Professional Training Solution

หลักสู ตร Letter of Credit และ UCP600 สําหร ับผูส้ ง่ ออก และผูน้ ําเข้า

รุ่น 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
Arize Hotel สุขมุ วิท 26

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การค ้าระหว่างประเทศทีใ่ ช ้ Letter of Credit เป็ นเครือ
่ งมือในการชําระเงินค่าสินค ้าทัง้ ผู ้ส่งออกและผู ้นํ าเข ้าต ้องมี
ความเข ้าใจในเงือ
่ นไขของ Letter of Credit และ UCP 600 เพือ
่ ไม่ให ้คูค
่ ้ามาเอาเปรียบ เพราะมีคา่ ใช ้จ่าย เช่นค่าธรรมเนียม
ใครควรรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนัน
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้ส่งออกต ้องส่งสินค ้าภายใต ้เงือ
่ นไขของ L/C , UCP600ผู ้ส่งออกจะต ้อง
ทําเอกสารหาเอกสาร ทําเอกสารให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง เพราะอาจจะเป็ นสาเหตุทไี่ ม่ได ้รับเงินตามกําหนด หรืออาจไม่ได ้รับเลย
ผู ้นํ าเข ้าก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะเห็นสินค ้าว่าถูกต ้องตามคุณภาพ รวมทัง้ จํานวนสินค ้าครบถ ้วนหรือไม่ก็ต ้องชําระเงินก่อนทีจ
่ ะเห็น
สินค ้า ก็ต ้องเข ้าใจใน Letter of Credit และ UCP 600 ดังนัน
้ อย่างไรทําไม่ได ้ อย่างไรทําได ้ การสัมมนาครัง้ นีจ
้ ะให ้
รายละเอียดซึง่ จะเป็ นการช่วยลดต ้นทุนสินค ้า ประหยัดค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดจาก ความผิดพลาด ในการใช ้ L/C ภายใต ้ UCP 600
ทัง้ 39 มาตรา เพือ
่ การนํ าเสนอเอกสารผ่านธนาคารได ้ถูกต ้องแม่นยําและรวดเร็ว

ั
ประเด็นการฝึ กอบรม-สมมนา
1.
2.
3.
4.
5.

การวิเคราะห์ Letter of Credit
วงจร Letter of Credit สําหร ับเป็นเครือ
่ งมือในการชําระเงิน
้
การใช Standby Letter of Credit และ ประโยชน์ทางการค้า
การใช ้ Restricted Letter of Credit และ ประโยชน์ทางการค้า
ื้ และผูข
้ ายและ INCOTERMS’2010 ที่
เงือ
่ นไขข้อกําหนดใน Letter of Credit ก ับข้อตกลงระหว่างผูซ
้ อ
้ า้ งอิง
นํามาใชอ
6. เอกสารต่าง ๆ ตามที่ Letter of Credit เรียกขอ และ ผูท
้ อ
ี่ อกเอกสาร
ิ ค้าของผูส
่ ออกและผูน
7. UCP 600 มีผลกระทบต่อการชําระค่าสน
้ ง
้ ําเข้า อย่างไร
8. การวิเคราะห์ UCP 600 ทงั้ 39 มาตราตาม Letter of Credit และการจ ัดทําเอกสาร
o การนับระยะเวลาการส่งสินค ้า ตาม UCP 600
o ภาระหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของธนาคารตาม UCP 600
o มาตรฐานในการตรวจเอกสารของธนาคาร
o การปฏิเสธเอกสารทีม
่ ข
ี ้อผิดพลาด (Discrepancy)
o เอกสารการขนส่งที่ Letter of Credit เรียกขอ
o ความหมายของคําว่า “CLEAN”
o การจัดหาเอกสารการประกันภัยและภัยทีค
่ ุ ้มครอง (Insurance document and coverage)
o กรณีวันหมดอายุของ Letter of Creditตรงกับ วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ตา่ งประเทศไม่หยุด
o การใช ้จํานวนเงินและประมาณสินค ้า และราคาต่อหน่วย กับ “About” or “Approximately”
o การส่งสินค ้าแบบ “Partial Shipment”
o การส่งสินค ้าเป็ นงวด ๆ
o การยืน
่ เอกสารนอกเวลาทําการของธนาคาร
o ความรับผิดชอบต่อเอกสารทีป
่ ลอมแปลง
o ความรับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย หรือ ได ้รับล่าช ้า
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ั
o ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ด ้วยเหตุสด
ุ วิสย
้ การเปิ ด Letter of Credit ของธนาคาร
o ภาระความรับผิดชอบของผู ้ซือ
o การโอน Letter of Credit ให ้กับผู ้อืน
่
o ผู ้รับประโยชน์ตาม Letter of Credit
ี่ งจากการใช ้ Letter of Credit และ UCP
9. สรุปคําถาม - คําตอบ ปัญหาทีม
่ ักเป็นปัญหาสําหร ับการความเสย
600

วิ ทยากร

อาจารย์วชั ระ ปิ ยะพงษ์

ทีป
่ รึกษาการค ้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.
ี ม ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
อดีตผู ้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจสง่ ออกนํ าเข ้า ศูนย์สล
วิทยากรกรมการค ้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

(102)

3,536

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก

1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขา โลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 0297110496

ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) Email: ptstraining3@gmail.com
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา(ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรั ญญา 086-8929330
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ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

่ ออก และผูน
Letter of Credit และ UCP600 สําหร ับผูส
้ ง
้ ําเข้า

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ _________________________________________TAX ID__________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิ
ลล์ 23Training
ซ.พระยาสุ
เรนทร์ 21/www.ptstraining.co.th
แยก 3
Professional
Solution
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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