
ท ำอยำ่งไรถึงจะยงัคงท ำก ำไรไดใ้นภำวะเศรษฐกิจอยำ่งน้ี???

หมดเขตรับสมคัร 8 มีนาคม 2560
SHARE  & TGMA Member

Non-member

1,250

1,390 
( ราคานีร้วมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว )

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี คณุศมานนท์ิ, คณุวนิดา

02 681 2559
กรอกข้อมลูในใบสมคัรและส่งกลบัมาท่ี Fax. 02 681 2221
หรือ Samanon@share-apparel.org
และ Wanida@share-apparel.org

9 มี.ค.60 เวลา 9.00-16.30น.
ณ ห้องประชุม G-SHARE6  อาคารปัญจธานี ชั้น 31
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ก าหนดการ
8.30   การลงทะเบียนเข้าสมัมนาอบรม 
9.00  การบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการท าก าไรให้กบัองค์กร 

Profitability Management”
10.45   ความสมัพนัธ์ของผลการด าเนินการตอ่การวิเคราะห์งบการเงิน
13.00 Workshop “Management Game Simulation”
15.00   สรุปผลการด าเนินกิจกรรมธุรกิจ

พบกบั Special Guest

สร้างความสามารถ ในการการท าก าไรให้กบัองค์กรโดยการเรียนรู้ ผา่นการฝึกฝนจาก “Business Management  Game
Simulation”  ด้วยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ด้านผลการด าเนินการทางการเงินขององค์กร และความสามารถ
ในการสร้างผลก าไรและการแขง่ขนัทางธุรกิจ เพ่ือจะชว่ยน าไปพฒันาธุรกิจของคณุให้ดีขึน้

การบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการท าก าไรให้กับองค์กร!

อาจารย์วิฐิณัฐ ภัครพรหมินทร์
รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประสบการณ์วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
 คณะกรรมการ Lean Thailand Award (TPA)
 ที่ปรึกษา/วิทยากร หลักสูตรการจัดการรูปแบบการผลิตแบบ Monodzukuri
 ที่ปรึกษา/วิทยากร หลักสูตรการจัดการผลิตแบบ TPS/Lean
 ที่ปรึกษา/วิทยากร หลักสูตร การวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการ

Business Management
Game Simulation
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Business Management
Game Simulation

Course Overview: Coverage:
การบริหารจัดการเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อ

องค์กรธุรกิจ เพราะทุกขัน้ตอนมีผลต่อ ความส าเร็จท่ีจะท าให้
เกิดผลก าไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
อย่างมัน่คงและสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด
นัน้ จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพฒันาบคุลากรระดบัผู้บริหารองค์กรให้
เข้าใจถงึปัจจยัท่ีมีผลกระทบและความเสี่ยงตอ่การบริหารจดัการ
ทางธุกิจ ความสามารถในการสร้างก าไรให้กับองค์กรโดย การ
เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนจากการจ าลองธุรกิจผ่าน “Business 
Management Game Simulation” ด้วยการวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่
ผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านผลการด าเนินการทางการเงิน การ
วิเคราะห์องค์กร และความสามารถในการสร้างผลก าไรและการ
แข่งขนัทางธุรกิจ

 หลกัแนวคดิการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถใน
การท าก าไร 

 ความสมัพนัธ์ของผลการด าเนินการตอ่การวิเคราะห์งบ
การเงิน (งบต้นทนุการผลิต,งบก าไรขาดทนุ, งบดลุ)

 การวิเคราะห์ธุรกิจ
 WorK shop  “Management Game Simulation”
 วิเคราะห์ผลก าไรทางธุรกิจ

เวลา หัวข้อ รายละเอียด

8.30-9.00  ลงทะเบียนเข้าสมัมนาอบรม 
9.00-10.30  หลกัแนวคิดการบริหารธุรกิจเพื่อสร้าง

ความสามารถในการท าก าไรให้กบัองค์กร 
Profitability Management

 ความสมัพนัธ์ของผลการด าเนินการต่อ
การวิเคราะห์งบการเงิน (งบต้นทนุการ
ผลติ,งบก าไรขาดทนุ, งบดลุ)

 บรรยายหลกัการบริหารธุรกิจและการสร้างความสามารถใน
การท าก าไรให้กบัองค์กร

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของงบการเงินตอ่ผลการด าเนินการ
ทางธุรกิจ  (งบต้นทนุการผลติ,งบก าไรขาดทนุ, งบดลุ)

 หลกัการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร

10.45-12.00  การวิเคราะห์ SWOT ทางธุรกิจ
12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั
13.00-14.30  Workshop “Management Game 

Simulation”
 การจ าลองธุรกิจโดยจดัตัง้ช่ือบริษัท โดยมีทีมบริหารหลกั 3 คน 

ตอ่กลุม่ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร ผู้จดัการฝ่ายผลติ ฝ่าย
การเงิน

 ด าเนินการตามเกม
 สรุปผลการด าเนินการทางธุรกิจ

14.45-16.30  สรุปผลการด าเนินการทางธุรกิจ



สมาชิก :  SHARE  & TGMA Member
Non-member

บริษัท ..............................................................โทรศพัท์................................... โทรสาร.......................................

รายช่ือผู้เข้าร่วม

1. .............................................. ต าแหนง่.......................................มือถือ..................................................... 

E-mail.......................................................................................................................................................

2. .............................................. ต าแหนง่.......................................มือถือ..................................................... 

E-mail......................................................................................................................................................

ลงช่ือผู้ประสานงาน................................................................... มือถือ.....................................................

วิธีการช าระเงนิ โดย เงนิสดหรือเช็คส่ังจ่ายนาม “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย”
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)     บญัชีออมทรัพย์        สาขารัชดา – สาธุประดิษฐ์       เลขที่บญัชี 789-1-02134-1
 ธนาคารกสกิรไทย                    บญัชีออมทรัพย์        สาขาถนนสาธุประดิษฐ์           เลขที่บญัชี 041-2-37077-7
 ธนาคารกรุงไทย                      บญัชีออมทรัพย์        สาขาสาธุประดิษฐ์                 เลขที่บญัชี 083-022331-2

*หลงัจากโอนเงินแล้ว กรุณาส าเนาใบน าฝาก โดยระบ ุช่ือรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินอยา่งถกูต้องและชดัเจน
แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-6812221 หรือ Samanon@share-apparel.org 

ติดตอ่สอบถามข้อมลูที่เบอร์ 02-6812559  (คณุศมานนท์ิและคณุวนิดา)

ประเภทสินค้า........................................................................ประเภทธุรกิจ      OEM           ODM            OBM 

เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม G-SHARE6
อาคารปัญจธานี ชัน้ 319 Mar’2017

ใบสมัคร
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Business Management
Game Simulation

1,250 บาท/ท่าน
1,390 บาท/ท่าน


