สงวนลิขสิทธิ์ รหัสหลักสูตร 21/2422Z
ผูทำบัญชี : นับชั่วโมงได
ผูสอบบัญชี : นับชั่วโมงได
หามบันทึกเทป รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผูเขาอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อใชเปนหลักฐานในการนำสงสภาวิชาชีพบัญชี

การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
และการวิเคราะหงบการเงิน

เพื่อนำเสนอผูบริหารใน 1 หนากระดาษ
หัวขอสัมมนา

เทคนิคการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อนำเสนอผูบริหารใน 1 หนากระดาษ
วิธีการสรุป “ยอ” รายงานทางการเงินใหกระชับ สำหรับนำเสนอผูบริหาร
เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความนาสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบใหเขาใจงาย

1. ความหมายของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะหงบการเงิน
เพื่อนำเสนอผูบริหารใน 1 หนา กระดาษ
2. สรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ที่ตองนำเสนอมีอะไรบาง
3. ประโยชนของการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ ในงานบัญชี
4. การวิเคราะหเหตุการณ รายการทางบัญชีและการวิเคราะหงบการเงิน
เพื่อนำเสนอผูบริหาร
5. องคประกอบและวิธีการจัดทำบทสรุปผูบริหาร
5.1 เหตุการณสำคัญ
5.2 การอธิบายผลการดำเนินงานและการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
- การสรุปเหตุการณขอมูลธุรกิจ
- กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ
- รายไดจากธุรกิจ ตนทุนขายและบริการ
- คาใชจายการขายและบริหาร คาใชจายทางการเงิน
- สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพย ไมหมุนเวียน
- หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไมหมุนเวียน
- สวนของผูถือหุน
- งบกระแสเงินสด
5.3 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
6. การนำเสนอสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
6.1 วิธีการแบงพื้นที่และเลือกใชสี
6.2 การผูกเรื่องผาน ลูกศร 3 ชนิดและรูปแบบที่ควรใช
7. การเลือกใชแผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอขอมูลทางการเงิน
8. ตัวอยางการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะหงบการเงิน
เพื่อนำเสนอผูบริหาร
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ เมธจิรนนท
อดีต

- นักเรียนทุนรัฐบาลจีนคนแรกมหาวิทยาลัยดานการบัญชี
อันดับ 1 ของประเทศจีน ระดับปริญญาเอกทางการบัญชี
ปจจุบัน - ผูเชี่ยวชาญทางดานการวางระบบและการจัดทำบัญชี
- รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยชื่อดัง
- ที่ปรึกษาทางดานบัญชีและภาษีบริษัทเอกชนชั้นนำ

กำหนดการสัมมนา

SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น.

อัตราคาสัมมนา

พิเศษ!!

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

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

สำรองที่นั่งออนไลนที่ www.dst.co.th โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, Mobile 086-307-2136

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

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

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

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

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

3. สถาบัน ฯ จะสง
- แบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

แบบฟอรมตัวอยาง

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
• ผูเขาอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
หนั
• งสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

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

