ขอเชิญเข้ าร่ วมสั มมนา

สวัสดิการกรมพัฒนาธ ุรกิจการค้า

หัวข้ อ “ครบเครื่อง เรื่อง สั ญญาเช่ า”
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และให้
ทันต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีใน
ปัจจุบนั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ๆ สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จดั ให้มี
การสัมมนา หัวข้อ “ ครบเครื่ อง เรื่อง สั ญญาเช่ า ” พร้อมทั้งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุ ขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ช่ องทางการสมัคร
กรุ ณาสํ ารองที่นั่งด้ วยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์ มทีก่ าํ หนด
พร้ อมทั้งชําระค่ าธรรมเนียมผ่ านธนาคาร จํานวน 1,000 บาท
เข้ าบัญชี สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ ธนาคารกรุ งไทย ทุกสาขา
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผู้ทาํ บัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่ วโมง CPD เป็ นด้ านบัญชี 7 ชั่วโมง
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ท่ านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธ ุรกิจการค้า

กําหนดการการจัดสั มมนา
หัวข้ อ “ ครบเครื่อง เรื่อง สั ญญาเช่ า ”
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุ ขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เวลา

การดําเนินการ

วิทยากร

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 12.15 น. - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง “สัญญาเช่า” และ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
13.15 - 16.30 น. - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง “สัญญาเช่า” และ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี (ต่อ)

ผศ.วิภาดา ตันติประภา

16.30 - 17.00 น. จรรยาบรรณผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ระหว่างเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชัว่ โมง CPD ได้ท้งั ผูท้ าํ บัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เป็ นเนื้ อหาทางด้านบัญชี 7 ชัว่ โมง
4. ค่าสมัครสัมมนา 1,000 บาท

ใบสมัครเขารวมสัมมนา
หัวขอ “ครบเครื่อง เรื่อง สัญญาเชา”
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..…………………....................................

นามสกุล ……………………………………………………..

- เลขที่บัตรประชาชน โทรศัพท ...................................................
โทรสาร ...............................................................
หนวยงาน .............................................................................................................................
หมายเหตุ
1. กรุณานําใบสมัครพรอมหลักฐานใบนําฝากธนาคารตัวจริงมายืนยันการเขารวมสัมมนา
2. กรณีชําระคาธรรมเนียมแลว ผูสมัครไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได สวัสดิการพัฒนาธุรกิจการคา
ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบคาธรรมเนียมที่ทานชําระแลว แตอนุโลมใหสามารถเปลี่ยนตัวผูเขาสัมมนาแทนได
3. คาสัมมนาดังกลาวไมสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3 %
4. หากผูสมัครตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาสงใบ Pay in พรอมชื่อบริษัทมาที่เบอร 0 2547 4486
หรือ email : welfare@dbd.go.th
5. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม
โปรดแจงมายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
แ แบบฟอรมการชําระเงินผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
Company Code : 9488

สําหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสู ตร(Ref No.1) :

0514062560

เบอร์ โทรศัพท์ (Ref No.2) :
…………………………………… …………………………………………………………
……………………………………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุ ขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เลขทีบ่ ัตรประชาชน (Ref No. 3) :
………………………………………………
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชื่อผู้เข้ าร่ วมสั มมนา

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ชื่อผู้นําฝาก..................................….....

โปรดนําเอกสารนี้ไปชําระเงินสดผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย 1 ทาน ตอ 1 ใบสมัคร (คาสมัครยังไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร)

