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เสริมสรางศักยภาพการลงทุนของทาน ผานเครือขายสัมพันธภาพของเรา
Strengthen Your Investment Through Our Network and Relationships

สมาคมสโมสรนักลงทุน
Investor Club Association
เลขท่ี 1 อาคารทีพ�แอนด�ที ช้ัน 12, ถ.ว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Phone: 0 2936 1429 Email: is-investor@ic.or.th

เหตุขัดของที่นำจายผูรับไมได

1. จาหนาซองไมชัดเจน
2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
3. ไมยอมรับ
4. ไมมีผูรับตามจาหนา
5. ไมมารับตามกำหนด
6. เลิกกิจการ
7. ยายไมทราบที่อยู
8. อื่นๆ

ลงชื่อ............................................

มิ.ย.



แนะน�ำหลักสูตรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน

IN-HOUSE TRAINING
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย✓

ออกแบบเนื้อหำเฉพำะองค์กร✓

ชื่อหลักสูตร จ�ำนวน (วัน)
20 ท่ำน 25 ท่ำน

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดฝึกอบรม (บำท)

 1 ข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1 วัน 32,000 35,000

  วิธีกำรขอเปิดด�ำเนินกำร 
  ส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน

  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
  ส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน

  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ 
  ส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน

  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น 
  ส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน

  All Executives Need to Know about BOI 
  (Japanese Version)

  All Executives Need to Know about BOI 
  (English Version)

  Practical Knowledge BOI Promoted 
  Investors 

หมำยเหตุ :
● อัตรำค่ำธรรมเนียมรวมค่ำวิทยำกร เอกสำรกำรฝึกอบรม ค่ำเดินทำง และค่ำด�ำเนินกำร
● ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำที่พัก (ถ้ำมี)
● อัตรำค่ำธรรมเนียมที่ระบุในเอกสำร เป็นอัตรำประมำณกำร ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กับรูปแบบกำรฝึกอบรม           

จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม ประเภทวันที่จัดงำน จ�ำนวนวัน พื้นที่จัดงำน รำยละเอียดเพิ่มเติมของเนื้อหำ และอื่นๆ
● สมำคมขอสงวนสิทธิห้ำมบันทึกภำพและ/หรือเสียงในกำรอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
● ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสำมำรถหักลดหย่อนภำษีได้ 200%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 
E-mail : is-inhouse@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 

สมำคมสโมสรนักลงทุน บริกำรจัดอบรมภำยในองค์กร

 1 วัน 32,000 35,000

 1 วัน 32,000 35,000

 1 วัน 32,000 35,000

 1/2 วัน 32,000 25,000

 1 วัน 40,000 45,000

 1 วัน 40,000 45,000

 1 วัน 40,000 45,000
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25 ท่ำน 35 ท่ำน

แนะน�ำหลักสูตรด้ำนศุลกำกร และอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 
E-mail : is-inhouse@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 

ชื่อหลักสูตร จ�ำนวน (วัน)
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดฝึกอบรม (บำท)

  เกณฑ์กำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิทำงบัญชี VS ภำษีอำกร 
 1 พร้อมกำรจัดท�ำงบกำรเงินส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับ 1 วัน 40,000 43,000
  กำรส่งเสริมกำรลงทุน

 2 กฎหมำยศุลกำกรและวิธีกำรจัดเก็บภำษีอำกร 1 วัน 40,000 43,000

 3 สิทธิประโยชน์ศุลกำกรภำยใต้ AEC 1 วัน 40,000 43,000

  สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรด้ำนเขตปลอดอำกร  
  (Free Zone) และเขตประกอบกำรเสรี (I-EA-T Free Zone)

 5 กฎว่ำด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ (Rules of Origin) 1 วัน 40,000 43,000

  กำรตรวจสอบหลังกำรตรวจปล่อย 
  (Post Clearance Audit) กำรอุทรณ์
  กำรประเมินอำกร ควำมผิดและโทษตำมเกณฑ์
  ระงับคดีศุลกำกร

 7 ข้อตกลงกำรค้ำระหว่ำงประเทศIncoterm®2020 1 วัน 51,000 54,000

  กำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
  และ Incoterm®2020

  กำรจ่ำยสวัสดิกำรอย่ำงไร!! ไม่ต้องน�ำไปค�ำนวณ  
  ค่ำชดเชยเมื่อเลิกจ้ำงไม่ต้องส่งสมทบประกันสังคม

  กำรท�ำสัญญำจ้ำง หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้ำง  
  กำรจ่ำยค่ำจ้ำงให้ถูกต้องตำมกฎหมำยภำคปฏิบัติจริง

  ข้อบังคับกำรท�ำงำนและระเบียบปฏิบัติ 
  ให้สอดคล้องกับกฎหมำยแรงงำนใหม่

 12 ระบบกำรวำงแผนจัดซื้อ 1 วัน 43,000 45,000

 13 กำรบริหำรกำรจัดซื้อ จัดเก็บ และจัดส่ง 1 วัน 45,000 48,000

 14 เทคนิคกำรจัดระบบบริหำรคลังสินค้ำ 1 วัน 45,000 48,000

  ควำมรู้กำรส่งออกและน�ำเข้ำทั้งระบบ 
  เพื่อให้ ได้ประโยชน์สูงสุด

  กำรน�ำเข้ำ-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ 
  ทำงภำษีอำกรภำยใต้กฎหมำยศุลกำกรฉบับใหม่

 17 ข้อควรรู้เกี่ยวกับควำมผิดทำงศุลกำกรตำมกฎหมำยใหม ่ 1 วัน 40,000 43,000

  กฎหมำยศุลกำกรฉบับใหม่ 2560 และวิธีกำรจัดเก็บ 
  ค่ำภำษีอำกร

 1 วัน 40,000 43,000

 1 วัน 47,000 50,000

 1 วัน 51,000 54,000

 1 วัน 43,000 45,000

 1 วัน 43,000 45,000

 1 วัน 43,000 45,000

 1 วัน 43,000 45,000

 2 วัน 78,000 85,000

 1 วัน 40,000 43,000
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หลักสูตร เด่น มิถุนำยน 2563

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 สมำชิก 4,280
 บุคคลทั่วไป 5,350

 วันพุธที่  10 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 เวลำ 09.00 -16.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม บูเลอวำร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

อัตราค่าสัมมนา

ข้อบังคับกำรท�ำงำนและระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฏหมำยแรงงำนใหม่

 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
 เวลำ 09.00 -17.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

 วันอังคำรที่ 16 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
 เวลำ 09.00 -17.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม บูเลอวำร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
 เวลำ 09.00 -16.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 สมำชิก 4,280
 บุคคลทั่วไป 5,350

 สมำชิก 4,280
 บุคคลทั่วไป 5,350

 สมำชิก 4,280
 บุคคลทั่วไป 5,350

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 สมำชิก 3,745
 บุคคลทั่วไป 4,815

 วันเสำร์ที่  6 มิถุนำยน  2563
 เวลำ 09.00 -17.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท  กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท ซอย 6)

อัตราค่าสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

เทคนิคกำรวิเครำะห์และเขียนค�ำอธิบำยงบกำรเงิน เพื่อน�ำเสนอรำยงำนประจ�ำปี

ประเด็นปัญหำและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี

ครบเครื่องเรื่องกำรจัดกำรคลังสินค้ำและสินค้ำคงคลัง

รวมเทคนิคกำรวำงระบบบัญชีส�ำหรับธุรกิจที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรตรวจสอบอย่ำงมืออำชีพ

สนใจส�ารองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 
E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 



 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ  

 สมำชิก 2,996 บำท/คน
 บุคคลทั่วไป 4,066 บำท/คน

 สมำชิก 2,675 บำท/คน
 บุคคลทั่วไป 3,745 บำท/คน

 วันเสำร์ที่  27 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 เวลำ 09.00 -17.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม แปซิฟิค พำร์ด ศรีรำชำ

 วันเสำร์ที่  28 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 เวลำ 09.00 -17.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม แปซิฟิค พำร์ด ศรีรำชำ

อัตราค่าสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

วิธีกำรเตรียมข้อมูลงำนสิทธิและประโยชน์ ส�ำหรับเครื่องจักร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT noline)

จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี

 วันอังคำรที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 เวลำ 09.00 -16.00 น. (ลงทะเบียนเวลำ 08.30 น.)
 โรงแรม บูเลอวำร์ด กรุงเทพ (ถนนสุขุมวิท ซอย 5)

 ประเภท อัตรำค่ำสัมมนำ

 สมำชิก 4,280  บำท/คน
 บุคคลทั่วไป 5,350  บำท/คน

อัตราค่าสัมมนา

หลักสูตร เด่น

กำรจ่ำยสวัสดิกำรอย่ำงไร ไม่ต้องน�ำไปค�ำนวน ค่ำชดเชย เมื่อเลิกจ้ำง
ไม่ต้องส่งสมทบประกันสังคม

สนใจส�ารองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 
E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 

มิถุนำยน 2563



ตำรำงสัมมนำประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2563

สมำชิก

สมำชิก

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

วันสัมมนำ

วันสัมมนำ

สถำนที่จัด

สถำนที่จัด

วิทยำกร

วิทยำกร

	 27	มิ.ย.	63	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจกำร	

	(09.00-17.00	น.)	 ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	(จังหวัดชลบุรี)	

	 	 วิธีกำรเตรียมข้อมูลงำนสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักร	

	 	 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร	(eMT	online)	

	 	 (จังหวัดชลบุรี)	

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

             

             

อัตรำค่ำสัมมนำ

อัตรำค่ำสัมมนำ

หมำยเหตุ อัตรำค่ำสัมมนำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว

สนใจส�ารองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 
E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 

6	มิ.ย.	63

(09.00-17.00	น.)

โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

(ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)

	 วิทยำกรจำก	BOI		

	 และ	 3,745	 4,815

	 คุณเมรี		แสงมณี

	 วิทยำกรจำก	BOI		 1,605	 1,926	

	 วิทยำกรจำก	BOI		 2,675	 3,745	ข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	ครั้งที่	3/2563

27-28		มิ.ย.	63

(09.00-17.30	น.)
	 วิทยำกรจำก	BOI	 4,280	 5,350

โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ

(ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)

	 	2,996	 4,066	

	 	2,675	 3,745	

	 วิทยำกรจำก	BOI	

	 วิทยำกรจำก	BOI	

โรงแรม	แปซิฟิค	พำร์ด	ศรีรำชำ

โรงแรม	แปซิฟิค	พำร์ด	ศรีรำชำ
28	มิ.ย.	63

(09.00-17.00	น.)

หลักสูตรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน จังหวัดชลบุรี

หลักสูตรด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน (กรุงเทพฯ)

	 	 รวมเทคนิคกำรวำงระบบบัญชีส�ำหรับธุรกิจที่ได้รับกำร		 	 	 	

	 	 ส่งเสริมกำรลงทุนและกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ		

	 	 กำรตรวจสอบอย่ำงมืออำชีพ	ครั้งที่	2/2563	

	 	 (อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD&CPA)

	 14	มิ.ย.	63	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 

	(09.00-12.00	น.)	 ครั้งที่	2/2563	

   

	 20	มิ.ย.	63	 		 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ	 	

	(09.00-16.00	น.)	 	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)

  

	 	 ข้อพึงระวังในกำรจัดท�ำบัญชี	กำรเตรียมตัวเพื่อรองรับ		 	

	 	 กำรตรวจสอบและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับผู้จัดท�ำบัญชีของ		 	

	 	 กิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนครั้งที่	1/2563

	 	 (อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD&CPA)

โรงแรม	ไอบิส	สไตล์

กรุงเทพฯ

(ถนนรัชดำภิเษก)



             

ตำรำงสัมมนำประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2563

	 9	มิ.ย.	63	 สิทธิพิเศษทำงศุลกำกรตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ	 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 ภำยใต้	JTEPA	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)	

	 10	มิ.ย.	63	 ข้อบังคับกำรท�ำงำนและระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้อง	 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 กับกฏหมำยแรงงำนใหม่	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)	

	 12	มิ.ย.	63	 เทคนิคกำรวิเครำะห์และเขียนค�ำอธิบำยงบกำรเงินเพื่อน�ำเสนอ	 โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 		

	(09.00-17.00	น.)	 รำยงำนประจ�ำปี	(อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD&CPA)	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)	

	 13	มิ.ย.	63	 	 โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 	

(09.00-16.00	น.)	 	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)	

	 16	มิ.ย.	63	 เจำะลึกกระบวนกำรตรวจสอบภำยในยุคใหม่	แบบครบวงจร	 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 (อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD	&	CPA)	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)	

 

	 17	มิ.ย.	63	 กำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 และ	Incoterms®2020	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)	

  

  กำรยื่นแบบและกำรค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี	(ภ.ง.ด.51)      

	 	 ส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

	 	 (อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD	&	CPA)	

	 20	มิ.ย.	63	 	 โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 	 	

	(09.00-16.00	น.)	 	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)	

	 23	มิ.ย.	63	 ประเด็นปัญหำและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์		 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี	(อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD	&	CPA)	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)	

	 26	มิ.ย.	63	 	 โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)		 	 	 	

	 27	มิ.ย.	63	 สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรกับเขตกำรค้ำเสรี	FTA โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 ทุกควำมตกลง	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)		 	 	 	

 

	 29	มิ.ย.	63	 พ.ร.บ.	‘’	Transfer	Pricing	‘’	กำรเตรียมควำมพร้อมและกำร	 โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 ป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ	(อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ	CPD&CPA) (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)		 	 	 	

 

	 29	มิ.ย.	63	 	 โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ		 คุณวิรดำ		ยูวะเวส	 	

	(09.00-16.00	น.)	 	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)		 พ.ต.อ.หญิง	นัฐวินุศ	หัสดินทร	ณ	อยุธยำ   

 

	 30	มิ.ย.	63	 กำรจ่ำยสวัสดิกำรอย่ำงไร	ไม่ต้องน�ำไปค�ำนวน	ค่ำชดเชย	เมื่อเลิกจ้ำง		 โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ		 	

	(09.00-16.00	น.)	 ไม่ต้องส่งสมทบประกันสังคม	 (ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)

สนใจส�ารองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณวิลาสินี คุณกาญจนา คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 205-209 
E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 

	ผู้เชี่ยวชำญจำกกรมศุลกำกร	 3,210	 4,280	

คุณสิทธิศักดิ์		ศรีธรรมวัฒนำ	 4,280	 5,350	

	 คุณมุกดำวดี		เทียนทอง	 4,280	 5,350	

พิกัดอัตรำศุลกำกรฮำร์โมไนซือำเซียน	ฉบับปี	2017 	ผู้เชี่ยวชำญจำกกรมศุลกำกร	 3,210	 4,280	

	 ดร.วรกร		แช่มเมืองปัก	 4,280	 5,350	

	 คุณวัชระ		ปิยะพงษ์	 3,745	 4,280	

19	มิ.ย.	63

(13.00-16.30	น.)
โรงแรม	แกรนด์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

(ถนนสุขุมวิท	ซอย	6)
	 คุณเมธี		แสงมณี	 1,712	 2,033	

กฎหมำยศุลกำกรฉบับใหม่	2560	และวิธีจัดเก็บค่ำภำษีอำกร 	ผู้เชี่ยวชำญจำกกรมศุลกำกร	 3,210	 4,280	

	 ดร.วรกร		แช่มเมืองปัก	 4,280	 5,350	

ครบเครื่องเรื่องกำรจัดกำรคลังสินค้ำและสินค้ำคงคลัง 	อำจำรย์สว่ำง		รงคะศิริพันธ์	 4,280	 5,350	

	 คุณเมธี		แสงมณี	 3,424	 4,280	

ขั้นตอนกำรขออนุญำตท�ำงำนของชำวต่ำงชำติในประเทศไทย 	 3,210	 4,280	

คุณสิทธิศักดิ์		ศรีธรรมวัฒนำ	 4,280	 5,350	

	ผู้เชี่ยวชำญจำกกรมศุลกำกร	 3,210	 4,280	

	 คุณวัชระ		ปิยะพงษ์	 3,745	 4,280	ข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	INCOTERMS®2020
30	มิ.ย.	63

	 (09.00-16.00	น.)

โรงแรม	บูเลอวำร์ด	กรุงเทพ

(ถนนสุขุมวิท	ซอย	5)

หมำยเหตุ อัตรำค่ำสัมมนำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว

หลักสูตรด้ำนบริหำรจัดกำร
สมำชิก บุคคลทั่วไป

วันสัมมนำ สถำนที่จัด วิทยำกรชื่อหลักสูตร อัตรำค่ำสัมมนำ



เดือนมิถุนำยน 2563

หลักสูตรจัดซื้อประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2563

12	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

17	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

17	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

18	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

19	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

22	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

24	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

25	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

26	มิ.ย.	63

(09.00-16.00	น.)

29-30	มิ.ย.	2563

(09.00-16.00	น.)

 หลักสูตรด้ำนจัดซื้อ 

กำรบริหำรงำนจัดซื้อ

และกำรจัดกำรสต็อกเพื่อลดต้นทุน	

กำรจัดซื้อและบริหำร	MRO	&	Office	Supplies	

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

หลักเกณฑ์ส�ำคัญในกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก

ควำมรู้เรื่องต้นทุน		และกำรเงิน

ส�ำหรับนักจัดซื้อวิชำชีพ	

วิธีวิเครำะห์ต้นทุน	และรำคำขำยของซัพพลำยเออร์	

กำรใช้	KPI	เพื่อบริหำรงำนจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

กำรพัฒนำยุทธศำสตร์งำนจัดซื้อจัดหำ

เพื่อสร้ำงก�ำไรให้แก่องค์กร	

หลักเกณฑ์ส�ำคัญในกระบวนกำรจัดซื้อ

เทคนิคกำรเจรจำต่อรองในงำนจัดซื้อ

สิ่งควรรู้ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ

ระดับต้นและกลำง	(2	วัน)			

คุณกิตติกร		โชติสกุลรัตน์		

คุณสุชำติ		ประเสริฐสม

หมำยเหตุ อัตรำค่ำสัมมนำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว

สนใจส�ารองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิริรัตน์  
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 
E-mail : is-investor@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ic.or.th 

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ		 คุณเชี่ยวชำญ		รัตนำมหัทธนะ	 	4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 คุณเชี่ยวชำญ		รัตนำมหัทธนะ	 	4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ		 คุณจันทรำ		สิงหพันธุ	 	4,173

	 คุณสุชำติ		ประเสริฐสม		 	4,173
	โรงแรม	รอแยล	เบญจำ	

สุขุมวิท	5	กรุงเทพฯ

 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 คุณเชี่ยวชำญ		รัตนำมหัทธนะ	 4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 คุณกมลทิพย์		จันทรมัส	 	4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 คุณสุชำติ		ประเสริฐสม		 	4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 คุณเชี่ยวชำญ		รัตนำมหัทธนะ	 	4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 คุณเชี่ยวชำญ		รัตนำมหัทธนะ	 	4,173

	 โรงแรม	จัสมิน	สุขุมวิท	23	กรุงเทพฯ	 	 	8,346




