หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 (ข้ อตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ)”
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมบูเลอวาร์ ด
The International Chamber of Commerce: ICC หรื อหอการค้ าระหว่างประเทศ ในกรุงปารี ส ได้ ออกข้ อบังคับที่
เรี ยกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)
ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่ องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทาการยกเลิก และ
มี 1 เทอมที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้ สร้ างข้ อกาหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ ้น
จุดมุง่ หมายสาคัญคือการทาให้ ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบตั มิ ากขึ ้น เนื ้อหาสาคัญเกี่ยวข้ องกับความ
ปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี ้ได้ รับการปรับปรุงให้ ง่ายต่อการปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ยังมีการใช้ ภาษาที่
ทันสมัยซึง่ เป็ นภาษาที่ใช้ กบั การค้ าระหว่างประเทศในปั จจุบนั
กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็ นเรื่ องเร่งด่วนสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการทาการค้ าระหว่างประเทศ
ในทุกตาแหน่งงาน
จาเป็ นต้ องศึกษา เพื่อนาไปใช้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง

หัวข้ ออบรม
เวลา
09.00 – 10.30 น.

เนื ้อหา

10.30 – 10.45 น.

ความหมายและความสาคัญของ INCOTERMS ต่อการค้ า
ทาไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC),ต้ องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มา
เป็ น INCOTERMS 2020
เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010
ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก
แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม
พัก

10.45 – 12.00 น.

 INCOTERMS 2010 แบ่งเป็ น 2 กลุม
่ จาก 11 เทอม เปรี ยบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11










เทอม แบ่งได้ 2 กลุม่ เช่นกัน
มีเทอมอะไรบ้ างใน INCOTERMS 2020 การใช้ ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์
Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้ าง
ข้ อควรระวังข้ อบังคับในแต่ละเทอมนันขั
้ ดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรื อไม่อย่างไร

12.00 – 13.00 น.



พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.






14.30 – 14.45 น.

ภาระหน้ าที่ ของผู้ซื ้อและผู้ขาย ทัง้ 11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
 ค่าใช้ จา่ ยและความเสี่ยงที่สาคัญสุด ในแต่ละข้ อตกลงจนครบทัง้ 11 เทอม
 Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้ จา่ ย และลดความเสี่ยง
 พัก

14.45 – 16.00 น.



กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้ องกับ INCOTERMS
 ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP
 การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้ าระหว่างประเทศ
 ตัวอย่างกรณีศก
ึ ษา/คาพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS
 ถาม – ตอบ

วิทยากร อาจารย์ วัชระ ปิ ยะพงษ์
ระยะเวลา 1 วัน
วิธีการสัมมนา การบรรยาย กรณีตัวอย่ าง
จานวนผู้เข้ าอบรม 35-40 คน

อัตราค่าอบรม


(รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางว ัน-ชากาแฟ อาหารว่างและ
วุฒบ
ิ ัตร)

ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน

ราคาก่อน VAT

ค่าอบรม 1 ท่าน

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird ชาระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

Pro มา 3 ท่าน

3,300

231

(99)

3,432



วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี ะสมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 0297110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชส
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สง่ั จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
2 กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 ,
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
หลักสูตร “INCOTERMS ® 2020 (ข้ อตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ)”
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
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