IS WAY TO YOUR SUCCESS

INTERFINN : Training Course 2559

1

หลักสูตร Risk Management Advance : ระดับผูป้ ฏิบตั ิ งาน และ หัวหน้ างาน
กุมภาพันธ์

หลักสูตรการบริ หารความเสี่ยงขันสู
้ ง (Advance ERM COSO & ISO 31010)
หลักสูตรตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicator : KRI)

เมษายน

มิถุนายน

หลักสูตรการบริ หารความเสี่ยงโครงการ สําหรับโครงการที่ใช้ เงินกู้ หรื อ งบประมาณ
รัฐบาล

Analysis : BIA

หลักสูตรการบริ หารความเสี่ยงขันสู
้ ง (Advance ERM COSO & ISO 31010)
หลักสูตรตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicator : KRI)

ตุลาคม

-

หลักสูตรตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicator : KRI)
หลักสูตรการบริ หารความเสี่ยงขันสู
้ ง (Advance ERM COSO & ISO 31010)
หลักสูตรการทําแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact

สิงหาคม

-

หลักสูตรการบริ หารความเสี่ยงโครงการ สําหรับโครงการที่ใช้ เงินกู้ หรื อ งบประมาณ
รัฐบาล
หลักสูตรการทําแผน Business Continuity Plan : BCP และ Business Impact
Analysis : BIA

เวลาอบรม
ค่าลงทะเบียนท่านละ (ไม่รวม VAT 7%)
จํานวนผู้อบรมรุ่ นละ

อบรมเวลา : 09:00 – 16:00 น.
6,000 บาท
20 ท่าน

-

ทุกหลักสูตรที่เปิ ด
อบรมใช้ เวลา 2 วัน
ต่อหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมีเอกสาร
Template สําหรับใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งในวันที่
2 ของการอบรม
สถานที่อบรมทุก
หลักสูตรที่
ศูนย์ศกึ ษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ณ วิทยาคารสภา
คริสตจักรใน
ประเทศไทย ถนน
พญาไท ราชเทวี
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์
02214 6038‐9

1. อัตราค่าลงทะเบียนปี 2559 : รวมเอกสารอบรม และ Excel Template วิทยากร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค (อบรมแบบทัวไป)
่
อัตราค่าอบรมแบบ In-house Training : เอกสารวิทยากร ต้นฉบับ 1 ชุด และ Excel Template ชัวโมงละ
่
1500 บาท
ไม่รวมค่าเดินทาง และทีพ่ กั วิทยากร สําหรับการอบรมในต่างจังหวัด (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. การชําระค่าลงทะเบียน
2.1
โดยการโอนเงินเข้าธนาคารก่อนการอบรม 4 วัน ชือ่ บัญชี หรือสังจ่
่ ายเช็คในนาม บจก. อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
758-2-04068-7 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และกรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay-in ทีห่ มายเลข
โทรสาร 02-981 7283
2.2
ชําระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด ในวันแรกของการอบรม
3. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% Tax ID 0105539076361 บริษทั อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

สอบถามเพิ่ มเติ ม โทร 081 588 1532 , Line : interfinn , Email : interfinn@gmail.com

2

หลักสูตร Business Strategy & KPIs : ระดับผูป้ ฏิบตั ิ งาน และ หัวหน้ างาน
มีนาคม

หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขนสู
ั ้ งและ การประเมินผลตัวชี ้วัด : สําหรับรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานราชการ (ขันสู
้ ง)

-

หลักสูตรการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการ (Cost Benefit Analysis : CBA)
สําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
หลักสูตรการเขียนโครงการมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล

พฤษภาคม

หลักสูตรการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการ (Cost Benefit Analysis : CBA)
สําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขนสู
ั ้ งและ การประเมินผลตัวชี ้วัด : สําหรับรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานราชการ (ขันสู
้ ง)

กรกฎาคม
กันยายน

หลักสูตรการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการ (Cost Benefit Analysis : CBA)
สําหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

พฤศจิกายน

หลักสูตรการเขียนโครงการมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล

เวลาอบรม
ค่าลงทะเบียนท่านละ (ไม่รวม VAT 7%)
จํานวนผู้อบรมรุ่ นละ

อบรมเวลา : 09:00 – 16:00 น.
6,000 บาท
20 ท่าน

-

-

ทุกหลักสูตรที่เปิ ด
อบรมใช้ เวลา 2 วัน
ต่อหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมีเอกสาร
Template สําหรับใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งในวันที่
2 ของการอบรม
สถานที่อบรมทุก
หลักสูตรที่
ศูนย์ศกึ ษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ณ วิทยาคารสภา
คริสตจักรใน
ประเทศไทย ถนน
พญาไท ราชเทวี
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์
02214 6038‐9

1. อัตราค่าลงทะเบียนปี 2559 : รวมเอกสารอบรม และ Excel Template วิทยากร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค (อบรมแบบทัวไป)
่
อัตราค่าอบรมแบบ In-house Training : เอกสารวิทยากร ต้นฉบับ 1 ชุด และ Excel Template ชัวโมงละ
่
1500 บาท
ไม่รวมค่าเดินทาง และทีพ่ กั วิทยากร สําหรับการอบรมในต่างจังหวัด (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. การชําระค่าลงทะเบียน
2.1
โดยการโอนเงินเข้าธนาคารก่อนการอบรม 4 วัน ชือ่ บัญชี หรือสังจ่
่ ายเช็คในนาม บจก. อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
758-2-04068-7 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และกรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay-in ทีห่ มายเลข
โทรสาร 02-981 7283
2.2
ชําระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด ในวันแรกของการอบรม
3. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% Tax ID 0105539076361 บริษทั อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

สอบถามเพิ่ มเติ ม โทร 081 588 1532 , Line : interfinn , Email : interfinn@gmail.com
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หลักสูตร Business Plan & Marketing : ระดับผูป้ ฏิบตั ิ งาน และ หัวหน้ างาน
มกราคม

มีนาคม

หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบประมาณการเงินล่วงหน้ า
(Business Plan Writing and Financial Projection)

-

หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบประมาณการเงินล่วงหน้ า

-

(Business Plan Writing and Financial Projection)

พฤษภาคม

หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบประมาณการเงินล่วงหน้ า
(Business Plan Writing and Financial Projection)

กรกฎาคม

หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจและการจัดทํางบประมาณการเงินล่วงหน้ า
(Business Plan Writing and Financial Projection)

เวลาอบรม
ค่าลงทะเบียนท่านละ (ไม่รวม VAT 7%)
จํานวนผู้อบรมรุ่ นละ

อบรมเวลา : 09:00 – 16:00 น.
6,000 บาท
20 ท่าน

-

ทุกหลักสูตรที่เปิ ด
อบรมใช้ เวลา 2 วัน
ต่อหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมีเอกสาร
Template สําหรับใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งในวันที่
2 ของการอบรม
สถานที่อบรมทุก
หลักสูตรที่
ศูนย์ศกึ ษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ณ วิทยาคารสภา
คริสตจักรใน
ประเทศไทย ถนน
พญาไท ราชเทวี
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์
02214 6038‐9

1. อัตราค่าลงทะเบียนปี 2559 : รวมเอกสารอบรม และ Excel Template วิทยากร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค (อบรมแบบทัวไป)
่
อัตราค่าอบรมแบบ In-house Training : เอกสารวิทยากร ต้นฉบับ 1 ชุด และ Excel Template ชัวโมงละ
่
1500 บาท
ไม่รวมค่าเดินทาง และทีพ่ กั วิทยากร สําหรับการอบรมในต่างจังหวัด (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. การชําระค่าลงทะเบียน
2.1
โดยการโอนเงินเข้าธนาคารก่อนการอบรม 4 วัน ชือ่ บัญชี หรือสังจ่
่ ายเช็คในนาม บจก. อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
758-2-04068-7 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และกรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay-in ทีห่ มายเลข
โทรสาร 02-981 7283
2.2
ชําระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด ในวันแรกของการอบรม
3. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% Tax ID 0105539076361 บริษทั อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

สอบถามเพิ่ มเติ ม โทร 081 588 1532 , Line : interfinn , Email : interfinn@gmail.com

4

หลักสูตร Financial Projections: ระดับผูป้ ฏิบตั ิ งาน และ หัวหน้ างาน
กุมภาพันธ์

เมษายน

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินสําหรับผู้จดั การ (ไม่มีพื ้นฐานด้ านการเงิน ขันกลาง)
้
(Financial Projection Analysis : For Non‐Finance Manager)

-

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินสําหรับผู้จดั การ (ไม่มีพื ้นฐานด้ านการเงิน ขันกลาง)
้

-

(Financial Projection Analysis : For Non‐Finance Manager)

มิถุนายน

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินสําหรับผู้จดั การ (ไม่มีพื ้นฐานด้ านการเงิน ขันกลาง)
้
(Financial Projection Analysis : For Non‐Finance Manager)

สิงหาคม

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินสําหรับผู้จดั การ (ไม่มีพื ้นฐานด้ านการเงิน ขันกลาง)
้
(Financial Projection Analysis : For Non‐Finance Manager)

เวลาอบรม
ค่าลงทะเบียนท่านละ (ไม่รวม VAT 7%)
จํานวนผู้อบรมรุ่ นละ

อบรมเวลา : 09:00 – 16:00 น.
6,000 บาท
20 ท่าน

-

ทุกหลักสูตรที่เปิ ด
อบรมใช้ เวลา 2 วัน
ต่อหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมีเอกสาร
Template สําหรับใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งในวันที่
2 ของการอบรม
สถานที่อบรมทุก
หลักสูตรที่
ศูนย์ศกึ ษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ณ วิทยาคารสภา
คริสตจักรใน
ประเทศไทย ถนน
พญาไท ราชเทวี
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์
02214 6038‐9

1. อัตราค่าลงทะเบียนปี 2559 : รวมเอกสารอบรม และ Excel Template วิทยากร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค (อบรมแบบทัวไป)
่
อัตราค่าอบรมแบบ In-house Training : เอกสารวิทยากร ต้นฉบับ 1 ชุด และ Excel Template ชัวโมงละ
่
1500 บาท
ไม่รวมค่าเดินทาง และทีพ่ กั วิทยากร สําหรับการอบรมในต่างจังหวัด (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. การชําระค่าลงทะเบียน
2.1
โดยการโอนเงินเข้าธนาคารก่อนการอบรม 4 วัน ชือ่ บัญชี หรือสังจ่
่ ายเช็คในนาม บจก. อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
758-2-04068-7 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และกรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay-in ทีห่ มายเลข
โทรสาร 02-981 7283
2.2
ชําระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด ในวันแรกของการอบรม
3. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% Tax ID 0105539076361 บริษทั อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จํากัด

สอบถามเพิ่ มเติ ม โทร 081 588 1532 , Line : interfinn , Email : interfinn@gmail.com

5

หลักสูตร Credit Analysis : ระดับผูป้ ฏิบตั ิ งาน และ หัวหน้ างาน
พฤษภาคม

หลักสูตรการวิเคราะห์สนิ เชื่อสําหรับเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ (ขันกลาง)
้
(Credit Analysis for Loan Officers : Bank and Finance Business)

-

-

กรกฎาคม

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทําประมาณการงบการเงินสําหรับ
้
(Manager’s Financial Projection analysis )
ผู้จดั การ (ขันกลาง)
-

กันยายน

หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทําประมาณการงบการเงินสําหรับ
้
(Manager’s Financial Projection analysis )
ผู้จดั การ (ขันกลาง)

เวลาอบรม
ค่าลงทะเบียนท่านละ (ไม่รวม VAT 7%)
จํานวนผู้อบรมรุ่ นละ

อบรมเวลา : 09:00 – 16:00 น.
6,000 บาท
20 ท่าน

ทุกหลักสูตรที่เปิ ด
อบรมใช้ เวลา 2 วัน
ต่อหลักสูตร
ทุกหลักสูตรมีเอกสาร
Template สําหรับใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งในวันที่
2 ของการอบรม
สถานที่อบรมทุก
หลักสูตรที่
ศูนย์ศกึ ษาสยามคอม
เพล็กซ์ กรุงเทพฯ

ณ วิทยาคารสภา
คริสตจักรใน
ประเทศไทย ถนน
พญาไท ราชเทวี
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์
02214 6038‐9

1. อัตราค่าลงทะเบียนปี 2559 : รวมเอกสารอบรม และ Excel Template วิทยากร อาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค (อบรมแบบทัวไป)
่
อัตราค่าอบรมแบบ In-house Training : เอกสารวิทยากร ต้นฉบับ 1 ชุด และ Excel Template ชัวโมงละ
่
1500 บาท
ไม่รวมค่าเดินทาง และทีพ่ กั วิทยากร สําหรับการอบรมในต่างจังหวัด (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
2. การชําระค่าลงทะเบียน
2.1
โดยการโอนเงินเข้าธนาคารก่อนการอบรม 4 วัน ชือ่ บัญชี หรือสังจ่
่ ายเช็คในนาม บจก. อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
758-2-04068-7 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และกรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay-in ทีห่ มายเลข
โทรสาร 02-981 7283
2.2
ชําระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือ เงินสด ในวันแรกของการอบรม
3. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% Tax ID 0105539076361 บริษทั อินเตอร์ฟินส์ แอดไวเซอรี่ จํากัด
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