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CPD

ผู้ทําบัญชี >> นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี >> นับชั่วโมงได้

P

RE - CFO

& Fundamental CFO

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁ¹Ñ¡ºÑªÕ ÊÙ CFO
(Chief Financial Officer)
รุ่นที่ 6

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (TAX, HR)

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
ถ.รัชดาภิเษก (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9)

19,000 + VAT 1,330 = 20,330 บาท

บุคคลทั่วไป
21,000 + VAT 1,470 = 22,470 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หมายเหตุ

การยกเลิกสัมมนาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา
อย่างน้อย 7 วัน กรณีไม่แจ้งทางบริษัทจําเป็นต้อง
เก็บค่าเตรียมการ 30% ของราคาสัมมนา

Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. Tel. 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710
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Pre-CFO & Fundamental CFO
ความรับผิดชอบโดยรวมของ CFO
และบทบาทหน้าที่ ในการกํากับดูแล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ CFO ต้องทราบ

อ.สุรพล ถวัลยวิชชจิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยชื1อดัง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สําคัญที่ CFO ต้องทราบ
• ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กลต. ให้ความสําคัญ
(การรับรู้รายได้ / งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ / ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี / รายการระหว่างกัน เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
ผลประโยชน์พนักงานตาม TAS 19 / กําไรต่อหุ้น)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จํากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนําหลายเเห่ง
ประสบการณ์บรรยายกว่า 10 ปี
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ CFO ในองค์กรธุรกิจ
• การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน
• การประสานงานและควบคุม
• การบริหารความเสี่ยง
• การพยากรณ์และวางแผน
2. หน้าที่ ในการเป็นตัวแทนขององค์กรในการติดต่อกับตลาดการเงิน
3. บทบาทในการกํากับดูแลของ CFO
4. ความสําคัญของ Key Audit Matters ต่อการรายงานทางการเงิน
5. ข้อควรระวังของนักบัญชีและ CFO ที่ต้องปรับตัว

CFO กับการควบคุมภายใน (Internal Control)
อ.คํานึง สาริสระ

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบัญชี-การเงิน
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2. ความสําคัญของการควบคุมภายใน สําหรับบริษัทที่จะเตรียมตัว
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. บทบาทของ CFO ด้านการควบคุมภายใน
4. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแนวคิด COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)
5. ลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี
6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง การควบคุม และการตรวจสอบ
7. ประเภทของการควบคุมภายใน
8. การควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน / ด้านบัญชีการเงิน
/ ด้านสารสนเทศ
9. การประเมินองค์กรต่อความเพียงพอ และเหมาะสมของ
การควบคุมภายใน
10. การดํารงความเชื1อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อการควบคุมภายในโดยการ
ตรวจสอบภายใน
11. สรุปเชื1อมโยงการควบคุมภายในกับการวางแผนองค์กร

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

กฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่สําคัญต่อ CFO
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายธุรกิจ
Partner Siam City Law Group และคอลัมนิสต์กฏหมาย
1. สาระสําคัญตามกฎหมายที่ CFO ควรทราบ
• พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
• พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด
2. ข้อบังคับตามกฎหมายที่ CFO พึงปฏิบัติ
3. แนวทางตามประกาศของ กลต. สําหรับการรับหลักทรัพย์ใหม่
• การพิจารณาตามประกาศ ทจ.44/2556
• ระบบสารสนเทศที่สําคัญเพื1อรองรับการจัดทํารายงาน
• ข้อกําหนดการจัดทํารายงานประจําไตรมาสที่สําคัญ
• การพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่สําคัญ
4. การเปลี่ยนแปลงแนวพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ

การเงินและการวิเคราะห์การลงทุน ที่ CFO พึงปฏิบัติ
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี-การเงิน และบัญชีบริหาร
1. การวางแผนทางการเงินสําหรับการเติบโตทางธุรกิจ
2. การวิเคราะห์งบการเงินสําหรับการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
3. อัตราส่วนทางการเงินเพื1อใช้ประเมินความสามารถและความยั่งยืนทางธุรกิจ
4. การประเมินผลตอบแทนการลงทุนเพื1อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
5. การบริหารสภาพคล่องเพื1อความอยู่รอดขององค์กร

สนใจสํารองที่นั่ง >> โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710
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

