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หลักสูตร
้ ฐานการค้าระหว่างประเทศ สาหร ับมือใหม่ (The Principle of International Trade)
พืน

วันที่ 13 ต ุลาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมในเขตกร ุงเทพฯ
หัวข้อการอบรม
ความรู ้ทั่วไปและพืน
้ ฐานเกีย
่ วกับการค ้าระหว่างประเทศ
 การส่งออกสินค ้า
 การนาเข ้าสินค ้า
กระบวนการและการไหลของการค ้าระหว่างประเทศ
้ จะขายสินค ้าระหว่างประเทศ
การเจรจาจะซือ
้ ขายสินค ้าระหว่าประเทศ Contract หรือ Purchase Order
การตกลงการซือ
การเลือกใช ้ระบบการชาระเงิน
การจัดเตรียมสินค ้าเพือ
่ เตรียมทาการจัดส่ง และเลือกเงือ
่ นไขในการส่งมอบสินค ้า
การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ
พิธก
ี ารศุลกากรขาเข ้า การออกของหรือรับสินค ้า
ขัน
้ ตอนในการชาระเงินค่าสินค ้าระหว่างประเทศ ตามวิธก
ี ารชาระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงิน
่ งการค ้าระหว่างประเทศ
 การบริหารความเสีย
 ข ้อได ้เปรียบจากการปฏิบต
ั ต
ิ าม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบต
ั ิ เพือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ








เอกสารทางการค ้าระหว่างประเทศ





รู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับประเภทของเอกสารทางการค ้าระหว่างประเทศ
การจัดทา หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค ้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ
ปั ญหาของการจัดทา หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค ้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ
เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค ้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

การชาระเงินระหว่างประเทศ





เงือ
่ นไขการชาระเงินระหว่างประเทศ
วิธก
ี ารชาระเงินระหว่างประเทศ
- วิธก
ี ารชาระเงินล่วงหน ้า (Advance Payment : AP)
่ (Open Account : OA)
- วิธก
ี ารชาระเงินด ้วยลการเปิ ดบัญชีขายเชือ
- วิธก
ี ารชาระเงินด ้วยการใช ้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection : BC)
- วิธก
ี ารชาระเงินด ้วยเครดิต (Letter of Credit : LC)
- วิธก
ี ารชาระเงินด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ ตามทีต
่ กลงกัน

> การโอนเงินค่าสินค ้าระหว่างประเทศ
-

รูปแบบการโอนเงินค่าสินค ้าขาเข ้า (Inward Remittance)
รูปแบบการโอนเงินค่าสินค ้าขาออก (Outward Remittance)
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กฎเกณฑ์ข ้อตกลงในการส่งมอบสินค ้าระหว่างประเทศ
 กฎเกณฑ์สาหรับการขนส่งทางน้ าและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport)
 กฎเกณฑ์สาหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอืน
่ ๆ
่ สถาบันการเงินเพือ
สินเชือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ
่ เพือ
 สินเชือ
่ การส่งออกสินค ้า เป็ นการรับเงินค่าสินค ้า
่ เพือ
 สินเชือ
่ การนาเข ้าสินค ้า เป็ นการจ่ายชาระเงินค่าสินค ้า
โลจิสติกส์และการขนส่งเพือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ
้ สินค ้าระหว่างประเทศ
 การสัง่ ซือ
 การขนส่งเพือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ
 การประกันภัยการขนส่งเพือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ
่ งการค ้าระหว่างประเทศ
การบริหารความเสีย
่ งในการทา LC
 ความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ ง
 ความเสีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสีย
ระเบียบ ประเพณีปฏิบต
ั ิ เพือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ
 ประเพณีและพิธป
ี ฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับเครดิตชนิดทีม
่ เี อกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี 2007 เล่มที่ 600 (Uniform
Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600)
 ประเพณีและพิธป
ี ฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับเครดิตชนิดทีต
่ ้องใช ้เอกสารประกอบเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform
Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. : e-UCP600
Version 1.1.)
 กฎระเบียบทีว่ า่ ด้วยการใชเ้ งินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank
Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725)
 กฎระเบียบทีว่ า่ ด้วยการค้าด้วยการใชเ้ อกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Uniform Rules for
Collections Publication No.522 : URC522)
 กฎหมาย และระเบียบทว่ ั ไปเกีย
่ วก ับการค้าระหว่างประเทศ
 มาตรฐานสากลสาหร ับการปฏิบ ัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบ ับ 745E (International Standard
Banking Practice 745E under UCP600 : ISBP.745E12)

กลุม
่ เป้ าหมาย :
ิ ค ้า ต่างประเทศ
– เจ ้าของธุรกิจผู ้ประกอบการนาเข ้า-สง่ ออกสน
– ผู ้จัดการฝ่ าย/แผนก
– เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ กีย
่ วกับกับเอกสารนาเข ้าและสง่ ออก
– ผู ้ทีส
่ นใจทั่วไป
วิทยากร : ดร.ชานาญ เงินดี
วิทยากรและทีป
่ รึกษาด ้าน การค ้าระหว่างประเทศ (International Trade) การให ้บริการทางการเงินการค ้าระหว่าง
ประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance) รวมทัง้ การบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การ
ี ละการเงิน และการจัดซอ
ื้ จัดหา
จัดการเชงิ กลยุทธ์องค์กรด ้านการบัญชแ
วิทยากรและทีป
่ รึกษาด ้านการพัฒนาบุคลากรเพือ
่ การเพิม
่ ผลผลิตทีม
่ ป
ี ระสบการณ์มากมายจากองค์กรทัง้ ในธุรกิจ
ั ้ นา
บริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชน
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ั มนา
อัตราค่าสม

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)



ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
ท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird

3,500

245

105

3,640

สม ัคร 3 ท่านๆละ

3,300

231

99

3,432

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
1.2
ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) มาที่ E-mail:ptstraining3@gmail.com
และ Scanใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
E-mail: info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มยืนยันจัดอบรม
้ ฐานการค้าระหว่างประเทศ สาหร ับมือใหม่
พืน
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
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: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

