บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
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DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

ผู้ทำบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง

SCAN เพื่อจองสัมมนา

การว%เคราะหขอมูลตนทุน
เพื่อพิช%ตกำไรสำหรับนักบัญช@
ขอคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดตนทุนของฝายบัญชีตนทุน
การบริหารจัดการการลดตนทุนสำหรับนักบัญชี
การวิเคราะหอัตราสวนในการบริหารตนทุนสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
Promo

tion

เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลดทันที!!! 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
อดีต

- คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
- คณะกรรมการ สมาคมการคาผูประกอบการผลิตเครื่องจักร
- ที่ปรึกษาโครงการ ยกระดับกระบวนการผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปจจุบัน - ผูเชี่ยวชาญการจัดทำบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ
- อาจารยประจำสาขาการบัญชี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเอกชน
- Forensic Accounting Certificate

กำหนดการสัมมนา

อัตราคาสัมมนา

วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564

สมาชิก (Tax, HR)

เวลา 09.00 - 16.30 น.

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(ติดหางเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช)
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารวาง อาหารกลางวัน)

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา

บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท

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

หัวขอสัมมนา
1. หลักการพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลตนทุน
เพื่อพิชิตกำไร
1.1 หลักการพื้นฐานของการวางแผนตนทุน
1.2 แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลกำไร
1.3 การบริหารจัดการตนทุน (Cost Management)
1.4 การลดตนทุน (Cost Down, Cost reduction)
1.5 การพัฒนาและขั้นตอนของกิจกรรมในการลดตนทุน
1.6 เขาใจตนทุนเพื่อลดตนทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรม
การผลิต
1.7 การวิเคราะหตนทุนเพื่อใชในการลดตนทุนเพื่อพิชิตกำไร
- คงที่
- แบบขั้นบันได
- ผันแปร - กึ่งผันแปร
2. การวางแผนองคกรเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติการลดตนทุน
2.1 การจัดทำโครงสรางการลดตนทุนเพื่อใหเกิดเปน
รูปธรรม
2.2 ขอคำนึงและสิ่งที่ขาดไมไดในโครงสรางการลดตนทุน
2.3 การจัดทำโครงสรางการสื่อสารขอมูลภายในองคกร
2.4 การพัฒนา การปรับ การใชประโยชน และเงื่อนไข
ของโครงสรางการลดตนทุน
3. ความเขาใจเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนมาประยุกต ใช
ในการลดตนทุน
3.1 การจำแนกตนทุนตามหนาที่ทางธุรกิจและหนาที่ของ
สายงาน
3.2 การจำแนกตนทุนตามความสัมพันธของตนทุน
3.3 การจำแนกตนทุนตามความสัมพันธของงวดบัญชี
(Basic of Accounting Period)
3.4 การจำแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน
(Basic of Regularity of Occurrence)
3.5 การจำแนกตนทุนตามการตัดสินใจ (Relevant Cost)
3.6 แนวคิด ปจจัย ของตนทุนมาตรฐาน (Standard Cost)
3.7 แนวคิด ปจจัย ของตนทุนประมาณการ
(Estimated Cost)
4. การบริหารจัดการการลดตนทุนสำหรับนักบัญชี
4.1 การสรางกิจกรรมขององคกรเพื่อเกิดการประสานงาน
ของกิจกรรมลดตนทุน
4.2 การวางแผนการลดตนทุน
4.3 ปญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการจัดการ
กิจกรรมการลดตนทุน
4.4 การจัดทำคูมือในการลดตนทุน
- การตั้งหัวขอในการลดตนทุน
- การลดตนทุนผลิตภัณฑ
- ขั้นตอนการลดตนทุน
- ใชวิธีการของตนทุนฐานกิจกรรม
(Activity Base Costing – ABC)
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- การจัดทำแผนภูมิกางปลา
(Cause and Effect Diagram)
- การทำแผนการลดตนทุนตามเปาหมาย (Target Cost)
- การทำแผนการลดตนทุนตามเปาหมาย (Target Cost)
- การใชเครื่องมือจุดคุมทุน (Break Even Point)
- การใชระบบ MBO มากำกับการลดตนทุน
5. ขอคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดตนทุนของ
ฝายบัญชีตนทุน
5.1 ความสัมพันธของตนทุนและกำไร
5.2 ความสัมพันธของตนทุนระหวางหนวยงาน
5.3 การลดจำนวนการใชวัตถุดิบและการลดราคาซื้อ
5.4 การควบคุมคาแรงงาน
5.5 แนวทางการพิจารณาลดปจจัยดานสินคาคงคลัง
5.6 การปรับปรุงในการลดความสิ้นเปลืองความสูญเสีย
ของตนทุนการผลิต
5.7 การปรับปรุงพิจารณาลดปจจัยดานการขาย
5.8 การปรับปรุงพิจารณาลดปจจัยดานบุคลากร
5.9 การปรับปรุงพิจารณาลดปจจัยดานการดำเนินงาน
ที่รั่วไหลสิ้นเปลือง
5.10 ภาพรวมในการพิจารณาคาใชจายทั้งองคกร
6. การวิเคราะหอัตราสวนในการบริหารตนทุน
สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
6.1 การใชวัตถุดิบ
6.2 จัดจางการผลิต
6.3 ตนทุนการบำรุงรักษา 6.4 ตนทุนพลังงาน
6.5 คาเชา
6.6 คาขนสง
6.7 คาภาษี
6.8 คาวิจัยและพัฒนา
6.9 คาเสื่อมราคาอาคารสำนักงานและอุปกรณสำนักงาน
6.10 คาใชจายในการขายและบริหาร
6.11 การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ
6.12 การหมุนเวียนของวัตถุดิบ
6.13 การหมุนเวียนของสินคาระหวางผลิต
6.14 การหมุนเวียนของสินคาสำเร็จรูป
6.15 การใชวัสดุสิ้นเปลือง
6.16 ตนทุนแรงงานทางตรง
6.17 ตนทุนการผลิตรวม
6.18 การหักคาเสื่อมราคา
6.19 ของคาแรงงานทางออม
6.20 คาใชจายในการสงเสริมการขาย
6.21 คาดอกเบี้ย
7. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี
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สำรองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

