จัดโดย ...
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสมัคร 1 ใบ ต่ อ ผู้สมัคร 1 คน (ค่าสมัครเข้ารับการอบรมไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

*

เลขทีบ่ ัตรประชาชน (Ref No.3) :

(หนึ่งร้ อยบาทถ้ วน)

100.(อบรมวันที่ 9 มีนาคม 2561)

จานวนเงินทีช่ าระเป็ นตัวอักษร
จานวนเงินทีช่ าระเป็ นตัวเลข (บาท)

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

โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
จังหวัดภูเก็ต

เบอร์ โทรศัพท์ ทสี่ ามารถติดต่อได้ (Ref No.2) :

 

ณ ห้องจามจุรี 1

รหัสหลักสู ตร(Ref No.1)

ทั้งนี้ หากท่ า นชาระเงิน ณ เคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทยแล้ ว
จะถื อ ว่า ท่ า นได้สิ ท ธิ์ เข้า ร่ ว มอบรม โดยนาใบ Pay-in เป็ นหลัก ฐาน
ในการลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

0509032561

วิธีการสมัครอบรม มี 2 วิธี คือ
(1) กรอกใบสมัค รและโอนเงิน ค่า สมัค ร จานวน 100 บาท
เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งไทยได้ทุกสาขา
(2) กรอกใบสมัครและชาระเงินสด ณ กลุ่มทะเบียนธุ รกิ จและ
อานวยความสะดวกทางการค้า สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด ภูเก็ต กระบี่ และ
พังงา

“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”

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

ภูเก็ต เมอร์ ลิ น จั ง หวัด ภูเก็ต ซึ่ ง สามารถนั บ ชั่ วโมงการพัฒ นาความรู้
ต่ อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ได้

เข้ารับการอบรม เรื่อง

เรื่ อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ได้ จั ดอบรม เรื่ อ ง “ก่ อ ร่ า ง
สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ในวันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม

ขอเชิญท่านผู้ประกอบธุรกิจ

Product Code : 9473
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

ก ากั บ ดู แ ลและส่ งเสริ มธุ ร กิ จ ให้ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายที่ ก รมฯ
รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุน้ ส่ วนและบริ ษทั ) พระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็ นต้น และมีภ ารกิ จในการเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งให้ผปู้ ระกอบการ พัฒนาธุ รกิ จสู่ เกณฑ์มาตรฐานคุ ณ ภาพ
และเสริ มสร้างธุ รกิ จให้มีธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อส่ งเสริ มให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การกากับดูแลของกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็ นหน่ วยงานซึ่ งมีหน้าที่

แบบฟอร์ มการชาระเงินผ่ าน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย

“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”



การอบรม

กาหนดการอบรม
“ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561
*******************************************
เวลา

หัวข้ อเรื่อง

วิทยากร

08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.

พิธีเปิ ดการอบรม

09.00 - 10.30 น.

 การเป็ นนิติบุคคลที่ดี และ
สิ่ งที่นิติบุคคลต้องปฏิบตั ิ

 ผูแ้ ทนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

10.45 - 12.15 น.

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

 ผูแ้ ทนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

หลักประกันทางธุรกิจ

สถานทีจ่ ดั อบรม
ห้ องจามจุรี 1
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ ลนิ
จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ : 0 7621 2866-70

หากต้ องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
1) กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
โทรศัพท์ 0 2547 5988
โทรสาร 0 2547 4512

E-mail : dbd2558@gmail.com

12.15 – 13.15 น.

 พักรับประทานอาหาร
กลางวัน

13.15 – 14.45 น.

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล  ผูแ้ ทนกรมสรรพากร

2) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้ า
สานักงานพาณิชย์ จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7621 7406 , 0 7621 7746 และ 0 7621 6578
3) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้ า
สานักงานพาณิชย์ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0 7563 2376
4) กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้ า
สานักงานพาณิชย์ จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0 7644 0635
หมายเหตุ :

15.00 - 16.30 น.

 งบการเงินและการวิเคราะห์  ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
งบการเงินสาคัญอย่างไร
วางแผนทางการเงิน

1. พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินเพื่อชาระค่าสมัครผ่านทาง
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
กรอกใบสมัคร Online โดย

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
- ช่วงเช้า เวลา 10.30 - 10.45 น.
- ช่วงบ่าย เวลา 14.45 - 15.00 น.

1. Scan QR CODE

หรือ

2. https://goo.gl/forms/wOYoVFDSNj3zbM5A2

2. ในวัน อบรมกรุณ าหลักฐานใบนาฝากเงิน จากธนาคาร
มายืนยันการเข้าอบรม และขอรับใบเสร็จ รับเงินรวมทั้ ง
เอกสารอบรม
3. กรณีผู้สมัครชาระเงินแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวัน
ดังกล่าวได้ กรมฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในค่าอบรม
ที่ท่านได้ชาระไปแล้วแต่อนุโลมให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

