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DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

ผู้ทำบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี : บัญชี 6 ชั่วโมง
SCAN เพื่อจองสัมมนา

Working capital management (WCM)
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อสรางความสามารถในการทำกำไร
สำหรับนักบัญชี
หลักสูตรใหม่ ปี 2565
กรุณานำเครื่องคิดเลขมา
เพื่อประกอบการสัมมนา

กําหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกพระราม 9) รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์

อัตราค่าสัมมนา

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สมาชิก (Tax, HR)

4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป

5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

อดีต

- นักเรียนทุนรัฐบาลจีนคนแรกมหาวิทยาลัยด้านการบัญชี
อันดับ 1 ของประเทศจีน ระดับปริญญาเอกทางการบัญชี
ปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบและการจัดทําบัญชี
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยชื่อดัง
- ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีบริษัทเอกชนชั้นนํา

หลักการและเหตุผล
การเติบโตและความกาวหนาของธุรกิจไม ไดขึ้นอยูกับผลกำไรเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนดวย ทั้งมุมมองดานสินทรัพยหมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียนที่สามารถสรางกระแสเงินสดได
ภายใน 1 ป ไดแก เงินสด หลักทรัพย ในความตองการของตลาด ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ เพื่อทำใหธุรกิจ
มีสภาพคลอง สรางความสามารถชำระหนี้สินและชำระรายการตางๆ ที่มีภาระผูกพัน เชน เงินเดือน การชำระเงิน
ตามสัญญาเชา เปนตน
ดังนั้น การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน และ
การจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพยหมุนเวียน โดยเงินลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน สามารถดำเนินการจัดหาจาก
แหลงเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาว ดังนั้นในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนผูบริหารจะตองคำนึงถึงความเสี่ยง
ผลตอบแทน และนโยบายเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองที่เหมาะสมกับกิจการ มากกวานั้นกลยุทธและ
การวิเคราะหเงินทุนหมุนเวียนเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในยุควิกฤตการณ Covid 19 ที่ทุกองคกรตองใหความสำคัญ
เปนอันดับแรก
ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dst.co.th
สำรองที่นั่งไดที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64

หัวขอสัมมนา
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1. แนวทางในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสรางความสามารถในการทำกำไร
2. กลยุทธ ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน Working capital management (WCM)
3. การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อปองกันและลดโอกาสการเกิดปญหาสภาพคลอง
4. การวิเคราะหและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร
- วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) เปนการพิจารณาสภาพคลองของธุรกิจ
- อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)
- อัตราสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (Current Assets to Total Assets)
- อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (Liability Current to Total Asset Ratio)
- อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยหมุนเวียน (Net Sale to Current Assets)
- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
- ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period)
- อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover)
- ระยะเวลาในการจำหนาย (ขาย) สินคา
5. การวิเคราะหวงจรการดำเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)
6. นโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน (Current Asset Financing Policy)
- นโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับแหลงที่นำเงินไปลงทุน
(Self- Liquidating Financing Approach)
- นโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนแบบความเสี่ยงสูง หรือนโยบายเชิงรุก (Aggressive Financing Approach)
- นโยบายการจัดหาแหลงเงินทุนแบบความเสี่ยงต่ำ (Conservative Financing Approach)
- เงินไมใชสินทรัพย ไมมีตัวตน
7. ประเภทของเงินทุนหมุนเวียน (Permanent Working Capital)
- เงินทุนหมุนเวียนถาวรหรือประจำ (Permanent Working Capital)
- เงินทุนหมุนเวียนผันแปรหรือชั่วคราว (Temporary Working Capital)
8. ความสมดุล 3 ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน
- เงินทุนหมุนเวียนเปนศูนย (Zero Position)
- เงินทุนหมุนเวียนเปนบวก (Positive Position)
- เงินทุนหมุนเวียนเปนลบ (Negative Position)
9. การจัดทำงบประมาณเงินสดเพื่อควบคุมกระแสเงินสดหมุนเวียน
- เงินสดรับ (Cash Receipts)
- เงินสดจาย (Cash Disbursements)
- เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)
10. งบกระแสเงินสดกับการแสดงสภาพคลองของกิจการ
- กิจกรรมดำเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาทุน
11. ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณและสวนประกอบของเงินทุนหมุนเวียน
12. ขอหามการบริหารเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ
13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dst.co.th
สำรองที่นั่งไดที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64

