กำหนดกำร
สัมมนำ “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย”
วันอำทิตย์ที่ 20 กันยำยน 2563 เวลำ 08.30 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี
เวลำ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 12.15 น.

12.15 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.
หมำยเหตุ :

กิจกรรม
ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดงาน
กำรบรรยำยหัวข้อ “โชวห่วยยุคใหม่ ขำยอย่ำงไรให้รวย”
- แนวโน้มผู้บริโภคสมัยใหม่
- การขายและการตลาดสาหรับร้านค้าโชวห่วย
- หลักการทาการตลาดออนไลน์สาหรับร้านค้าโชวห่วย
- โซเชียลมีเดียสาหรับร้านค้าโชวห่วย
- การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ภายในร้านค้าโชวห่วย
โดย คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท อันนาย จากัด
รับประทานอาหารกลางวัน
การเสวนาหัวข้อ “เซเลบโชวห่วย ช่วยแชร์ความรู”้
โดย นายณัฐวัชร์ อุ่นจิตรเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ดร.สุธิดา ฝ่ายรีย์ ผู้บริหารร้านบิ๊กเต้
คุณกชณถกล เชาวน์เจริญ ผู้บริหารร้านเสาวนีย์ ซาหว้า
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ผู้แทนจากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจ โดยผูป้ ระกอบการ POS สินค้า
ชุมชนและร้านค้าโชวห่วย

- บริการอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 น. ช่วงบ่าย 14.30 น.
- เวลาและกาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กันยายน 2563

ใบสมัมัครเข้าร่วมสสัมมนา
“พัฒนนาร้านค้าปลีลีก สู่การเป็น Smart โชชวห่วย”
วัันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 08.330 – 16.000 น.
ณ โรรงแรมเวสต์เกต
เ เรสซิเด้นนซ์ จังหวัดนนนทบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดเขียยนตัวบรรจงงชัดเจน เพื่อความสะดวกกในการลงทะะเบียน
ข้อมูลร้าานค้า
ชื่อร้าน ............................................................................................................................................................
ที่อยู่ร้าาน เลขที่......................หมูมู่......................ซอย................................ถนน................................................
ตําบล//แขวง........................................อําเภอ//เขต..............................จังงหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................เบอร์ติดตต่อ........................................ไลน์ไอดี.........................................
ระยะเววลาเปิดร้าน ................ปี จํานวนผู้ดูแลร้านค้า................ คน เววลาเปิด/ปิด เวลา ....................... น.
ข้อมูลผูเ้เข้าอบรม
จํานวนนผู้เข้าร่วมอบบรม ...................................................... คน
1. ชื่อ-นามสสกุล ...........................................................ตําแหน่ง...........................................................
เบอร์ร์มือถือ.......................................................อีเมล..............................................................
2 ชื่อ-นามสสกุล ..........................................................ตําแหน่ง...........................................................
2.
เบอร์ร์มือถือ.......................................................อีเมล..............................................................
3 ชื่อ-นามสสกุล ..........................................................ตําแหน่ง...........................................................
3.
เบอร์ร์มือถือ.......................................................อีเมล..............................................................
กรุณาส่งงแบบตอบรับไปที
บ ่
กองส่งเสริมและพัฒ
ฒนาธุรกิจ กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายยในวันพฤหัสสบดีที่ 17 กันนยายน 25633
 อีเมล bizprom
motion.dbdd@gmail.com
m หรือ โทรสสาร 02-547-55957
 ข้อมูลเพิ่มเติมมติดต่อเจ้าหน้น้าที่ประสานงงาน นายณัฐวัชร์ อุ่นจิตรเเลิศ โทรศัพทท์ 02-547-5986
***************************************************




กําหนดกาาร
สัมมนา “พพัฒนาร้านค้ค้าปลีกสู่การเป็
า น Smaart โชวห่วยย”
วัันอาทิตย์ที่ 20 กันยาายน 25633 เวลา 08.330 – 17.000 น.
ณ ห้้องเฮอริเทจ บอลรูม
โรงงแรม เฮอริเททจ เชียงรายย จังหวัดเชียงราย
เวลา
08.330 – 09.00 น.
09.000 – 09.15 น.
09.115 – 10.00 น.
10.000 – 12.00 น.

12.00 – 13.000 น.
13..00 – 15.000 น.

15..00 – 17.000 น.

หมายยเหตุ :

กิจกรรมม
ลงทะเบียน
ประธธานกล่าวเปิดดงาน
หัวข้อ “ร้านค้าโชชวห่วยต้องปรับตัวอย่างไรร หลังภัยโควิวิด”
โดย เจ้าของร้านค้ค้าส่งค้าปลีกในนพื้นที่ จังหวัดเชี
ด ยงราย
หัวข้อ “การพัฒนนาร้านค้าสูก่ ารเป็
า น Smartt โชวห่วย”
- การปรับบภาพลักษณ์รานค้
้า า
- การบริหหารจัดการร้านค้
นา
- การนําเททคโนโลยีไปใช้ช้ในการบริหารรจัดการร้านค้า้ ปลีก
- เทคนิคกการบริการสําหรั
ห บร้านค้าปลีลีก
โดย ดร.ชวลิต พาากเพียรถกลผผล ผู้เชี่ยวชาญ
ญด้านการตลาาด ค้าปลีกแลละค้าส่ง
รับประทานอาหารรกลางวัน
หัวข้อ “บัญชีและะภาษีเงินได้สํสาํ หรับร้านค้าโชวห่
โ วย”
- หลักเกณ
ณฑ์การเสียภาาษีเงินได้สําหรัรับร้านค้าโชวหห่วย
- การคํานนวณภาษีเงินได้สําหรับร้านคค้าโชวห่วย
- การจัดทําบัญชีสําหรับร้
บ านค้าโชวหห่วย
- การใช้เททคโนโลยีเพื่อคํานวณเกี่ยวกกับการเสียภาาษีเงินได้
โดย นายศักดา ลักษณ์แสงวิไล
กรรมการผู้จัดการ บริษทั ฐิติพัฑฒ์ การรบัญชี จํากัด
การเเสวนา หัวข้อ “POS จะช่วยบริหารจัดการร้านค้าโชชวห่วยได้อย่างไร?”
า
โดยวิวิทยากร 3 ทท่าน ได้แก่
(1) นางสาวพิ
น
นยรัรัชต์ จันทร์เจิดศักดิ์ นักวิชาการพาณิ
ช
ชย์ ชํานาญการ
กรมพั
ก ฒนาธุรรกิจการค้า
(2) ผูผ้แทนจากสํานนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิจทิ ัล (depa)
(3) ผูผ้แทนจากบริษษัทเอกชนที่ให้หบริการซอฟต์แวร์ POS

- บริการอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 น. ช่วงบ่าย 14.330 น.
ห
มีการปรับเปลีลี่ยนตามความเหมาะสม
- เวลาและกําหนดการอาจมี
กองสส่งเสริมและพัฒนาธุ
ฒ รกิจ
กรมพัฒนาธุรกิ
ร จการค้า
25 สิงหาคคม 2563

ใบสมัมัครเข้าร่วมสสัมมนา
“พัฒนนาร้านค้าปลีลีก สู่การเป็น Smart โชชวห่วย”
วันนอาทิตย์ที่ 20 กันยายยน 2563 เวลา 08.330 – 17.00 น.
โรงแรมเฮอริเททจ เชียงราย จังหวัดเชียยงราย
---------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดเขียยนตัวบรรจงงชัดเจน เพื่อความสะดวกกในการลงทะะเบียน
ข้อมูลร้าานค้า
ชื่อร้าน ............................................................................................................................................................
ที่อยู่รา้าน เลขที่......................หมูมู่......................ซอย................................ถนน................................................
ตําบล//แขวง........................................อําเภอ//เขต..............................จังงหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................เบอร์ติดตต่อ........................................ไลน์ไอดี.........................................
ระยะเววลาเปิดร้าน ................ปี จํานวนผู้ดูแลร้านค้า................ คน เววลาเปิด/ปิด เวลา ....................... น.
ข้อมูลผูเ้เข้าอบรม
จํานวนนผู้เข้าร่วมอบบรม ...................................................... คน
1 ชื่อ-นามสสกุล ...........................................................ตําแหน่ง...........................................................
1.
เบอร์ร์มือถือ.......................................................อีเมล..............................................................
2 ชื่อ-นามสสกุล ..........................................................ตําแหน่ง...........................................................
2.
เบอร์ร์มือถือ.......................................................อีเมล..............................................................
3 ชื่อ-นามสสกุล ..........................................................ตําแหน่ง...........................................................
3.
เบอร์ร์มือถือ.......................................................อีเมล..............................................................
บ ่
กรุณาส่งงแบบตอบรับไปที
กองส่งเสริมและพัฒ
ฒนาธุรกิจ กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายยในวันพุธที่ 16
1 กันยายนน 2563
motion.dbdd@gmail.com
m หรือ โทรสสาร 02-5477-5957
 อีเมล bizprom
 ข้อมูลเพิ่มเติมมติดต่อเจ้าหน้น้าที่ประสานงงาน คุณพัชรรณัฏฐ์ นวกิจธธนสาร โทรศศัพท์ 02-5447-5986
***************************************************




