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สงวนลิขสิทธิ์ 21/2112
SCAN เพื่อจองสัมมนา

ผู้ทำบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง

การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ
การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
การวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร
กรุณานําเครื1องคิดเลขมาเพื1อประกอบการสัมมนา
การวัดคุณภาพของกําไร (Quality of Earnings)

Advance

หัวข้อสัมมนา
งบแสดงฐานะการเงิน, งบกําไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ),
งบกระแสเงินสด,งบแสดงฐานะการเงิน
1. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ
2. ทรัพยากรของกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต
3. ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ
4. ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขั้นได้ของกิจการ
งบกําไรขาดทุน (เบ็ดเสร็จ)
5. วิธีการรับรู้รายได้และความเสี่ยงด้านรายได้ของธุรกิจ
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่าของรายได้
7. ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการพิเศษ
8. การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการบัญชีและเรื่องอื่นๆ
งบกระแสเงินสด
9. ความแตกต่างของเงินสดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
กับกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
10. ผู้บริหารนําเงินสดไปใช้ ในกิจการอย่างไร
11. เงินสดเข้าและเงินสดออกจากกิจกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจได้มาอย่างไร
12. กิจการมีกําไรสุทธิแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจาก
สาเหตุใด
13. เงินสดที่เข้าในกิจการ มีการจ่ายเงินสดออกไปในการลงทุน
ขยายกิจการหรือซื้อสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง
14. กิจการมีภาระหนี้การชําระหนี้ในรูปแบบระยะสั้นหรือ
ระยะยาวอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการ
ใช้สินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
15. การวิเคราะห์แนวตั้ง (Common Size Statements)
16. การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
17. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
- Current Ratio
- Quick or Acid Test Ratio
- Cash Ratio
ผูเขารวมสัมมนาจะไดรับ
ปฏิทินธรรมนิติ ป 2021” ฟรีทันที

18. อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratio)
19. วงจรดําเนินงานและวงจรเงินสด
20. อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน
การวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร
21. อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
(Return or Profit on Sales) Gross (Profit) Margin
- Operation Margin
- Margin Before Interest and Tax
- EBDAIT Margin
- Pretax Margin
22. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(Rate of return on Total Assets)
23. อัตราผลตอบแทนต่อโครงสร้างเงินทุน
(Return on Total Capital)
24. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น
(Rate of Return on Shareholders’ Equity)
การวิเคราะห์มูลค่าด้วย
- Market Value Added (MVA)
- Economic Value Added (EVA)
- Return on Capital Employed (ROCE)
การวัดคุณภาพของกําไร (Quality of Earnings)
28. คุณลักษณะของกําไรที่มีคุณภาพ
29. การวิเคราะห์คุณภาพกําไร
สิ่งที่นักวิเคราะห์งบการเงินไม่ควรมองข้าม
30. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
31. คําชี้แจงของประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ
32. คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
33. คําชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Promo

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

สมาชิก (Tax, HR)
5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท
บุคคลทั่วไป
5,700 + VAT 399 = 6,099 บาท

(ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีห้วยขวาง ทางออกอาคารเลอ คองคอร์ด

2564

เงื่อนไขการใช้คูปอง
1. ใช้เป็นส่วนลดในการสมัครสมาชิก/ ต่ออายุวารสาร Tax, HR หรือ
2. ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อหนังสือของบริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด หรือ
3. ใช้เป็นส่วนลดในการลงโฆษณาข่าวผู้ถือหุ้น

อัตราค่าสัมมนา

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

เข้าอบรมเดือน.. มีนาคม

เข้าอบรม 2 ท่าน รับคูปองส่วนลด มูลค่า 200 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน รับคูปองส่วนลด มูลค่า 500 บาท

กําหนดการสัมมนา
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

tion

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

อดีต

- The Federation of Thailand Industries
- คณะกรรมการ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิต
- ที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญการจัดทําบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนํา
- อาจารย์ประจําสาขาการบัญชี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยเอกชน
- Forensic Accounting Certificate

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

