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CPA นับชั่วโมงไมเปนทางการได
* เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

Working capital management (WCM)
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อสรางความสามารถในการทำกำไร
สำหรับนักบัญชี
✓ แนวทางในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไร
✓ การวิเคราะห์และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร
✓ การจัดทำงบประมาณเงินสดเพื่อควบคุมกระแสเงินสดหมุนเวียน งบกระแสเงินสดกับการแสดงสภาพคล่องของกิจการ
การเติบโตและความกาวหนาของธุรกิจไม ไดขึ้นอยูกับผลกำไรเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดวย ทั้งมุมมองดาน
สินทรัพยหมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียนที่สามารถสรางกระแสเงินสดไดภายใน 1 ป ไดแก เงินสด หลักทรัพย ในความตองการของตลาด
ลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือ เพื่อทำใหธุรกิจมีสภาพคลอง สรางความสามารถชำระหนี้สินและชำระรายการตางๆ ที่มีภาระผูกพัน เชน เงินเดือน
การชำระเงินตามสัญญาเชา เปนตน
ดังนั้น การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน และการจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพยหมุนเวียน
โดยเงินลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน สามารถดำเนินการจัดหาจากแหลงเงินทุนระยะสั้นและเงินทุนระยะยาว ดังนั้นในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ผูบริหารจะตองคำนึงถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน และนโยบายเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองที่เหมาะสมกับกิจการ มากกวานั้นกลยุทธ
และการวิเคราะหเงินทุนหมุนเวียนเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งในยุควิกฤตการณ Covid 19 ที่ทุกองคกรตองใหความสำคัญเปนอันดับแรก

วิทยากร
อดีต

กำหนดการสัมมนา

ดร.ธีรเศรษฐ เมธจิรนนท

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

อัตราคาสัมมนา

พิเศษ!!

สมาชิกทานละ
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
บุคคลทั่วไปทานละ 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
“รับชำระเงินผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคารเทานั้น”

วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.
SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์

เงื่อนไขการอบรม
ผูเรียนตองมี User Zoom สวนตัว
หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร
ชำระเงินผานระบบ QR Code หรือโอนเงินผานธนาคาร
ผูเขาอบรมสามารถสอบถามคำถามไดระหวางการอบรม
มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 mb
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หัวขอสัมมนา
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
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กําหนด)

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th
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ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา
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ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

E-mail ตัวอยาง

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน
4. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
พิมพขอคำถามผานชองทางแชทได ในระหวางการอบรม

5. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. เมื่อทานชำระเงิน บริษัทฯ จะสง Link การเขาสัมมนาและไฟลเอกสาร
ลวงหนา 3 วันทำการกอนวันสัมมนา โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

