศ.ดร.ชูชีพ	พิพัฒน์ศิถ ีPh.D. (Development Studies) The University of Pittsburgh / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาและวางแผน การวิเคราะห์โครงการ / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ต�าราเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์
โครงการเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผนและเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการวางแผนระดับท้องถิ่น

รศ.ดร.สันติยา	เอกอัคร Ph.D. (Political Economy) The University of Texas at Dallas / อาจารย์ประจ�าภาค
วชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาทีเ่ชีย่วชาญ: เศรษฐศาสตร์ทฤษฎ ีเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ผลงานต�าราเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
II: มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพื่อการจัดการธุรกิจ ผลงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย: บ้านเดี่ยว       
ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม อดีตประธานคณะกรรมการด�าเนินการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อ.วิวัฒน์	 คูสกุล	 บช.ม (บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, บธ.ม. (การธุรกิจระหว่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ การ
บัญชี, การวางแผนภาษี ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายของหลักสูตรระดับปริญญา
ตรแีละปรญิญาโททัง้สถาบันการศกึษาของรฐัและเอกชน, วทิยากรบรรยายของหลกัสตูรฝึกอบรมต่างๆ ทัง้ของหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน, ที่ปรึกษาทางธุรกิจของกิจการต่างๆ ทั้งด้านบัญชี การเงิน ภาษี และการปรับโครงสร้างหนี้
อดีตผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.ศักดิ์สิทธิ์	บุศยพลากร Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale / อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ, เศรษฐศาสตร์การเงิน / ผลงานทางวิชาการด้านการประเมินผลโครงการ ประสบการณ์: คณะกรรมการ
บริหารบริษัทเอเซียเครดิตฟอร์ซิแอร์ จ�ากัด, ประธานหมวดวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และอาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ

คุณชาย	 กิตติคุณาภรณ์ M.S.(Economics) Kasetsart University / ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ FPM           
CONSULTANT / สาขาท่ีเช่ียวชาญ: เศรษฐศาสตร์การเงิน / อาจารย์พิเศษโครงการ MBA มหาวิทยาลัย          
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง, โครงการ NEC มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ MBA 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, โครงการที่ปรึกษาแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อดีตกรรมการบริหารหลักสูตร          
The Financial Analyst คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / ผลงานต�าราทางการเงนิกว่า 180 รายการ 
ใน SE-ED / นักลงทุนในตลาดหุ้น / ฯลฯ

คุณมิตรทอง	ชูลิตะวงศ์ ปริญญาโท (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม สาขาการเงิน / กรรมการผู้จัดการ MSG CON-
SULTANT / สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเงิน, บัญชี, ภาษีอากร, การตรวจสอบภายใน, การวางระบบงาน, การสอบบัญชี 
/ ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: วิทยากรบรรยาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธ.ออมสิน, บจ.เอฟ พี 
เอ็ม คอนซัลแท้นท์, บจ.ทู พลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, บจ.มาเก็ตต้ิง กูรู แอสโซซิเอชั่น, บจ.บ้านบัญชีภาษีอากร, 
บจ.สหการประมูล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร The Financial Analyst / ผลงานเขียนต�าราหนังสือในนิตยสาร 
ลุยธุรกิจ, คุยเฟื่องเรื่องภาษี และอื่นๆ

ทมีวทิยำกร



คุณดุษิต	จงสุทธนามณี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานกรรมการ บริษัท 
ทรัพย์สินสิริ จ�ากัด, กรรมการการเงิน/เลขานุการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) / สาขาที่เชี่ยวชาญ: 
ด้านบรหิารการเงนิและการลงทุนโครงการส�าหรบัองค์กร ด้านนกัลงทนุสัมพนัธ์และเลขานกุารบรษิทัจดทะเบยีน และ
ด้านการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ผลงานต�าราทางการเงิน 
ลงทุนแล้วคุ้ม! สร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์ด้วยตนเอง, กรณีศึกษาก�าหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน และอื่นๆ

คุณวิชิต	ศรีบุรินทร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง / กรรมการผู้จัดการ บจก.กฎหมายสติและวิชิต / 
สาขาทีเ่ชีย่วชาญ : ทีป่รกึษากฎหมาย ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ : ทนายความประจ�าส�านกังาน บจก.ทีป่รกึษา
กฎหมายเกรยีงไกร ทนายความประจ�าส�านกังานและผูช่้วยกรรมการบรษัิท ส�านักกฎหมายธนากรรฐั วทิยากรบรรยาย
หลักสูตรปรับโครงสร้างหนี้ FPM CONSULTANT / ฯลฯ

คุณสุรพล	ถวัลยวิชชจิต  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ส�านักงานสอบบัญชี เอส. เค. แอนด์แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด, บริษัท ส�านักงานพัฒนาธุรกิจ พี บี เอส จ�ากัด, บริษัท 
อินเทลลิเจ้นท์ บิซิเนส ซอฟแวร์ จ�ากัด , กรรมการอิสระ บริษัท วิค แอนด์ ฮุกลันด์ จ�ากัด (มหาชน) / ผลงาน/ 
ประสบการณ์ : ทีป่รกึษาด้านภาษอีากร, การจดัท�าแผนกลยทุธ์, การตลาดและการบรหิารงานบุคคล, วทิยากรประจ�า 
บริษัท อบรมสัมมนา ธรรมนิติ จ�ากัด, วิทยากรรับเชิญ ด้านภาษีอากร, การบริหารจัดการต้นทุน และการบัญชีการ
เงินและงบประมาณ, วิทยากรพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัญญัติ	บุญญา ปริญญาเอก ทรัพยากรมนุษย์ Golden State University USA  / ที่ปรึกษา ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 3 กระทรวง / อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาคเอกชน 8 สถาบัน / ผู้บริหารอาวุโส บมจ.เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ (CP) / รองประธาน หลักสูตรภาวะผู้น�า The Association for Overseas Technical Scholarship 
ประสบการณ์ด้านการให้ค�าปรึกษา/บรรยาย : ประมาณ 1000 องค์กร ทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุก
ระดับ มากกว่า 200,000 คน

กิตติพล	ลีปิพัฒนวิทย ์ปริญญาโท: Master of Arts Program in Business and Managerial Economics 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / กรรมการผู้จัดการบริษัท เค อินโนเวชั่น จ�ากัด / Digital Agency / อาจารย์พิเศษ คอร์ส
กลยุทธ์การตลาดอสงัหาฯ โรงเรยีนธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ไทย / อาจารย์รบัเชญิ คอร์สกลยทุธ์การค้าออนไลน์ส�าหรบั
ผู้ส่งออก เพื่อการท�าการตลาดออนไลน์และการท�าตลาดใน Facebook ส�าหรับผู้ส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV ของ 
ธนาคารกรุงไทย

พร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ / วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นส�าคัญ



ชือ่...........................................................................................อายุ..............ปี ต�าแหน่ง.........................................................
ขอบเขตทีรั่บผดิชอบ..............................................................สถานทีท่�างาน........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทร. .......................................................... แฟกซ์........…........................................ E-mail.................................................
สถานที่ติดต่อสะดวก ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทร.......................................................... แฟกซ์........…........…........................... E-mail...............................................
สมัครเข้าโครงการด้วยคุณสมบัติ (ให้ใส่เครื่องหมาย     ลงในช่อง     ที่เลือก)
  เจ้าของธุรกิจ     กรรมการบริษัท     มีประสบการณ์การท�างานไม่ต�่ากว่า 1 ปี
  จบปริญญาตรี สาขา..........................................................................................
  จบปริญญาโท  สาขา..........................................................................................
  ผู้ถือหุ้น บริษัท/หจก..........................................................................................

จ่ายค่าสมัคร 19,000 บาท
จ่ายค่าสมัคร 15,000 บาท *กรณีไม่รับต�ารา 9 เล่ม ในรูปแบบของหนังสือ

(ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย 

ใบเสร็จรับเงินออกในนามคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
วิธีการช�าระเงิน

 โอนเข้าบัญชี “โครงการประกาศนียบัตรอบรมทางธุรกิจ”

 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน เลขที่ 694-2-08971-4

 บัตรเครดิต

 หมายเลขบัตรเครดิต

 หมายเลข 3 ตัวด้านหลังบัตรเครดิต                 บัตรหมดอายุ เดือน............ปี ค.ศ. .............................

ออกใบเสร็จในนาม...........................................................................................................................................................  

     หมายเลขบัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษาีอากร     หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ..........................................................

ใบเสร็จรับเงินมอบให้ในวันปฐมนิเทศ

หมายเหตุ :  
1) กรณีผูส้มคัรมข้ีอสงสยั และต้องการข้อมลูเพิม่เตมิตดิต่อศนูย์ประสานงานโครงการบริษทั เอฟ พ ีเอม็ คอนชลัแท้นท์ จ�ากัด 
   300/50 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หรือ โทร. 0-2920-5406-9 
   (คุณพิมพา) หรือ e-mail: sumrej2011@gmail.com

2) ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cba-kustartup.com ได้

3) กรณีสมัครโดยทางแฟกซ์ให้แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-2920-5406-9 ต่อ 102 และโทรยืนยันการสมัครที่คุณพิมพา

   โทร. 0-2920-5406-9
    ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
          (                                    )
      วันที่......................................................

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน

สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด

ใบสมัครเข้าอบรมโครงการ CBA-KU รุ่นที่ 20

ผู้ประกอบการ 4.0 / เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ 
by Online


