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เรียน ท่านสมาชิกวารสาร HR Society Magazine

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 31/3428

ฟรี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
กลยุทธ์การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์

ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7
บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562
หัวข้อสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

1. สมาชิกวารสาร HR Society Magazine ฟรี 1 ท่าน / สมาชิก
รับฟรี !!! เอกสารประกอบการสัมมนา 1 เล่ม
2. ส�ำหรับผู้ติดตาม สมาชิกวารสาร HR Society Magazine /
สมาชิก เอกสารภาษีอากร
ราคา ท่านละ 600 บาท (ไม่มี VAT)
3. บุคคลทั่วไป ราคา ท่านละ 900 บาท (ไม่มี VAT)
		พร้อมรับฟรี !! (เฉพาะผูต้ ดิ ตามสมาชิก, บุคคลทัว่ ไปเท่านัน้ )
		 1. เอกสารประกอบการสัมมนา 1 เล่ม
		 2. หนังสือ “กฎหมายแรงงาน ปี 2562” 1 เล่ม

ก�ำหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 - 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ถนนพระราม 4
(รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวล�ำโพง)
โดย...วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายจ้างผิดนัดจ่ายเงินลูกจ้าง จะต้องบริหาร
จัดการอย่างไร ? กรณีอัตราดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด
(Interest during default) เพื่อป้องกันความเสียหาย
2. การบริหารจัดการกรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง
(Transfer of employer) มีหลักเกณฑ์และ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับ วันลา (Leaves of absence)
กรณีการลาเพื่อกิจธุระจ�ำเป็น (Personal business
leave) และกรณีลาเพื่อคลอดบุตร (Leave for giving
birth) ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
4. การบริหารจัดการ อัตราค่าชดเชย (Severance Pay) ใหม่ !
การค�ำนวณค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
(Special Severance Pay)
5. การบริหารจัดการ กรณีเกษียณอายุ (Retire)
6. การบริหารจัดการเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆ (Other Issues)
ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้างาน

ผู้เข้าสัมมนากรุณาน�ำ QR Code ใน E-Mail ที่ได้รับจากการจองสัมมนา
มาสแกนเพื่อเข้างานสัมมนา (ด้วยวิธีการ Print เอกสารที่มี QR Code

หรือแสดงจากโทรศัพท์มือถือ) พร้อมกับบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ

ค�ำเตือน !!! ส�ำหรับท่านสมาชิก
การเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรีเท่านั้น กรณีไม่น�ำบัตรเข้าสัมมนามาด้วย
ต้องช�ำระค่าสัมมนาทุกกรณี แม้จะมีการส�ำรองที่นั่งและมีรหัสส�ำรองที่นั่งแล้วก็ตาม ในราคา 600 บาท
15th

สิ่งที่สมาชิกต้องน�ำมาในวันสัมมนาพิเศษ

ก้าวสู่ปีที่

1. บัตรสมาชิก
2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
1.
2.
3.
4.

www.dst.co.th

ก้าวสู่ปีที่

36th

รับวารสารปีละ 12 เล่ม
รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของ “ธรรมนิติ”
รับส่วนลดเข้าสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สีฟ้า C100, M10
สีส้ม Y100, M70

ติดต่อสอบถามและส�ำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
สีเขียว C100, Y100,(อั
M20, BL20
โทร. (02) 555-0707
ตโนมัติ)
สีเหลือง Y100, C20
1. รับวารสารธรรมนิติ ฉบับ “เอกสารภาษีอากร” ปีละ 12 ฉบับ

Member Card

2. รับหนังสือ “ประมวลรัษฎากร” ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ต่อ 1 รอบอายุสมาชิก 1 ปี
3. รับส่วนลดเข้าสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
4. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของ “ธรรมนิติ”

www.dst.co.th

วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)
วันเสาร์ 08.30-12.00 น.
ส�ำหรับสมาชิก HR Society Magazine
น C100, M40
กรุณาส�ำรองที่นั่งเมื่อได้รสีสีับนด�า�้าบัเงิBL100
ตรเข้าสัมมนาฟรีแล้ว
ท่านสมาชิกที่โทรส�ำรองที่นั่งแล้วและต้องการยกเลิกสัมมนา
กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า

5. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

1. รับวารสารธรรมนิติ ฉบับ “เอกสารภาษีอากร” ปีละ 12 ฉบับ

Platinum Member Card

หนังสือชุดพิเศษ
ใหม่ล่าสุด ปี 2562
จากราคา 1,120 เหลือ 1,000
แถมกระเป๋า Sunny Bag 1 ใบ
www.dst.co.th

1. หนังสือ
				
				
				

150 สวัสดิการ...การวางแผนภาษีและ
การบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
ราคาปก 600 บาท
(ผู้แต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร)

2. รับหนังสือ “ประมวลรัษฎากร” ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ต่อ 1 รอบอายุสมาชิก 1 ปี
3. รับส่วนลดเข้าสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด
4. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของ “ธรรมนิติ”

5. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิ
เข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนา เมื่อที่นั่งเต็ม

สมัคร
และ ุ
ย
ต่ออาชิก
สมา

วารสาร

เอกสารภาษีอากร

3. หนังสือ กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
				 ราคาปก 250 บาท
				 (ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น)

มากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

วารสาร

HR Society Magazine

2. หนังสือ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง
				 ราคาปก 270 บาท
				 (ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น)

และพบกับสินค้าและบริการ

รับโปรโมชั่นพิเศษในงาน

Promotion สุดคุ้ม

3 ต่อ

รับตุ๊กตาหมีน่ารัก ทันที
ต่อที่ 2 : รับคูปองแทนเงินสดเป็นส่วนลดในการ
				 ซื้อหนังสือธรรมนิติมูลค่า 50 - 150 บาท + คูปอง
				 ลุ้นชิงโชคของรางวัลภายในงาน
ต่อที่ 3 : ลุ้นรับ Gift Set ชุดหนังสือใหม่มูลค่า 1,000 บาท
ต่อที่ 1 :

