ชั่่�วโมงพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�อง (CPD)

สำำ�หรัับผู้้�สอบบััญชีี นัับชั่่�วโมง CPD แบบไม่่เป็็นทางการได้้ตามการเข้้าอบรมจริิง
สำำ�หรัับผู้้�ทำำ�บััญชีี นัับชั่่�วโมง CPD 1.5 ชั่่�วโมง ทดแทนให้้เป็็น 1 ชั่่�วโมง*
*ตามมาตราการช่่วยเหลืือช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดโรคโควิิด-19

Beyond Treasury

Management
รุ่่�นที่่� วัันเสาร์์ที่่� 7 สิิงหาคม พ.ศ. 2564
1/64 เวลา 09.00-16.30 น. อบรม Online ผ่่าน MS Teams
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วในโลกธุุรกิิจทำำ�ให้้นัักการเงิิน
ต้้องปรัับตััวให้้ทันั เพื่่อให้้การบริิหารเงิินนั้้�นมีีประสิิทธิภิ าพ ไม่่ควร
พลาดที่่� จ ะติิ ด ตามเรื่่ อ งเกี่่� ย วกัั บ เครื่่ อ งมืื อ ทางการเงิิ น และ
มาเรีียนรู้� ้ เทคนิิคต่่างๆในการบริิหารเงิิน เช่่น High-end Fund
mental Treasury, Treasury Management, Capital Structure
และ IFRS for Beyond Treasury ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่เป็็นเรื่่องที่่�
ผู้้บ� ริิหารการเงิินของยุุคปััจจุุบัันควรต้้องรู้้�ทั้้�งสิ้้�น
สภาวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีี  โดยคณะกรรมการวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีี
ด้้านการบััญชีีบริิหาร ได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในเรื่่องนี้้� จึึงได้้
มีีการพััฒนาหลัักสููตร Beyond Treasury Management ขึ้้�นมา
ด้้ ว ยพัั น ธกิิ จ ของสภาวิิ ช าชีีพบัั ญ ชีีที่่� จ ะส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นา
ผู้้�บริิหารการเงิิน ให้้เป็็นที่่�มีีความรู้้�และความสามารถสอดคล้้อง
กัับความต้้องการของโลกการเงิินในปััจจุุบััน

ในวัันพรุ่่ง� นี้้�
เนื้้�อหาการจััดอบรม

Treasury & Financial Risk Management

• “Big Picture” understanding of how treasury
is linked to all aspects of an organization
• Financial risk management: Fx Forward,
FX Option, Interest Rate Swap & Cross Currency
Swap
• Asset Management & Case studies
• Liability Management & Case Studies
• Current Issues and Workshop

IFRS for �Beyond Treasury

• ผู้้�บริิหารงานด้้านการเงิิน การคลััง บััญชีีขององค์์กรใหญ่่
• ที่�ปรึ
่ ึกษาองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่
• เจ้้าของหน่่วยงานที่่�ต้้องการเพิ่่�มศัักยภาพการบริิหารงาน
ด้้านการเงิิน

วััตถุุประสงค์์ของการอบรม
เสริิมสร้้างศัักยภาพการบริิหารงานด้้านการเงิินให้้กัับองค์์กร
เพิ่่�มขีีดความสามารถให้้กัับผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบด้้านการเงิิน
ความเข้้าใจบทบาท Beyond Treasury
บริิหารทรััพยากรทางการเงิินรอบด้้านได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ
ก้้าวเข้้าสู่่�ความเป็็น International Treasury

อััตราค่่าอบรม (รวม VAT)
• สมาชิิกสภาฯ
• บุุคคลทั่่ว� ไป	

ในวัันนี้้�

อาจจะล้้าสมััย

การอบรมนี้้�เหมาะสำำ�หรัับ

•
•
•
•
•

สิ่่ง� ที่่ทั� นั สมััยที่่สุุ� ด

2,100 บาท
2,400 บาท

หมายเหตุุ
** อีีเมลที่่�ใช้้ลงทะเบีียนอบรมต้้อง เป็็นอีีเมลที่�ล่ งทะเบีียน MS Teams
*** สามารถเข้้าอบรมได้้เฉพาะผู้้�ลงทะเบีียนเท่่านั้้�น หากพบบุุคคลอื่่�นที่�ไ่ ม่่ได้้ลง
ทะเบีียนเข้้าร่่วมอบรม สภาวิิชาชีีพบััญชีีขอสงวนสิิทธิ์์�ในการเก็็บค่่าใช้้จ่่าย

สมััครอบรมออนไลน์์ได้้ที่่� www.tfac.or.th

• Financial Instrument Accounting in accordance
with IFRS
• Hedge Accounting
• Fair Valuation of Financial Instruments
• จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางบััญชีี

คณะวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

คุุณสกุุล บุุญดีีสกุุลโชค , CFA
• Vice President สายบริิหารการเงิิน
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กัดั (มหาชน)

คุุณปิิยะพงศ์์ แสงภััทราชััย , CPA

• ผู้้บ� ริิหารงานที่ปรึ
�่ กึ ษางานขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ตลาดทุุน ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
• กรรมการและประชาสััมพัันธ์์
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปภััมภ์์

**สิ่่�งที่่�ผู้้�เข้้าอบรมต้้องเตรีียมในการอบรม Online
1.Computer / Laptop / Tablet / Smart Phone
2.ไมโครโฟน หููฟััง และกล้้อง (เปิิดกล้้องตลอดการอบรม)
3.ติิดตั้้�งโปรแกรม MS Teams

เลขที่่� 133 อาคารสภาวิิชาชีีพบััญชีี ถนนสุุขุุมวิิท 21 (อโศกมนตรีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 02 685 2500 ส่่วนปฏิิบััติิการอบรม (ต่่อ) 2504, 2572, 2555-2559, 2508-2510 Email: Training@tfac.or.th
ส่่วนการเงิิน (ต่่อ) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th   
@tfac.family

