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ื้ สน
ิ ค้าใน ASEAN ด้วยสท
ิ ธิพเิ ศษ ภาษี 0% /
เคล็ ดล ับการจ ัดซอ
Asean trade in goods agreement (ATIGA)

วันที่ 22 กันยายน 2564

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training เต็มวัน

ความสาค ัญ

้ ขายสินค ้าใน ASEAN ทีผ
้ ได ้รับสิทธิพเิ ศษต่างๆจากผู ้ขาย
ATIGA จากข ้อตกลงการซือ
่ ู ้ซือ
โดยต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของประชาคมทีว่ า่ ด ้วยถิน
่ กาเนิดสินค ้าก่อนการได ้รับสิทธิพเิ ศษต่างๆ
้ มีอต
ทาให ้การสัง่ ซือ
ั ราภาษีนาเข ้า 0% และไร ้อุปสรรคอืน
่ ๆทีเ่ คยมี (Tariff and Non-Tariff
Barriers)
้ อ
ั
แต่ทส
ี่ าค ัญคือความถูกต้องในการใชถ
้ ยคาระบุในเอกสารสญญาและการเลื
อกผูข
้ าย
ิ ธิแ
ื้ นอกจากนี้ จะต ้องใช ้ Invoice Declaration เป็ น
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบ ัติครบถ้วนในการให้สท
์ ก่ผซ
ู้ อ
เอกสารแสดงสิทธิแ
์ บบใหม่ จากทีเ่ คยใช ้ Form ATIGA (D) แบบเดิม
้ นักการตลาดได ้รับทราบและทาความเข ้าใจ
สถาบันจึงได ้จัดสัมมนานีข
้ น
ึ้ เพือ
่ ให ้นักจัดซือ
จากวิทยากรทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ โดยหวังให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผู ้สัมมนา

OUTLINE
ื้ สน
ิ ค ้าต่างประเทศ
1. วงจรการจัดซอ
2. เทคนิคในการเลือกผู ้ขายเป้ าหมาย
ั ญาซอ
ื้ ขาย
3. ตัวอย่างสญ
4. การเลือกใชข้ ้อตกลงทางการค ้าระหว่างประเทศ (Incoterms ® 2020)
- Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU,DDP
- Water
: FAS, FOB. CFR, CIF
ิ ธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี อากร
5. เลือกผู ้ขายทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ ทีข
่ ้อตกลงเรือ
่ งสท
- ความหมายของภาษีอากร
ิ ธิประโยชน์ภาษี อากรของประเทศไทย
- สท
ิ ธิประโยชน์ภาษี อากรระหว่างประเทศ
- สท
- ASEN-AEC
- Form D
- RoO 40% of FOB value(Rules of Origin)
- ASEAN-China
- Form E
- RoO (Rules of Origin)
- 40%
- RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)
- CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement of
Trans-Pacific Partnership)
6. เอกสารทางการค ้าระหว่างประเทศ
- เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
- เอกสารทางการขนสง่ (Transport Documents)
- เอกสารทางการค ้า (Commercial Documents)
7. เครือ
่ งมือในการชาระเงิน
- Letter of Credit
- Standby L/C
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- Transferable L/C
- Back to Back L/C
- Revolving L/C
- Red Clause L/C
Bill for Collection (B/C)
Consignment
Open Accounts
Advance of Payment

คุณสมบัตผิ เู้ ข้าอบรม :
ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผูผ้ ลิต, ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ ต่างประเทศ, ผูน้ าเข้า-ส่งออก, พนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องและผูส้ นใจทัวไปที
่ ต่ อ้ งการทาธุรกิจ นาเข้า-ส่งออกเข้า

วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)
 อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร และวุฒบ
ิ ัตรการสมมนา)
ภาษี
ห
ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาก่อน VAT

VAT 7%

3000

210

ราคาสุทธิ

3%
90

3,120

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชาระค่าอบรม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ

สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330 ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ าม

จังหวัด)

สำรองที่นัง่ ติ ดต่อคุณตุ้ม โทร 086-6183752

สอบถามและสารองที่น่ ังติดต่ อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
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Fax. 0-29030080 # 9330 หรื อ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ;
ptstraining3@gmail.com www.ptstraining.in.th
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ื้ สน
ิ ค้าใน ASEAN ด้วยสท
ิ ธิพเิ ศษ ภาษี 0% /
เคล็ดล ับการจ ัดซอ
Asean trade in goods agreement (ATIGA)

ส่งมาที่ email : info.ptstraining@gmail.com; ptstraining3@gmail.com
บริ ษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณี ย_์ ____________________เลขภาษี _____________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณี ยกเลิ กการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิ ฉะนัน้ จะต้องชาระ 30% ของ
ราคาค่าสัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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