สมาคมสโมสรนักลงทุน
แผนกบริ การฝึ กอบรมและสัมมนา
เลขที่ 1 อาคารทีพแี อนด์ที ชัน้ 12,16 ถ.วิภาวดีรงั สิต จตุจกั ร จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2936-1429 ต่อ 207,212 แฟกซ์. 0-2936-1441-2 E-mail: is-investor@ic.or.th

หลักสูตร “วิ ธีการเตรียมข้อมูลงานสิ ทธิ และประโยชน์สาหรับเครื่องจักร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร” (Electronic Machine Tracking: eMT online)
หลักการและเหตุผล
การให้บริการงานสิทธิและประโยชน์สาหรับ เครือ่ งจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic
Machine Tracking: eMT online) เป็ นบริการหนึ่งทีส่ มาคมเปิ ดให้บริการแก่บริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อ
สนับสนุนและชดเชยภาษีอากรด้านเครือ่ งจักรให้กบั กิจการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุน อัน เป็ นมาตรการช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการในการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อกี ทางหนึ่ง
ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ควรเรียนรูข้ นั ้ ตอนและวิธกี ารเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ดา้ น
เครือ่ งจักรด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking: eMT online) ซึง่ เป็ นระบบที่
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์กบั กรมศุลกากรได้โดยตรงโดยไม่มเี อกสาร (Paperless) และ
สามารถดาเนินการขออนุมตั สิ งปล่
ั ่ อยเครือ่ งจักรได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ รองรับการใช้สทิ ธิและประโยชน์ ดา้ น
เครือ่ งจักรแบบครบวงจร อันจะทาให้กจิ การได้รบั ประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุน สูงสุด
หัวข้อสัมมนา
1. การขออนุมตั บิ ญ
ั ชีรายการเครือ่ งจักรด้วยระบบ eMT online
2. การขออนุญาตค้าประกันเครือ่ งจักรด้วยระบบ eMT online
3. การขออนุญาตขยายเวลาค้าประกันเครือ่ งจักรด้วยระบบ eMT online
4. การขออนุมตั สิ งปล่
ั ่ อย/คืนอากร/ถอนค้าประกัน เครือ่ งจักรด้วยระบบ eMT online
5. การขออนุญาตส่งคืน/ส่งซ่อมเครือ่ งจักรไปต่างประเทศ ด้วยระบบ eMT online
6. การบริหารจัดการระบบ Admin
การสัมมนานี้ เหมาะสาหรับ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารหรือ ประสานงานการส่งเสริมการลงทุน
ข้อแนะนา
หลักสูตรนี้ เป็ นหลักสูตรต่อเนื่ อง เหมาะสาหรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีเ่ คยผ่านการอบรม
หลักสูตร “วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับเครือ่ งจักรและอุปกณ์สาหรับกิจการทีไ่ ด้ร ับการส่งเสริมการลงทุน ”
วิ ธีการสัมมนา
การบรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร

วิ ทยากร
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
วัน-เวลา-สถานที่
ครัง้ ที่ 9/2561
วันอาทิ ตย์ที่ 25 พฤศจิ กายน 2561
เวลา 09.00-17.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ห้องอบรม ชัน้ 12 สมาคมสโมสรนักลงทุน (ถนนวิ ภาวดี รงั สิ ต)
ค่ าลงทะเบียนสั มมนา
สมาชิกสมาคม
1,605 บาท
บุคคลทัว่ ไป/ผูใ้ ช้บริ การ 2,675 บาท
ราคาที่แสดงเป็ นราคารวม Vat7% อาหารว่าง-อาหารกลางวัน และเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว
**สามารถนารถยนต์จอดได้ลานจอดข้างอาคารได้ (ไม่มคี ่าใช้จา่ ย) หรือจอดบนอาคาร**
สิง่ ทีผ่ เู้ ข้าอบรมต้องนามาในวันอบรมสาหรับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
1. คอมพิวเตอร์ (Notebook) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครือ่ ง ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows
รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
2. ติดตั้งโปรแกรมพร้อมใช้งาน Internet Explorer (IE) 7 ขึ้นไป Microsoft Excel และ Adobe Reader
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือสารองทีน่ งเข้
ั ่ าร่วมสัมมนาได้ท่ี คุณชาตรี
แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 212 โทรสาร 0 2936 1442-1
E-mail: chatreel@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.icis.ic.or.th หรือ www.ic.or.th
แผนที่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 12 ถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต เขตจตุจกั ร กรุงเทพ โทร 02-9361429

