[เลือกวันที่] [INCOTERMS 2020]

Incoterms 2020 ความรูเ้ กีย
่ วก ับการค้า การ
่ สน
ิ ค้าระหว่างประเทศ
ชาระเงินและการขนสง
วันที่ 17 กันยายน 2564

รุน
่ 4 วันที่ 19 สงิ หาคม 2564
เวลา 09.00-16.00
น. Online Training
รุน
่ 5 วันที่ 27 ตุลาคม 2564
รุน
่ 6 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
หล ักการและเหตุผล

INCOTERMS 2020 ความรู ้เกีย
่ วกับการค ้า การชาระเงิน และ
ิ ค ้าระหว่างประเทศ (ZOOM เต็มวัน)
การขนสง่ สน
ว ัตถุประสงค์

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค ้าระหว่างประเทศ ในกรุง
้ นที่ 1 มกราคม 2020
ปารีสได ้ออกข ้อบังคับทีเ่ รียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริม
่ ใชในวั
(ปี 2563)

ั
ห ัวข้อการสมมนา

ี่ งทีเ่ กิดขึน
้
1. การชาระเงินระหว่างประเทศและความเสย
2. ความสาค ัญของ Incoterms® (International Commercial Terms) ก ับการค้าระหว่าง
ประเทศ
3. สาระสาค ัญของ Incoterms®2020 และสงิ่ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงจาก Incoterms®2010
ื้
4. หน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของผูข
้ ายและผูซ
้ อ
้
่
ี
ื้ ในแต่ละเงือ
5. การโอนความเสยงและค่าใชจา
่ ยของผูข
้ ายและผูซ
้ อ
่ นไขของ Incoterms®2020
่ มอบสน
ิ ค้าของผูข
6. ความสาค ัญของจุดสง
้ าย
ื้ ตาม Incoterms®2020
7. การจ ัดเตรียมเอกสารระหว่างผูข
้ ายและผูซ
้ อ
้
ื้ ขายสน
ิ ค้าระหว่างประเทศ
8. เทคนิคการเลือกใช Incoterms®2020 ให้เหมาะสมก ับการเจรจาซอ
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วิทยากร

คุณมนตรี ยุวชาติ
คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัตข
ิ องบริษัทส่งออก ผู ้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนั กงานธนาคารด ้านต่างประเทศ

ั
วิธก
ี ารสมมนา
ึ ษา (Case Study)
 บรรยาย กรณีศก
ั มนา
อัตราค่าสม

ั
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร และวุฒบ ัตรสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย 3
VAT 7%
%
ั
ค่าสมมนา
ท่านละ

3,000

210

ราคาสุทธิ

(90)

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
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
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 โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Incoterms 2020 ความรูเ้ กีย
่ วก ับการค้า การชาระเงิน
่ สน
ิ ค้าระหว่างประเทศ
และการขนสง
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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