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อบรม Online By Zoom /Onsite พร้อมรับใบว ุฒิบตั รฟรี
ความรู้พนื้ ฐานทางด้านบัญชี และการเงิน
และการประยุกต์ ใช้ เบื้องต้ นสาหรับพนักงานที่ไม่ ได้อยู่สายบัญชีการเงิน
Finance for non Finance (อบรม 1 วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (6 ชม.)

@ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.

** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร : อาจารย์เหรี ยญชัย นำชัยศรี ค้ำ

สมัคร 4 จ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคที่อยู่ในภำวะไร้ พรมแดน และกำรสื่ อสำรและกำรรั บรู้ ถึงข้ อมูลเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับ
กำรผู้บริ หำรขององค์ กรจะต้ องปรั บตัวเองให้ ทันต่ อเหตุกำรณ์ และรองรั บสถำนกำรณ์ กำรแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลำ
ไม่ เพียงแต่ ตัวผู้บริ หำรเอง ทำงด้ ำนพนักงำนทุกคนในองค์ กรต้ องปรั บตัวปรั บควำมรู้ เพื่อให้ ทันต่ อกำรเปลี่ยนแปลง
และกำรแข่งขัน และแนวควำมคิดที่สำคัญคือจะต้ องสร้ ำงองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรแห่ งกำรเรี ยนรู้ โดยใส่ ควำมรู้ ต่ ำงๆ
ทำงด้ ำนกำรจัดกำร กำรตลำด กำรผลิต บุคล และแนวควำมคิดที่สำคัญซึ่ งขำดเสี ยไม่ ได้ คือ ทำงด้ ำนกำรบัญชีและ
กำรเงิน ซึ่ งเป็ นหัวใจที่สำคัญขององค์ กร ซึ่ งพนักงำนหรื อระดับบริ หำรต้ องมีควำมเข้ำใจพืน้ ฐำนเพื่อใช้ ประกอบกำร
ตัดสิ นใจของหน่ วยงำน หรื อขององค์ กร
ประโยชน์ ที่ได้รับ
1. เพื่อให้ พนักงำนที่ไม่ ใช่ สำยบัญชีกำรเงิน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเบือ้ งต้ นในกำรอ่ ำนรำยงำนทำงกำรเงิน
2. เพื่อมีควำมรู้ ในกำรวิเครำะห์ พืน้ ฐำน ในรำยงำนทำงกำรเงิน
3. เป็ นพืน้ ฐำนใช้ ในกำรตัดสิ นใจเบือ้ งต้ น
หลักสู ตรฝึ กอบรม
1.
ปรั บ Mind Set เพื่อให้ เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน
2.
ทำไมต้ องจึงต้ องเป็ นรำยงำนทำงกำรเงิน
Work shop & Coaching ให้ เข้ำใจควำมสำคัญของกำรอ่ ำนและวิเครำะห์ รำยงำนทำงกำรเงิน
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3.
พืน้ ฐำนรำยกำรหลักๆในงบดุล (งบฐำนะกำรเงิน)
Work shop & Coaching ให้ เข้ำใจรำยกำรที่สำคัญของงบดุลและกำรนำไปใช้ งำน
4.
พืน้ ฐำนรำยกำรหลักในงบกำไรขำดทุน
Work shop & Coaching ให้ เข้ำใจรำยกำรที่สำคัญของงบกำไรขำดทุน
5.
พืน้ ฐำนรำยกำรในงบกำรเปลี่ยนแปลงกำระแสเงินสด
Work shop & Coaching ให้ เข้ำใจกิจกรรมจำกกำรดำเนินงำน กิจกรรมจำกหำแหล่ งเงินทุน กิจกรรมจำกกำร
ลงทุน และมองควำมสัมพันธ์ ไปสู่กำรเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปี บัญชี
6.
วิเครำะห์ อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
Work shop & Coaching เพื่อให้ เกิดควำมเข้ำใจของกลุ่มอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน 4 กลุ่ม เพื่อให้ สำมำรถนำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ และลดภำระค่ ำใช้ จ่ำย
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
แนวทางการอบรม บรรยำย อธิ บำยตัวอย่ำงประกอบ และให้ ทำ workshop เพื่อให้ ทำกำรวิเครำะห์ งบกำรเงินเป็ น
ผู้เข้ าอบรม
พนักงำนและผู้บริ หำรระดับต้ นขึน้ ไป ที่ไม่ มีพืน้ ฐำนควำมรู้ ทำงด้ ำนบัญชี กำรเงิน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

11,700

819

351

12,168
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบ Online by Zoom
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ราคาสุ ทธิ
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาพิเศษท่ านละ

2,500

175

75

2,600

สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

7,500

525

225

7,800

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,jiw473@gmail.com
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งในการให้ บริ การ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่ าน
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