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หวัข้อการอบรม 
 
1. ปรับกรอบความคิด Mind Set ให้เข้าสูส่ภาวะการเก็บออมเงิน 

Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรม เกิดการตระหนกัรู้ด้วยตนเอง ให้เห็นถงึความส าคญัของการวางแผน
เพ่ือวยัเกษียณ 

2. ความหมายของการเกษียณอาย ุ และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั ท่ีท าให ต องมีการวางแผนทางการเงิน 
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจถึงความหมาย และมีเหตุปัจจัยอะไร ท่ีต้อง
วางแผนทางการเงิน และทกุอย่างท่ีอยากรู้เก่ียวกบัการเกษียณแตไ่มก่ล้าถาม 

3. ปัญหา ท่ีสง่ผลร้ายตอ่การออมเพ่ือการเกษียณ 
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้เกิดการตระหนกัและเข้าใจถงึประเดน็หรือปัจจยั ท่ีมีผลกระทบตอ่งการออมของ
คนเรา 

4. เป้าหมายทางการเงินพืน้ฐานท่ีควรรู้ 
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ สี่เป้าหมายทางเงินท่ีควรและต้องรู้ เพ่ือให้เกิดการ
ตระหนกัรู้และเห็นความส าคญัในการวางแผนทางการเงิน 

5. คณุสมบตัิท่ีส าคญัของคนส าเร็จทางการเงิน 
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้เกิดการตระหนกัรู้และเข้าใจในคณุสมบัติท่ีส าคญัในการออมเงิน ในการสร้าง
ความมัง่คงทางการเงินในอนาคตและยามเกษียณอายุ 

6. กฎทองของความมัง่คัง่ 
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจกฎพืน้ฐานท่ีส าคัญในการบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

7. การบริหารหนีส้ง่ผลกระทบอย่างไร และแนวทางการปลดหนีท่ี้มีประสิทธิภาพ 
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้เกิดการตระหนักและเข้าใจพืน้ฐานของความหนีท่ี้เกิดขึน้ภาคครัวเรือน และ
แนวทางในการบริหารหนีใ้ห้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร พร้อมทัง้แนวทางการปลดหนีท่ี้มีประสิทธิภาพ 

8. การออม ผ่านเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ  
Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมี่ความเข้าใจด้านการออมว่า มีการออมเพียงพอส าหรับการ
เกษียณอายแุล้วหรือยงั 

9. การวางแผนภาษี  
     Work Shop & Group Coaching เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเกิดการตระหนกัรู้ถงึภาษี ท่ีจะต้องเข้ามาเก่ียวข้อง และ  
     มีแนวทางการบริหาร และคา่ใช้จ่ายทางด้านภาษี ให้เกิดต ่าสดุ 
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รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 60% 

 เวิร์คช็อป 40% 

23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.  

> อบรมผ่านระบบออนไลน์ < 

อตัรา 3,900 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารย์เหรียญชัย น าชัยศรีค้า 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท การบญัชี  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ประกาศนียบัตร       

 Apex IBIZ  จาก กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 Lean Master  จาก กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 Logistics Master จาก ส านกัโลจิสติกส์   กระทรวงอตุสาหกรรม 

 Ware House Management  ส านกัโลจิสติกส์  กระทรวงอตุสาหกรรม 

 โค้ชวิถีไทย   จาก สถาบนั ไทยโค้ช 

 โค้ชมืออาชีพ  จาก สถาบนัเอ็นเทนนิ่งส์  

 โค้ชโดยการใช้ Card  จาก ปราณณา  และ Point of you 

 Wealth Dynamics ในการพิจารณาบคุคลในหลายรูปแบบ จาก Roger Hamilton 

 Flow Consultant    จาก  Roger Hamilton 

 B.A.N.K  Code and Power Script เพื่อประโยชน์ด้านการขาย จาก Ultimate Success 

 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529      วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย กองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ภทัรธนกิจ จก (มหาชน) 
พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538 ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน) 
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จก(มหาชน) 
พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540 ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน) 
พ.ศ.2536 –  ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท 
   มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย 
   มหาวิทยาลยั กรุงเทพ 
   มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยั รามค าแหง 
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   มหาวิทยาลยั เกริก    
พ.ศ.2541 –  ปัจจบุนั ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
   ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทนุและเพิ่มผลผลติ 
   ที่ปรึกษาทางด้านการพฒันาบคุลากรและการประเมินผลงาน 
   ที่ปรึกษาด้านการพฒันาองค์กร 
   ที่ปรึกษาด้านแผนกลยทุธ์ และแผนธุรกิจ 
   ทีป่รึกษาด้านการจดัการด้านการเงิน 
          ที่ปรึกษาการปรับปรุงระบบการท างานทัง้องค์กร ก่อนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ 
   ที่ปรึกษาด้านจดัท าแผนงบประมาณ  
       พ.ศ. 2550 -  ปัจจบุนั Coach ระดบั middle management ขึน้ไป จนถึงระดบั Executive 
   Training ในรูปแบบ Training and Group Coaching ในทกุ ๆ  หลกัสตูร 
       พ.ศ. 2536 – ปัจจบุนั     วิทยากรอบรมทางด้าน 

การจดัการ  ภาวะผู้น า 
    การบริหารการเปลีย่นแปลง 
    การบริหารความขดัแย้ง 
    การอา่นและวิเคราะห์งบการเงิน   
   การประเมินผลงาน 
    การจดัท า SMART JD 
                                         การลดต้นทนุและการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ 
    การพฒันาบคุลากร และการเป็นผู้น า 
   การจดัท าแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas 
    การจดัการการเงิน การวางแผนงบประมาณ 
   การพฒันาองค์กร   
                การจดัท าแผนกลยทุธ์ 
 
ประสบการณ์ให้การให้การอบรมสัมมนา การให้ค าปรึกษา และการโค้ช 

 บริษัท อาซาฮี จ ากดั 

 บริษัท จี ไอ เอฟ เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

 บริษัท เอเบสท์ อินเตอร์โปรดกัส ์

 บริษัท ไรท์แมกซ์ จ ากดั 

 บริษัท วีเอส รับเบอร์ จ ากดั 

 บริษัท  ฟอร์จนู พาร์ท อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท คอมพาวด์เคย์ จ ากดั 

 บริษัท แลปบราทอรี จ ากดั 

 ส าโรงการแพทย์ 

 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาขน) 

 บริษัท ไทยซมัมิท จ ากดั 

 ฯลฯ 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,173 บาท

อตัรา 3,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 273 บาท นิต

บิุค
คล 4,056 บาท

อตัรา 3,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 273 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 117 บาท

การช าระค่าอบรม 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม 
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


