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ผู้ทำบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง

Financial
Analysis
เพื่อวิเคราะหสถานการณธุรกิจ
SCAN เพื่อจองสัมมนา

และการแก ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน

✓ เทคนิคการวิเคราะหงบการเงินสำหรับนำเสนอ Financial Analysis
✓ เครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงินเพื่อนำเสนอสถานการณ
✓ อัตราสวนความสามารถในการหากำไรและอัตราสวนวิเคราะหนโนบายทางการเงิน
1. ตัวชี้วัดสุขภาพดําเนินงานธุรกิจ
- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
2. กรอบการทํางานของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพธุรกิจ
(Account Receivable Turnover)
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจเดียวกัน
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
4. หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพัฒนาการวิเคราะห์
6.2 อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)
งบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
- อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
4.1 สํารวจและระบุลักษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin)
อุตสาหกรรมเดียวกัน
- อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
4.2 ระบุกลยุทธ์ของบริษัทที่ใช้ในการรองรับสถานการณ์
6.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratios)
4.3 ประเมินคุณภาพของงบการเงินของกิจการ
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
4.4 วิเคราะห์ผลกําไรและความเสี่ยงในปัจจุบัน
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA)
4.5 จัดทํางบการเงินที่คาดการณ์ไว้
- อัตราหมุนเวียนจากสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)
4.6 วิเคราะห์ Value the firm
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE)
4.7 วงจรการดําเนินงาน (Operating Cycle) และ
6.4 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
(Leverage Ratio or Financial Ratios)
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สําหรับนําเสนอ
- อัตราส่วนหนี้สินรวม (Total Debt Ratio)
Financial Analysis
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
5.1 กําหนดวัตถุประสงค์
- อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของเจ้าของ (Equity Multiplier)
5.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage)
5.3 การปรับสภาพข้อมูล
- ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC)
5.4 การเลือกวิธีวิเคราะห์
7. เป้าหมายทางการเงิน (financial goals)
5.5 การแปลความหมาย
- ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
5.6 จัดทํารายงานและสรุปผล
- สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)
5.7 ข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน
8. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์
6. เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอสถานการณ์
สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน
6.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratios)
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio)
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หลักสูตรเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

จองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เข้าอบรม 1 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร ลด 1,200 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตร ลด 2,000 บาท

จองตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2565

รับส่วนลด

เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร ลด .500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตร ลด 1,000 บาท

(เฉพาะหลักสูตรราคา 3,900 บาทขึ้นไป, ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน, ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วิทยากร

สมาชิก (Tax, HR)

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน
ณ ห้องอาหาร Ginger รร.ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ )

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายใน
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยชื่อดัง
และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนำ

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

