ใบสมัคร 1 ใบ ต่ อ ผู้สมัคร 1 คน (ค่าสมัครเข้ารับการอบรมไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

*

(หนึ่งร้ อยบาทถ้ วน)

100.-

เลขทีบ่ ัตรประชาชน (Ref No.3) :

จานวนเงินทีช่ าระเป็ นตัวอักษร
จานวนเงินทีช่ าระเป็ นตัวเลข (บาท)

ชื่อผูน้ าฝาก ...................................................................................................

จัดโดย ...
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เบอร์ โทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่อได้ (Ref No.2) :

โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

(อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2560)

ณ ห้องริชมอนด์แกรนบอลรูม

รหัสหลักสู ตร(Ref No.1)

วันศุกร์ที่ 22 ธัน วาคม 2560

0322122560

“การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์
งบการเงินสาหรับผูป
้ ระกอบการ”

ชื่อผูเ้ ข้ารับการอบรม.......................................................................................................................................................................

เข้ารับการอบรม เรื่อง

เรื่ อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสาหรับผู้ประกอบการ”

ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจ

Product Code : 9473
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

และส่ งเสริ มให้ภาคธุ รกิ จมีการประกอบธุ รกิ จอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และกิจกรรมต่างๆ ของธุ รกิจล้วนแล้วแต่
ต้องใช้ “งบการเงิน” เป็ นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ และมักถูกนามาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานของกิจการ
อยูเ่ สมอ ผูบ้ ริ หารทุกคนแม้ไม่ได้ทางานด้านการเงินโดยตรง แต่ก็ควรจะ
ได้รับความรู้และทาความเข้าใจ ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะเบื้องต้น
เพื่อ รู้ จักใช้ข้อมูลในงบการเงิ น สามารถสื่ อ ความหมายด้านการเงิ นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ รู้ จกั สัญญาณเตือนภัยเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้ น
เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ทนั ต่อเหตุการณ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็ นหน่ วยงานที่มีบทบาท
ในการพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจให้มีศกั ยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจไทย จึงได้จดั อบรม เรื่ อง “การมีธรรมาภิบาล
กับการวิเคราะห์งบการเงินสาหรับผู้ประกอบการ” ในวันศุกร์
ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริ ชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งสามารถ
นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้
วิธีการสมัครอบรม มี 2 วิธี คือ
(1) กรอกใบสมัครและโอนเงิน ค่า สมัคร จานวน 100 บาท
เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งไทยได้ทุกสาขา
(2) กรอกใบสมัครและชาระเงินสด ณ กองธรรมาภิบาลธุ รกิ จ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ชั้น 9 หรื อ สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าเขต 1-6
หรื อ กลุ่มทะเบียนธุ รกิ จและอ านวยความสะดวกทางการค้า สานักงาน
พาณิ ชย์จงั หวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ทั้งนี้ โปรดส่ งใบสมัครการอบรม พร้ อมใบ pay-in ภายในวันที่
21 ธั น วาคม 2560 ทางโทรสารหมายเลข 0 2547 4512 หรื อ
ทาง E-mail: dbd2558@gmail.com หรื อ สอบถามรายละเอี ยด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2547 5988

สาหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา...................................... วันที่...........................................

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็ นหน่ วยงานที่กากับดูแล

แบบฟอร์ มการชาระเงินผ่ าน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย

 



การอบรม
“การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงิน
สาหรับผู้ประกอบการ”

กาหนดการอบรม
“การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงิน
สาหรับผู้ประกอบการ”
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
*******************************************
เวลา

หัวข้ อเรื่อง

08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิ ดการอบรม

09.00 - 12.15 น.

 ธรรมาภิบาลกับการ
ประกอบธุรกิจ

12.15 - 13.15 น.

 พักรับประทานอาหาร
กลางวัน

13.15 - 16.30 น.

 การวิเคราะห์
งบการเงินสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ

วิทยากร

ผศ.ไพลิน สมภพสกุล
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางสาวแน่งน้อย เจริ ญทวีทรัพย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผนการเงิน

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
- ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 10.15 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 14.45 - 15.00 น.

สถานทีจ่ ดั อบรม
ณ ห้ องริชมอนด์ แกรนบอลรู ม
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โทร 0 2831 8827

หากต้ องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
1) กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
โทร. 0-2547-5988 โทรสาร 0-2547-4512
E-mail address : dbd2558@gmail.com
2) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าเขต 1
โทร. 0-2446-8160-1
3) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าเขต 2
โทร. 0-2618-3340-2 ต่อ 12-13
4) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าเขต 3
โทร. 0-2276-7253 และ 59
5) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าเขต 4
โทร. 0-2234-2951-3
6) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าเขต 5
โทร. 0-2348-3803-4
7) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าเขต 6
โทร. 0-2143-7921-2
8) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้ า
สานักงานพาณิชย์ จงั หวัดนนทบุรี
โทร. 0-2591-7880, 0-2589-4119
9) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้ า
สานักงานพาณิชย์ จงั หวัดปทุมธานี
โทร. 0-2567-0399, 0-2567-0344
10) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้ า
สานักงานพาณิชย์ จงั หวัดสมุทรปราการ
โทร. 0-2395-1361-63

สามารถดาวน์ โหลดแบบตอบรับการอบรมได้ ที่
www.dbd.go.th  หัวข้ อ อบรม/สั มมนา

ใบสมัครเข้ ารับการอบรม
เรื่ อง “การมีธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสาหรับผู้ประกอบการ”
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ห้ องริชมอนด์ แกรนบอลรู ม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ห้างหุน้ ส่ วน/บริ ษทั /คณะบุคคล......................................................................................... เลขทะเบียนนิติบุคคล..........................................................
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ข้ารับการอบรม....................................................................................เลขที่บตั รประชาชน..................................................(ตัวบรรจง)
ที่อยู.่ .........................................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์................................................. (ตัวบรรจง)
โดยเป็ น  กรรมการ  หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ  ผูร้ ับทาบัญชีอิสระ/พนักงานบัญชี  ผูส้ อบบัญชี  อื่นๆ..............................................
หมายเหตุ : 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจงหรื อพิมพ์ดีด และนาใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุ งไทยได้ทุกสาขา
2. ส่ งใบสมัครพร้อมทั้งใบนาฝากเงิน (ใบ Pay in) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ทางโทรสาร หมายเลข 0 2547 4512
หรื อทาง E-mail : dbd2558@gmail.com
3. ในวันอบรมกรุ ณานาใบสมัครพร้อมหลักฐานใบนาฝากเงินจากธนาคารมายืนยันการเข้าอบรม และขอรับใบเสร็ จรับเงิน
รวมทั้งเอกสารอบรม
4. กรณี ผสู ้ มัครชาระเงินแล้ว ไม่สามารถเข้าร่ วมอบรมในวันดังกล่าวได้ กรมฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบในค่าอบรมที่ท่าน
ได้ชาระไปแล้ว แต่อนุโลมให้ผอู ้ ื่นเข้าอบรมแทนได้

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ชาระค่าฝากส่ งเป็ นรายเดือน
เลขที่ใบอนุญาต 6/2553
ปณ.กระทรวงพาณิ ชย์ 11005

