บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD
www.dst.co.th ,www.dst.co.th/facebook

เรียน ทานลูกคา
บริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ไดทำการยายสำนักงานไปยังที่อยูใหม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป รายละเอียดดังนี้
บริิษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tax ID 010-553-300-1556
ลำดับ

1

2

วัน / เวลา

ศ. 17 ก.พ. 60
(09.00-16.30 น.)

พ. 22 ก.พ. 60
(09.00-16.30 น.)

3

พฤ. 23 ก.พ. 60

4

ศ. 24 ก.พ. 60

(09.00-16.30 น.)

(09.00-16.30 น.)

ชื่อหลักสูตร

ปฏิทินสัมมนา

เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีฯ

CPD ราคาพิเศษ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560

CPD
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี

วิทยากร

สถานที่

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก

บุคคลทั่วไป

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
(NEW)

อื่นๆ
6 ชม.

อื่นๆ
6 ชม.

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รร.อเล็กซานเดอร์
(ถ.รามคำแหง)

1,200
VAT 84
1,284

1,600
VAT 112
1,712

มาตรฐานใหม่ TFRS for SMEs
การเปลี่ยนแปลงที่กระทบทุกกิจการ
(NEW)

บัญชี
6 ชม.

บัญชี
6 ชม.

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รร.เซ็นทรา เซ็นทรัล
สเตชั่น กรุงเทพ (หัวลำโพง)

1,500
VAT 105
1,605

1,900
VAT 133
2,033

บัญชี
6 ชม.

บัญชี
6 ชม.

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รร.เดอะพาลาสโซ
(ถ.รัชดาภิเษก)

900
VAT 63
963

1,300
VAT 91
1,391

บัญชี
6 ชม.

บัญชี
6 ชม.

ดร.วิทยา
อรุณศิริเพ็ชร

รร.เอส.ดี อเวนิว
(ปิ่นเกล้า)

1,200
VAT 84
1,284

1,600
VAT 112
1,712

แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน
เพื่อการนำส่งงบการเงิน e-filing
(NEW)

บัญชี
6 ชม.

บัญชี
6 ชม.

อ.คำนึง
สาริสระ

รร.คิงปาร์ค
(ถ.ศรีนครินทร์)

1,200
VAT 84
1,284

1,600
VAT 112
1,712

เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(NEW)

อื่นๆ
6 ชม.

อื่นๆ
6 ชม.

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รร.เอส.ดี อเวนิว
(ปิ่นเกล้า)

1,000
VAT 70
1,070

1,400
VAT 98
1,498

รวมประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี

25 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและแนวทาง
การปรับปรุงรายการทางบัญชี ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (NEW)

RECOMMEND

5

6

ส. 25 ก.พ. 60
(09.00-16.30 น.)

อ. 28 ก.พ.60
(09.00-16.30 น.)
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ปีนี้...คุณเก็บชั่วโมงแล้วหรือยัง !

เข้าอบรม 2 หลักสูตร ในเดือนมีนาคม

(เฉพาะหลักสูตรราคา 1,000 บาท ขึ้นไป / ของสมมนาคุณจะได้รับเมื1อชำระเงินครบทั้ง 2 หลักสูตรเเล้วเท่านั้น
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของแถมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
(แบตเตอรี่สำรอง)

รับฟรี !!

หลักสูตรเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีฯ CPD

ราคาพิเศษ เดือนมีนาคม 2560

นับชั่วโมง CPD

ลำดับ

วัน / เวลา

ชื่อหลักสูตร

ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชี

วิทยากร

สถานที่

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก

บุคคลทั่วไป

เอส.ดี อเวนิว
(ปิ่นเกล้า)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เดอะ พาลาสโซ
(รัชดาภิเษก)

900.VAT 63.-

1,300.VAT 91.-

บัญชี

อื่นๆ

6

-

อ.ธนพล
สุขมั่นธรรม

ปัญหาเเละวิธีการบันทึกบัญชี
เเนวปฏิบัติในการรับรู้รายการ

6

-

1

ส.18 มี.ค. 60

เเนวปฏิบัติการออกงบการเงิน e-Filing (รุ่นที่ 3)

2

พ.22 มี.ค. 60

หลักสูตรนี้
ไม่ร่วม
โปรโมชั่น

3

พฤ.23 มี.ค. 60

25 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเเละ
เเนวทางการปรับปรุงรายการทางบัญชีฯ

6

-

ดร.วิทยา
อรุณศิริเพ็ชร

คิงปาร์ค
(ศรีนครินทร์)

1,500.VAT 105.-

1,900.VAT 133.-

4

ศ.24 มี.ค. 60

เทคนิคการจัดทำเเละนำเสนองบกระเเสเงินสด
ที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ (Work Shop)

6

-

อ.สุรพล
ถวัลยวิชชจิต

เซ็นทรา เซ็นทรัลฯ
(หัวลำโพง)

1,500.VAT 105.-

1,900.VAT 133.-

5

ส.25 มี.ค. 60

จับประเด็นการตรวจสอบงบการเงิน
ความผิดปกติที่ต้องระมัดระวัง (NEW)

6

-

อ.คำนึง
สาริสระ

ที.เค พาเลซ
(แจ้งวัฒนะ)

1,000.VAT 70.-

1,400.VAT 98.-

6

อ.28 มี.ค. 60

Highlight การจัดทำงบการเงินตาม
TFRS for SMEs ผลกระทบต่องบฯ (รุ่นที่ 1)

6

-

อ.พงษ์ธร
ดวงปัญญา

คิงปาร์ค
(ศรีนครินทร์)

1,500.VAT 105.-

1,900.VAT 133.-

7

พ.29 มี.ค. 60

เคล็ดลับการปิดงบการเงินเเละการบวกกลับใน
ภ.ง.ด 50 พร้อมเจาะลึกการกรอกเเบบ ภ.ง.ด 50

-

6

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เซ็นทรา เซ็นทรัลฯ
(หัวลำโพง)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

8

พฤ.30 มี.ค. 60

เเนวปฏิบัติการออกงบการเงิน e-Filing (รุ่นที่ 4)

6

-

อ.ธนพล
สุขมั่นธรรม

อเล็กซานเดอร์
(รามคำแหง)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

9

ศ.31 มี.ค. 60

Update กฎหมายภาษีในปี 2560
พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต้องไม่พลาด

-

6

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ที.เค พาเลซ
(แจ้งวัฒนะ)

1,500.VAT 105.-

1,900.VAT 133.-
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รับลม

เก็บชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชีฯ

CPD ราคาพิเศษ เดือนเมษายน 2560
นับชั่วโมง CPD

ลำดับ

วัน / เวลา

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนี้
ไม่ร่วม
โปรโมชั่น

รวมประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

วิทยากร

บัญชี

อื่นๆ

6

-

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก

บุคคลทั่วไป

บางกอกเซ็นเตอร์
(หัวลำโพง)

900.VAT 63.-

1,300.VAT 91.-

1

พฤ.20 เม.ย. 60

2

ศ.21 เม.ย. 60

แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน e-filing (รุ่นที่ 5)

6

-

อ.ธนพล
สุขมั่นธรรม

ที.เค พาเลซ
(แจ้งวัฒนะ)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

3

ส.22 เม.ย. 60

Highlight การจัดทำงบการเงินตาม
TFRS for SMEs ผลกระทบต่องบฯ (รุ่นที่ 2)

6

-

อ.พงษ์ธร
ดวงปัญญา

รพ.นครธน
(พระราม 2)

1,500.VAT 105.-

1,900.VAT 133.-

4

อ.25 เม.ย.60

เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย
Update กฏหมายใหม่ล่าสุด

-

6

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คิงปาร์ค
(ศรีนครินทร์)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

5

พ.26 เม.ย.60

Update การจัดทำงบกำไรขาดทุนปี 2559
จุดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อต้องจัดทำงบฯ (NEW)

6

-

อ.ณัฏฐกิตติ์
ญเจริญปัญญายิ่ง

เอส.ดี อเวนิว
(ปิ่นเกล้า)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

6

พฤ.27 เม.ย.60

แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน e-filing (รุ่นที่6)

6

-

ดร.วิทยา
อรุณศิริเพ็ชร

เดอะ พาลาสโซ
(รัชดาภิเษก)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

7

ศ.28 เม.ย.60

เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย

-

6

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เซ็นทรา เซ็นทรัลฯ
(หัวลำโพง)

1,200.VAT 84.-

1,600.VAT 112.-

Promotion เมษายน 2560
เฉพาะสำรองที่นั่งการอบรมล่วงหน้า

ตั้งเเต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 เท่านั้น !!!
ต่อที่1! ***เฉพาะหลักสูตร CPD ในเดือน เมษายน 2560***

รับ

(เฉพาะหลักสูตรราคา 1,000 บาทขึ้นไป)

!
2
่
ี
ท
อ
่
ต

ทุกที่นั่งรับ

เมื1อเข้าอบรมหลักสูตร

Free ในเดือนเมษายน 2560
(เฉพาะหลักสูตรราคา
1,000 บาทขึ้นไป)

FREE

(แก้วน้ำใสขนาดพกพา)

(PVC A4 FOLDER สุด cute)

*** สงวนสิทธิ์เปลี่ยนเเปลงของเเถมโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของสมมนาคุณจะได้รัมเมื่อชำระเงินเเล้วเท่านั้น ***

