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การลดต้นทุน
และความสูญเปล่าในองค์กร
Cost Reduction with Waste and Loss Management

ตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนในองค์กร
ลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม Workshop
วิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่า

Promo

tion

เข้าอบรมเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2563

1. รับฟรีทันที !! DHARMNITI Planner 2021 3. พิเศษ !!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค. - ก.พ. 64
หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค. 63
2. เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
รับฟรี Tax Diary 2021 + ปฎิทินภาษีตั้งโต๊ะปี 2021
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

ของเดือน ม.ค. - ก.พ. 64

(สำหรับหลักสูตรมูลค่า 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวม VAT))

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

วิทยากร

ที่ปรึกษาและวิทยากรด1านการจัดการการเงิน
การจัดการต1นทุน การวิเคราะห;โครงการ
หน=วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร
ราคาพิเศษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
(เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax, HR)
3,300 + VAT 231 = 3,531 บาท
บุคคลทั่วไป
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

ถ.รัชดาภิเษก (สี่แยกห้วยขวาง)
(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
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SCAN เพื่อจองสัมมนา

1. โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร
2. ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นในองค์กร
- ต้นทุนคงที่ / ต้นทุนแปรผัน
- ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าโสหุ้ย แรงงานทางตรง-ทางอ้อม วัตถุดิบ ทางตรง-ทางอ้อม ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส
และต้นทุนประเภทอื่น
3. การประยุกต์ ใช้ Waterfall ในการนํามาวิเคราะห์ว่าจะลดต้นทุนลงไปเท่าไร
- Workshop การคํานวณเพื่อตั้งเป้าหมายในการลดต้นทุนในองค์กร
4. Process Mapping
- หา Pain Point ของกระบวนการต่างๆ จาก Process Mapping เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและลดเวลาสูญ
เปล่าได้เหมาะสม
- กรณีศึกษาจริงจากการใช้ Process Mapping เพื่อลดเวลาสูญเปล่าได้
- Workshop การเขียน Process Mapping
5. Activity Base Cost การคํานวณต้นทุนกิจกรรม
- แยกการคํานวณต้นทุนตามกิจกรรม เทียบกับวิธีปกติผ่านกรณีศึกษา
6. 7 Wastes การประเมินความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk)
- หลักการ TIMWOOD กับการหาสาเหตุของความสูญเสียในองค์กรแบบเป็นรูปธรรม
- Workshop วิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กรผ่าน TIMWOOD
7. Lean Supply Chain
- กรณีศึกษา การลดต้นทุนทั้งระบบ Supply Chain
8. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย IE Techniques
- นํา IE Techniques มาประยุกต์ใช้ ผ่าน QC 7tools
- Workshop วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้นถึง 200%
สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 086-325-1614 โทรสาร 02-555-0710

