Business Acumen in The
Next Normal - For Sales Professional
Understanding of how a business makes money in the Next Normal Era.
หลักสูตรนีจ
้ ะช่วยพัฒนาความหลักแหลมทางธุรกิจ (Business
Acumen) ของทีมงานให ้มีความเขา้ ใจธุ รกิจอยา่ งถอ่ งแท้ และสามารถ
รั บมือสถานการณ์ตา่ งๆไดอ
่ ว
้ ยา่ งฉลาดหลั กแหลม สร ้างความเข ้าใจเกีย
กับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบองค์รวม วิธก
ี ารสร ้างและสูญเสียราย
ได ้ วิธก
ี ารบริหารและควบคุมการเงินได ้อย่างชาญฉลาด ทีจ
่ ะช่วย
คุณตัดสินใจได ้อย่างเฉียบคมเพือ
่ สร ้างคุณค่าระยะยาวให ้กับธุรกิจ
ของคุณเองและกับลูกค ้าของคุณ

สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ จะได้เรียนรู ้
่ สารภาษาธรกิจได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
* สือ
้
* เข ้าใจโครงสร ้างธุรกิจขององค์กรและของลูกค ้า สามารถให ้คำแนะนำ สนับสนุนลูกค ้าในการสร ้างรายได ้และประหยัดเงินได ้
*เรียนรู ้และพัฒนาความเข ้าใจว่าอะไรเป็ นปั จจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจของคุณ
* เรียนรู ้โลกแห่งการบริหารงานและจัดการธุรกิจในโลก Next Normal ทีเ่ รากำลังเผชิญ
* เข ้าใจโลกแห่งการตลาดรูปแบบใหม่ให ้ทันกับโลกทีป
่ รับตัวเปลีย
่ นแปลงเร็วมาก
* เข ้าใจให ้มากขึน
้ ถึงสาเหตุและวิธก
ี ารทีธ
่ รุ กิจสร ้างหรือสูญเสียรายได ้
* ช่วยคุณตัดสินใจได ้ดีขน
ึ้ ในการสร ้างคุณค่าระยะยาวให ้ธุรกิจ
* ช่วยเพิม
่ ศักยภาพในการควบคุมการเงินและการใช ้เงินอย่างชาญฉลาด
* เข ้าใจความแตกต่างระหว่างเงินสด กับกำไร
* เข ้าใจภาพรวมบริษัทกับการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน Key Indicator ต่างๆ ROA และ ROE

รูปแบบการเรียนรู ้
ทฤษฎี + เวิรค
์ ช ้อป (ปรับให ้สอดคล ้องกับผู ้เข ้าอบรม) ได ้ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ (ไม่เกิน 30 ท่าน)

เหมาะสำหร ับ
ฝ่ ายขายทีต
่ ้องให ้คำแนะนำลูกค ้า
ผู ้บริหาร ผู ้จัดการและพนักงานทุกระดับผู ้บริหารระดับสูงและหัวหน ้างานทัว่ ไป
ผู ้ประกอบการ SMEs ทีส
่ นใจเรียนรู ้หลักการทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ การดำเนินงานในทุกขัน
้ ตอน
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Course Overview
Managers and key persons at all levels need a high level of business acumen to do their jobs. Every day
they make decisions, many involving large sums of money. Managers who make these decisions with a
limited understanding of how they will affect financial results or organisational goals can ultimately
damage the company. Managers often reach positions of responsibility because of their technical
expertise. They’ve been successful customer representatives, great salespeople, innovative researchers
or well respected IT professionals but often do not have financial literacy, nor have they developed a
higher-level perspective about the business. Over time, especially if they move up the managerial ladder.

Ensuring financial & Corporate Strategy input into the business decision making
process. When employees are asking the right questions, they become engaged in the process of
impacting financial results. This, therefore, leads to more innovative ideas and better decisions. Our course
is designed to help leaders and employees to gain the skills to understand how companies and clients make money
and how to make a greater impact in their roles with greater alignment.

Course Description
Through our Business Acumen course, It is all about understanding of business situations, enabling a
person to quickly assess risks and opportunities, make smart decisions, and take actions that often lead
to positive outcomes. You will increase your financial literacy, improve your business sense, and be able to
help organizations and clients succeed in the new normal.
The course will help you recognize learning events, manage risk better, and increase your critical thinking.
This course has been designed in a very efficient and easy way, making it easy to understand for
non-finance people.

By the end of this course, you will be able to:
* Speak better business conversations
* Effectively understand company’s and client’s business
* Better Collaboration with the customer in building possible solutions to pain points.
* Understand important strategy and financial literacy so that can help company and customers make and
save money
* Understand key success factors for achieving a successful transition to the Next Normal
* Learn new way of working and digital marketing adapting to rapidly change world
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* Understand important company data
* Know how to see the big picture of your organization
* Better critical thinking and decisive skills, taking action to create a more sustainable future
* Understand the difference of Cash and Accounting Profit
* Understand key financial levers i.e. Balance Sheet, Profit & Loss , Key Indicators, ROA , ROE

Learning Approach
Theory + Workshop (offline or online)
Can customize our deliveries to best suit your needs.

Who this course is for:
* Mid to senior executives, high potential employees and sales team
* Business owners and people who are interested to learn about business acumen

Course Outline
Day 1: Corporate Strategy
Business Acumen Basics
Know The Basics of Your Business With Entrepreneurship Mindset
Business Model & Lean Canvas
Understand Brand & Buyer Persona
The Power of Asking the Right Question
The Power of Inbound & Digital Marketing
Agility Work and Team Management

Day 2: Finance for Non-Finance & The New Way of Working
Understand Profit & Loss
Understanding the key indicators & Benchmark Company
Know Your Operations & The New Ways of Working
Leveraging Business With Digital Tools
Look & The Complete Business. Action Planning and Wrap-Up.
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คุณ เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

PROFESSIONAL EXPERIENCES
2013 MINDSPRING CONSULTING
CEO & Business Advisor
2013 NAPPI BABY
CO-Founder & CEO.
2013 CAVALLINO MOTORS CO., LTD (FERRARI IMPORTERS)
Business Advisor, Finance & HR Director.
2007 ING FUNDS (THAILAND) CO., LTD
Vice President, Marketing & Sales Department, Business
Development & Online Channel , Digital Transformation

ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน
ทัง
้ การเงินการธนาคาร, Management Trainee , Brand
Manager, Private Banking, การตลาด, Digital
Transformation, E-commerce, Training & HR,
ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ DBS Thai Danu, Shell
Thailand, Citibank, Phatra Merill Lynch, ING Funds,
Cavallino Motors, Nappi Baby, MindSpring Coaching &

2006 PHATRA MERILL LYNCH
Private Wealth Management Consultant
2002 CITIBANK N.A. THAILAND
Management Trainee, Brand Manager (Platinum Card), Personal
Assistant to Country Operation Officer
1998 THE SHELL COMPANY OF THAILAND Treasury Analyst

Consulting
1997 DBS THAI DANU Business Development Specialist, Credit

CLIFTON STRENGTH PROFILE
Futuristic | Maximizer | Positivity | Developer | Activator

Analyst
วิทยากรร ับเชิญ, Panel Discussion, อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัย มศว.
Finlab Thailand, ธนาคาร UOB, Finlab Singapore, Shopee, DITP

PROFILE
●

วิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรด้านการพั ฒนาจุดแข็ง ดึง

กระทรวงอุตสาหกรรม, THTI, ฯลฯ

EDUCATION

ศักยภาพบุคคล (Strength-based Development)
●

เชี่ยวชาญด้าน Business Acumen และ Omni-channel
Commerce Management

●

Gallup CliftonStrength Coach
(โค้ชจุดแข็ง)

CERTIFICATION
●

Gallup-Certified Strength Coach

●

Licensed NLP Master Practitioner from Society of
NLP

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

2002 ปริญญาโท Master of Science in Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย
1994 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีต ้นทุน
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Contact:
Narisa Israngkura Na Ayudhya
MindSpring Consulting
456 , 5th Flr, Building no.4 Racquet Club Sukumvit 49/11,Wattana, Bangkok Thailand 10110
Tel : +6661-995-3666
Email : narisa@mindspringconsulting.com

