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SCAN เพื่อจองสัมมนา

การแก้ปัญหา ในการจัดทำบัญชีของ

สินค้าคงเหลือด้วย EXCEL

กรุณานำ Notebook Excel 2016
มาประกอบการสัมมนา

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2
5. ฟังก์ชั่นและเครื่องมือของ Microsoft Excel สําหรับ
การประยุกต์ ใช้ ในการบริหารสินค้าคงเหลือ
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- Basic Functions
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- Financial Functions
- การรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย
- Forecast Function
- การเปิดเผยข้อมูล
- Lookup and Reference
2. ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ
- Report Filter and Sort
- ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
- Running Total In
- ผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือผิดพลาด 6. การนํา Pivot Table มาประยุกต์ ใช้กับ
การควบคุมภายในสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ
- ปัญหาระหว่างการขายสินค้ากับการให้บริการ
- การเตรียมข้อมูลสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ ใน Pivot Table
- การขายสินค้าผ่านตัวแทน
- การประยุกต์ ใช้ Pivot Table เพื่อสร้างรายงานและ
3. ราคาของสินค้าคงเหลือ
นําเสนอการตัดสินใจของสินค้าคงเหลือ เช่น
- ราคาต้นทุน
ระดับปริมาณสินค้าคงเหลือทีเ่ หมาะสมเพื่อการสั่งซื้อ
- ราคาสินค้าคงเหลือตามประมวลรัษฎากร
(Min / Max Stock)
- ต้นทุนการผลิตสินค้า
การทบทวนกําหนดปริมาณสินค้าสําเร็จรูปที่
- สินค้าคงเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เหมาะสมในการขาย (Safety Stock)
รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
- ต้นทุนของอาคารชุด
(Stock Movement Report)
4. ประเด็นปัญหาในการจัดทําบัญชีของสินค้าคงเหลือ
การจัดทํารายงานอายุของสินค้าคงเหลือ
- สินค้าคงเหลือเกิน/ขาด จากรายงานสินค้าคงเหลือ
(Aging Inventory Report)
และวัตถุดิบ
- การปรับแต่งการแสดงผลของ Pivot Table
- การนําสินค้าที่ไม่ผ่าน Spec ไปทําการส่งเสริมการขาย
เพื่อการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ อย่างเป็นระบบ เช่น
- การทําลายสินค้าหรือทรัพย์สินของกิจการ
จัดทํารายงานสินค้าคงเหลือหมดอายุ / เสื่อมคุณภาพ /
- การนําสินค้าไปส่งเสริมการขาย
ล้าสมัย (Dead Stock Report)
- การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงเหลือ ด้วย Go Seek,
- การให้ส่วนลดการค้า
Data Table และ Scenario Manager
- กรณีไม่ได้ขายสินค้า แต่กฎหมายถือเป็นการขาย
- รูปแบบการนําเสนอรายงานของสินค้าคงเหลือ
- ปัญหาของค่าขนส่งและการบันทึกบัญชี
โดยการสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart
7. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
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รับฟรีทันที!!

DHARMNITI
Planner 2021

กําหนดการสัมมนา
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(ถ.เพลินจิต) รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม
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พิเศษ!!!

จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63

รับฟรี Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021
และรับส่วนลดค่าอบรม

500 บาท

เพื่อใช้เป็นส่วนลดของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64

สําหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวม VAT)
(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป
5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน
ณ ห้องอาหาร Ginger รร.ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ )

วิทยากร
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดทําบัญชี
และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชั้นนํา
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง

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

