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การประหยัดค่าใชจ้่ายและลดตน้ทุน (Cost Savings) เป็น
ภารกจิทีส่ าคัญยิง่ของฝ่ายจัดซือ้ของธุรกจิทุกประเภท แต่นัก
จัดซื้อก็ปวดหัวกับการหาวธิีการที่จะมาช่วยลดตน้ทุน เพราะ
ล าพังเพยีงการตอ่รองราคาหรอืบบีราคาซัพพลายเออรนั์น้คงท า
ต่อไปไดอ้ีกไม่กี่น ้ าก็คงถึงทางตัน  หลักสูตรนี้จะใหข้อ้คิด
เกีย่วกับแหล่งทีจ่ะสามารถท า Cost savings และน าเสนอ
วธิกีารอันหลากหลายทีจ่ะน าไปสูก่ารประหยัดค่าใชจ้่ายและลด
ตน้ทนุอยา่งมอือาชพี

หลกัสตูรนีเ้หมาะสมกบั
จัดนักซือ้ทกุระดบั
ผูบ้รหิาร

วทิยากร
คณุธรีกลู แกว้เครอืค า
▪ อดตีผูบ้รหิารงานจัดซือ้จากปนูซเิมนตไ์ทย ปนูนครหลวง 
เบทาโกร SB-Furniture พฤกษาเรียลเอสเตท สยามพวิรรธน ์
บิ๊กซ ีซเูปอรเ์ซ็นเตอร์

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดว้ธิกีารอนัหลากหลายทีจ่ะน าไปสู่

การประหยัดคา่ใชจ้า่ยและลดตน้ทนุอยา่งมอือาชพี
▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม
ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รปูแบบของหลกัสตูร
การบรรยายพรอ้มเอกสารประกอบ

เก็บ Savings อยา่งมอือาชพี

หลกัสตูร 1 วนั

วนัพฤหสับดทีี ่6 ธนัวาคม 2561
โรงแรมรอแยล เบญจา สขุมุวทิ 5

ถา้คณุเป็นผูห้น ึง่ทีต่อ้งการ...

▪ เรยีนรูไ้ดว้ธิกีารอนัหลากหลายทีจ่ะน าไปสูก่าร
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยและลดตน้ทนุอยา่งมอือาชพี
▪ เรยีนรู ้Sources & Impacts of savings and 
benefits
▪ เรยีนรู ้ปจัจยัทีท่ าใหก้ารลดตน้ทนุส าเร็จ(Cost 
Reduction Factors)
▪ เรยีนรู ้การบนัทกึและรายงานยอดประหยดัและการ
เก็บผลประโยชนข์องการจดัซือ้ (Report your 
Savings & Benefits Tracking)

เชญิส ารองทีน่ ัง่ดว่น 

ระยะเวลา
จ านวน 1 วนั (9:00 น. – 16:00 น.)

สถานที่
โรงแรมรอแยลเบญจา สขุมุวทิ 5

คา่ลงทะเบยีน
Normal
ทา่นละ    3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ
400 บาท
ทา่นละ    3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอด
หลกัสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหักคา่ใชจ้า่ยทาง
บญัชไีด ้200 %

Organized by:

www.brainasset.com



Organized by:

www.brainasset.com

หวัขอ้การบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
- มหัศจรรยS์avings สรา้งก าไร (Savings generate Profit)
- ประเภทของการจัดซือ้(Types of Procurement)
- ประเภทของตน้ทนุ(Type of Cost)
- วเิคราะหอ์งคป์ระกอบผลประโยชน(์Benefit Factors Analysis)
- ความหมายของ Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance(Meaning of Cost Saving, Cost Reduction, Cost Avoidance)
- Sources & Impacts of savings and benefits
- การวางเป้าหมายในการเก็บผลประโยชนจ์ากการประกวดราคา(Benefits targeting)
- วธิกีารเปรยีบเทยีบราคาเพือ่ใหไ้ด ้Saving สงูสดุ (Comparison & Benchmarking to get the Highest Benefit)
- 15 แนวทางในการเพิม่ก าไร (15 Ways to increase your Profits )
- เทคนคิพเิศษในการเก็บผลประโยชน์
- วเิคราะหอ์งคป์ระกอบตน้ทนุโดยรวม (TCO - Total Cost of Ownership Analysis)
- เทคนคิลดตน้ทนุดว้ย TCO (TCO Reduction Techniques)
- สว่นลดเงนิสด… จ่ายสดลดเทา่ไหรจ่งึคุม้คา่ (Cash Discount)
- ราคาแบบขัน้บันได... แบบไหนควรซือ้ (Step Pricing)
- ยดืเครดติ... พชิติดอกเบีย้ (Payment Term Management)
- ปัจจัยทีท่ าใหก้ารลดตน้ทนุส าเร็จ(Cost Reduction Factors)
- การบันทกึและรายงานยอดประหยัดและการเก็บผลประโยชนข์องการจัดซือ้ (Report your Savings & Benefits Tracking)

วนัพฤหสับดทีี ่6 ธนัวาคม 2561

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


