www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzenter@gmail.com

(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

Finance for Non-Finance
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีนานา

**สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล
จะเป็ นผู้บริ หารมี ความรู้ และทักษะในการบริ หารให้ คนทางานอย่ างเดี ยวไม่ ได้ ต้ องมีความเข้ าใจในเนื่ อง
การเงินด้ วย ฉะนั้นต้ องอาศัยข้ อมูลทางการเงิน เช่ น การวิเคราะห์ งบการเงิน เพื่อตัดสิ นใจในการลงทุน การจัดการหา
แหล่ งทุนที่เหมาะสม โดยให้ ผ้ บู ริ หารเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและตัดสิ นใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม
โดยหลักสู ตร Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างโอกาสในการพัฒนาการบริ หารการเงิน
ให้ แก่ เจ้ าของกิจการหรื อผู้บริ หารเพื่อสร้ างความเข้ าใจในบริ บทให้ สอดคล้ องภายใต้ ภาพการจัดการและการวางแผน
ให้ เหมาะให้ ตรงกับเป้ าหมายขององค์ กร
หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรั บใคร
 เจ้ าของกิจการ
 ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
 บุคคลที่มีความสนใจ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจในเรื่ องของการเงินเพื่อสนองต่ อเป้ าหมายขององค์ กร
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเรี ยนรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ งบการเงิน เพื่อตัดสิ นใจในเรื่ องของการลงทุน
 สามารถประเมิ นความเสี่ ย งจากสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว ในการคิ ดวิ เคราะห์ เพื่ อการ
ตัดสิ นใจสาหรั บโครงการลงทุน
หัวข้ อการเรี ยนรู้
 เรี ยนรู้ วตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ผ่ านเครื่ องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
 หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้บริ หารการเงินหรื อส่ วนที่เกี่ยวข้ อง
 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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วงจรการบัญชี
เรี ยนรู้ งบการเงินแต่ ละประเภท
การจัดการแหล่ งเงินทุน
โครงสร้ างของเงินทุน
ประเภทของงบการเงิน
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน Ratio (Workshop)
 สภาคคล่ อง (Liquidity)
 ประสิ ทธิ ภาพการใช้ สินทรั พย์ (Asset Management)
 การบริ หารหนีส้ ิ น (Debt Management)
 ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
 ประเมินผลทางธุรกิจ (Market Value)
การวิเคราะห์ งบในแนวดิ่ง และแนวนอน (Workshop)
การบริ หารสภาพคล่ องจากระแสเงินสด
ตลาดการเงิน และอัตราดอกเบีย้
การวิเคราะห์ และตัดสิ นใจลงทุนในโครงการ (Workshop)

รูปแบบการเรี ยนรู้
 การบรรยาย การสาธิ ต กิจกรรมการเรี ยนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ :Other
- LCD - Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshop

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
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www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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