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อบรม Online By Zoom /Onsite พรอ้มรบัใบวฒิุบตัรฟรี 

ความรู้พืน้ฐานทางด้านบัญชี และการเงิน  
และการประยกุต์ใช้เบ้ืองต้นส าหรับพนักงานท่ีไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน 

Finance for non Finance    (อบรม 1 วัน) 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.) 

@ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขุมวิท 20   ใกล้ BTS อโศก กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง   

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย  น ำชัยศรีค้ำ 
สมัคร 4  จ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน   

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในโลกยคุท่ีอยู่ในภำวะไร้พรมแดน และกำรส่ือสำรและกำรรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับ
กำรผู้บริหำรขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุกำรณ์และรองรับสถำนกำรณ์กำรแข่งขันท่ีรุนแรงตลอดเวลำ  
ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหำรเอง ทำงด้ำนพนักงำนทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับควำมรู้เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรแข่งขัน และแนวควำมคิดท่ีส ำคัญคือจะต้องสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยใส่ควำมรู้ต่ำงๆ 
ทำงด้ำนกำรจัดกำร กำรตลำด กำรผลิต บุคล และแนวควำมคิดท่ีส ำคัญซ่ึงขำดเสียไม่ได้ คือ ทำงด้ำนกำรบัญชีและ
กำรเงิน ซ่ึงเป็นหัวใจท่ีส ำคัญขององค์กร ซ่ึงพนักงำนหรือระดับบริหำรต้องมีควำมเข้ำใจพืน้ฐำนเพ่ือใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจของหน่วยงำน หรือขององค์กร 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. เพ่ือให้พนักงำนท่ีไม่ใช่สำยบัญชีกำรเงิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบือ้งต้นในกำรอ่ำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
2. เพ่ือมีควำมรู้ในกำรวิเครำะห์พืน้ฐำน ในรำยงำนทำงกำรเงิน 
3. เป็นพืน้ฐำนใช้ในกำรตัดสินใจเบือ้งต้น 
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
1. ปรับ Mind Set เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
2. ท ำไมต้องจึงต้องเป็นรำยงำนทำงกำรเงิน 
Work shop & Coaching ให้เข้ำใจควำมส ำคัญของกำรอ่ำนและวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน 
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3.  พืน้ฐำนรำยกำรหลักๆในงบดุล (งบฐำนะกำรเงิน) 
Work shop & Coaching ให้เข้ำใจรำยกำรท่ีส ำคัญของงบดุลและกำรน ำไปใช้งำน 
4. พืน้ฐำนรำยกำรหลักในงบก ำไรขำดทุน  
Work shop & Coaching ให้เข้ำใจรำยกำรท่ีส ำคัญของงบก ำไรขำดทุน  
5. พืน้ฐำนรำยกำรในงบกำรเปลี่ยนแปลงกำระแสเงินสด 
Work shop & Coaching ให้เข้ำใจกิจกรรมจำกกำรด ำเนินงำน กิจกรรมจำกหำแหล่งเงินทุน กิจกรรมจำกกำร
ลงทุน และมองควำมสัมพันธ์ ไปสู่กำรเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี 
6. วิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
Work shop & Coaching  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจของกลุ่มอัตรำส่วนทำงกำรเงิน 4 กลุ่ม เพ่ือให้สำมำรถน ำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพ่ือไปสู่กำรเพ่ิมรำยได้และลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
 

ระยะเวลาการอบรม    1 วัน 

 

แนวทางการอบรม   บรรยำย อธิบำยตัวอย่ำงประกอบ และให้ท ำ workshop เพ่ือให้ท ำกำรวิเครำะห์งบกำรเงินเป็น 
ผู้เข้าอบรม              พนักงำนและผู้บริหำรระดับต้นขึน้ไป ท่ีไม่มีพืน้ฐำนควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี กำรเงิน 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คณุธนนันท์     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 
 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 

hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter   (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจงัหวดั)  

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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