[ครบเครื่ องเรื่ องส่ งออก]
[เลือกวันที่]

่ ออก
ความรูท
้ ส
ี่ าค ัญในการนาเข้า-สง
Important Knowledge for Import-Export

วันที่ 18 มีนาคม 2563
รุน
่ ถัดไปวันที่ 27 พฤษภาคม 2563/
รุน
่ วันที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี ้ สุขุมวิท 23
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล
ื้ ขายข ้ามประเทศเป็ นเรือ
การซอ
่ งน่ากลัวและน่าปวดหัวสาหรับบางคน แต่ทา่ นจะทางานด ้วยความมั่นใจ หาก
ี ก่อน วิทยากรเป็ นผู ้มีประสบการณ์ทางด ้านนาเข ้าและสง่ ออกมานาน
เข ้าใจหลักเกณฑ์สาคัญให ้ถ่องแท ้เสย
ี หายต่อกิจการของ
พอ ทีจ
่ ะแนะนาวิธก
ี ารให ้ท่านนาไปปฏิบัตไิ ด ้อย่างถูกต ้อง และป้ องกันมิให ้เกิดความเสย
บริษัท

หัวข้ อการสัมมนา
1. (Sales Terms & Conditions (INCOTERMS 2010) )
ื้ ขายระหว่างประเทศทีเ่ ป็นสากล ประกอบไปด้วย
เงือ
่ นไขการซอ
่ EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT and DDP
- All Mode of Transport เชน
่ FAS, FOB, CFR and CIF
- Water Way Transport เชน
2. (How to Calculate each Terms of Shipment such as AIR, SEA, Courier and Truck)
่ เชน
่ ทางอากาศ เรือ สง
่ ด่วนและทางบก อาทิ เชน
่
การคานวณต้นทุนแต่ละเงือ
่ นไขการขนสง
ิ ค ้า)
- LCL Shipment (ไม่เต็มตู ้สน
ิ ค ้า)
- FCL Shipment (เต็มตู ้สน
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- Consolidated Shipment (การขนสง่ ร่วม)
3. Marine Insurance Regulations, Time Bar and How to do the Claim Process
ิ ไหมทดแทน
กฏระเบียบการประก ันภ ัย ระยะเวลาทีจ
่ าก ัด และกระบวนการเรียกร้องค่าสน
ี่ งทีค
- Sum Insured (ทุนประกัน) - Risks Coverage (ความเสย
่ วรเลือกเพือ
่ คุ ้มครอง)
- Insurance Premium (ค่าเบีย
้ ประกันภัย)
- The responsibility of the property during damage incurred in each area
ิ ค ้า หากเกิดความเสย
ี หายขึน
(ใครจะเป็ นผู ้รับผิดชอบในตัวสน
้ ในแต่ละพืน
้ ที)่
4. Workshop Briefly for calculate Freight, Insurance and Duty & Tax
ั
่ ทุนประก ันภ ัย
ภาคปฏิบ ัติพอเป็นสงเขปเกี
ย
่ วก ับการคานวณค่าระวางขนสง
5. Pre-Test and Post-Test
6. Q & A (ถาม-ตอบ)

วิทยากร

คุณจ ันทรา สงิ หพ ันธุ

ื้ และซพ
ั พลายเชนแห่งประเทศไทย
- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซอ
์ ละการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกสแ
่
- ผู ้จัดการฝ่ ายจัดหาและสงออก บริษัท พัฒน์กล จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบต
ั ข
ิ องบริษัทส่งออก ผู ้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนักงานธนาคารด ้านต่างประเทศ

วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)

ั มนา
อัตราค่าสม

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา
ท่านละ
Early Bird ชาระล่วงหน้า5ว ัน

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
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ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
สอบถามและสารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ 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
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

่ ออก
ความรูเ้ รือ่ ง”การนาเข้า-สง

สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

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)
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