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SCAN เพื่อจองสัมมนา

สงวนลิขสิทธิ์ 21/2194
ผู้ทำบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง

การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
Manufacturing Cost
ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างต้นทุนที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
Manufacturing Cost จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต
เพื่อให้สามารถสร้างกําไรให้กับธุรกิจ นักบัญชีจึงต้องมีความเข้าใจระบบบัญชีต้นทุน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
เพื่อนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ ในการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุน
ในสถานการณ์ต่างๆ
หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนและการวางแผนต้นทุนเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. โครงสร้างของต้นทุนการผลิตที่กิจการต้องให้ความสําคัญ
3. บทบาทของนักบัญชีต้นทุนและนักบัญชีบริหารยุคใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
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4. การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สําคัญและเกี่ยPวข้
roอmงกัoบtกิจการ
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Management
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การจัดทําสูตรการผลิต BOM : Bill of Materials
ทุกท
รับสวนลด --400
บาท
รับสวนลด 400 บาท
การปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรม ABC : Activity Base Cost
พรอมหนากากอนามั
1 กลดทํอางต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสําคัญ
5. เทคนิคยการจั
พรอม หนากากอนามัย 1 กลอง
เจลแอลกอฮอล
1 หลอด
และ เจลแอลกอฮอล
1 หลอด
ที่นางั่ง!!Variance ระหว่าง Standard Cost กับ Actual Cost เพื่อการบริหารจัดและการให้
- การวิ
เคราะห์ทุผกลต่
มีประสิทธิภาพสู
งสุด
(สำหรับหลักสูตร 26 เม.ย. - 31 พ.ค. 2564 ราคา 3,900 บาทขึ้นไป ไมรวมโปรโมชั่นอื่น)
(สำหรับหลักสูตร 26 เม.ย.- -การประยุ
31 พ.ค. 2564
3,900 บาทขึ้นไปCost
ไมรวมโปรโมชั
)
กต์ราคา
ใช้ Standard
เพื่อเพิ่น่มอื่นประสิ
ทธิภาพในการควบคุมและการบริ
หารจัดการผลิต
6. ระบบการผลิตแบบ Lean
- แนวคิดการประยุกต์ ใช้ระบบการผลิตแบบ Lean
tion
Promo
จองอบรมลวงหนา
- การกําจัด 7 Wates ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
ตั้งแต 20 เม.ย. - 10 พ.ค. 2564
- เครื่องมือที่ใช้ ในการผลิตแบบ Lean เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ุทกที่นั่ง!!
7. ลักษณะของข้อมูลต้นทุนที่ดีที่จะนํามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
รับสวนลด 400 บาท
8. การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เกี่ยวกับต้นทุนมาใช้
พรอม หนากากอนามัย 1 กลอง
ในการวางแผนและตัดสินใจในกรณีต่างๆ
และ เจลแอลกอฮอล 1 หลอด
(สำหรับหลักสูตร 26 เม.ย. - 31 พ.ค. 2564 ราคา 3,900 บาทขึ้นไป ไมรวมโปรโมชั่นอื่น)
9. การนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ ในการควบคุมการ
ดําเนินงานเพื่อประโยชน์ ในการจัดทํารายงานทางการเงิน
และใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต้นทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10. การออกแบบรายงานให้ผู้บริหารอ่านเข้าใจง่ายพร้อมการนําเสนอข้อมูลต้นทุนที่สําคัญแก่ผู้บริหารสําหรับนําไป
ใช้ ในการวางแผนกิจการ
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11. การกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกิจการในอนาคต
จองอบรมลว12.
งหนคุาณตัธรรม
้งแต จริ
20ยธรรม
เม.ย.และจรรยาบรรณของผู
- 10 พ.ค. 2564 ้ประกอบวิชาชีพบัญชี
วิทยากร
พรอมหนากากอนามั
อง
หนดการสัมมนา
อัตราค่ยา1สักล
มมนา
รับสวนลดกํา400
บาท
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
และเจลแอลกอฮอล
สมาชิ1ก หลอด
(Tax, HR)ทุกที่นั่ง!!
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(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

4,800 + VAT 336 = 5,136 บาท

บุคคลทั่วไป
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อดีต

- The Federation of Thailand Industries
- คณะกรรมการ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิต
- ที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญการจัดทําบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนํา
- อาจารย์ประจําสาขาการบัญชี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยเอกชน
- Forensic Accounting Certificate
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า ตั400
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2564รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
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Tel
02-555-0700
กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710
อมหนากากอนามัย 1 กลอง
รัพร
บ
ส
ว
นลด
400
บาท
และ เจลแอลกอฮอล 1 หลอด ทุกที่นั่ง!!

