
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร  การวางแผนการเงนิสาํหรบัพนกังาน 
 
 

 วทิยากร: อาจารยพ์ลกฤต  โสลาพากลุ 
Certified OKR Professional by The KPI Institute  
Certificate Professional Coaching Program (ICF) 

ปรญิญาเอก สาขาการจัดการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 
ปรญิญาโท จากมหาวทิยาลัยรามคําแหง สาขาการจัดการ 

 
  
 

20 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที\จัดอบรมอาจเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในการดํารงชวีติประจําวันหากมรีายไดจ้ากการไดรั้บเงนิเดอืน หรอืรายไดจ้ากชอ่งทางอื\น แตไ่มรู่จั้กวธิกีารการ
วางแผนทางการเงนิ หรอืเรยีกง่ายๆว่าใชเ้งนิแบบเดอืนชนเดอืน หลายคนตดิกับดกักบัสิ\งของฟุ่ มเฟื\อย โดยหวงัเพยีง
รายไดจ้ากเงนิเดอืน รายไดจ้ากโบนัสประจําปีที\บรษัิทตอ้งจ่าย แต่ไม่มเีงนิเก็บประจําเดอืนทําใหห้ลายคนตอ้งเป็น
ทกุขเ์พราะการเงนิ โดยเมื\อมสีถานการณต์่างๆเขา้มาไมว่่าจะเป็นในเรื\องของโรคระบาด Covod-2019  หรอืเหตุการณ์
ตา่งๆไม่คาดฝัน หากจําเป็นตอ้งใชเ้งนิหนทางเดยีวที\แกปั้ญหาคอืการไปกูห้นีiยมืสนิโดยที\ไม่จําเป็น ทําใหเ้กดิ
ความเครยีด จนกลายเป็นปัญหาหรอืกระทบกับงานที\ทํา ทําใหง้านนัiนออกมาไม่มดีมีคีณุภาพ 

 
 
วตัถปุระสงค ์
      1. เพื\อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจแผนการบรหิารการเงนิที\ถูกตอ้ง 
      2. เพื\อใหผู้เ้ขา้อบรมนําเทคนคิตา่งที\จําเป็นไปประยุกตใ์ชใ้นงาน ในการดํารงชวีติประจําวัน 
 
หวัขอ้การบรรยายและWorkshop 
     1. ความหมายและความสาํคัญของการเงนิ 
2. ทําไมตอ้งมกีารวางแผนการเงนิ 
 3. ในแตล่ะวันเราใชเ้งนิไปทําอะไรบา้ง 
 4. สาเหตุที\ทําใหค้นละเลยในเรื\องการวางแผนทางการเงนิ 
 5. แผนการเงนิเหมาะสมกับใคร? 
 6. จะตอ้งเตรยีมพรอ้มเงนิเทา่ไหร่ในการใชช้วีติอยา่งสบายในบั iนปลาย 
 7. ผลเสยีที\เกดิจากการขาดการวางแผนการเงนิ 
 8. เทคนคิในการวางแผนทางการเงนิ 
 9. การลงทนุในเงนิที\ไดม้าจะมวีธิกีารใดบา้ง? 
 10. สรุปการเรยีนรู ้
 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 20 สงิหาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทั\วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 6 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีi 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที\ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที\ 014-2-63503-8 

          ชื\อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที\ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื\อบรษัิทของทา่น และชื\อหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
3.  หัก ณ ที\จา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที\ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที\ไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การวางแผนการเงนิ, พนักงาน, หลกัสตูร, ฝึกอบรม 


