สวัสดิการกรมพัฒนาธ ุรกิจการค้า

ขอเชิญเขารวมสัมมนา
เรื่อง “ รอบรูเรื่องการบัญชีผลประโยชนของพนักงานสําหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวของ”
การจั ด สั ม มนา เรื ่อ ง “รอบรู เ รื ่อ งการบั ญ ชี ผ ลประโยชน ข องพนั ก งานสํ า หรั บ ทุ ก กิ จ การและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพและผูที่เกี่ยวของ ไดทราบถึงการบัญชี ผลประโยชนของ
พนักงานสําหรับทุกกิจการและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ เปนการสงเสริมความรูค วามเขาใจแกผูป ระกอบวิชาชีพบัญชี
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจะสงผลใหขอมูลงบการเงินมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตอผูนําขอมูลไปใช
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ช่ องทางการสมัคร
กรุณาสํารองที่นั่งดวยการกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอรมที่กําหนด
พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมผานธนาคาร จํานวน 1,000 บาท
เขาบัญชีสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
การนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เปนดานบัญชี 7 ชั่วโมง
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2547 4486 ในวันและเวลาราชการ

สวัสดิการกรมพัฒนาธ ุรกิจการค้า

กําหนดการจัดสัมมนา
หัวขอ “รอบรูเรื่องการบัญชีผลประโยชนของพนักงานสําหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวของ”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
เวลา

การดําเนินการ

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 - 12.15 น.

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชีของผลประโยชนพนักงาน

วิทยากร

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ดร.ธนาดล
รักษาผล

13.15 – 17.00 น.

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีไ่ มมสี ว นไดเสียสาธารณะ
เรือ่ ง ผลประโยชนของพนักงาน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางเวลา 10.00 – 10.15 น. และ 14.45 – 15.00 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหวางเวลา 12.15 – 13.15 น.
3. นับชั่วโมง CPD ไดทั้งผูทาํ บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนเนื้อหาทางดานบัญชี 7 ชั่วโมง
4. คาสมัครสัมมนา 1,000 บาท

ใบสมัครเขารวมสัมมนา

เรือ่ ง “รอบรูการบัญชีผลประโยชนของพนักงานสําหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวของ”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ..………………….......................................
เลขที่บัตรประชาชน

-

นามสกุล …………………………………………………

-

-

-

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 e-mail : welfare@dbd.go.th
5. หากผูสมัครทานใดมีความประสงคจะรับประทานอาหารกลางวัน ประเภท เจ มังสวิรัติ และอาหารอิสลาม โปรดแจง
มายังสวัสดิการกอนวันสัมมนา 3 วันทําการ ที่เบอร 0 2547 4486
แบบฟอร์ มการชํ าระเงินผ่ าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
Company Code : 9488

สํ าหรับธนาคาร : For Bank Only
สาขา............................. วันที่................................

หลักสู ตร(Ref No.1) :

0621082561

เบอร์ โทรศัพท์ (Ref No.2) :
…………………………………… ………………………………………………………..……
……………………………………
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุ วิท 11 กรุ งเทพมหานคร
เลขทีบ่ ัตรประชาชน (Ref No. 3) : ……………………………………
วันอังคารที่ 21 สิ งหาคม 2561
ชื่อผู้เข้ าร่ วมสั มมนา

จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1,000
(หนึ่งพันบาทถ้ วน)

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

โปรดนําเอกสารนีไ้ ปชําระเงินสดผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย 1 ท่ าน ต่ อ 1 ใบสมัคร (ค่ าสมัครยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียมธนาคาร)

