[ครบเครื่ องเรื่ องส่ งออก]
[เลือกวันที่]

่ ออก”
ครบเครือ
่ งเรือ่ ง”การนําเข้า-สง
วันที่ 17 มกราคม 2560

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมจัสมินซิตี ้

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล

เนือ
่ งจากการส่งสินค ้าออกในกลุม
่ ประเทศได ้มีข ้อตกลงในการลดหย่อนภาษี ให ้กันและกัน เช่น AFTA, FTA
จําเป็ นต ้องมีเอกสารเพือ
่ สําแดงในการลดหย่อนภาษี การจัดทําก็ต ้องให ้ถูกต ้องตามข ้อกําหนด ของข ้อตกลงการส่งออก
้ หลากหลาย การใช ้เครือ
ก็มโี อกาสทีด
่ ี แน่นอนต ้องมีผู ้ซือ
่ งมือในการชําระค่าสินค ้าก็ต ้องใช ้อย่างระมัดระวัง การคิดราคา
ค่าสินค ้าก็ต ้องใช ้เทอมการค ้าสากลมาเป็ นตัวกําหนดราคาและ The International Chamber of Commerce: ICCหรือ
หอการค ้าระหว่างประเทศ ทีก
่ รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได ้ออกข ้อบังคับทีเ่ รียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มา
่ ใช ้ในวันที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554) ผู ้ส่งออกต ้องทําความเข ้าใจ เพือ
่ เลือกใช ้ได ้
ทดแทน INCOTERMS 2000 ทีไ่ ด ้เริม
อย่างเหมาะสมเพือ
่ ไม่ให ้เสียเปรียบในเชิงการค ้า

สงิ่ ทีผ
่ เู ้ ข้าอบรมได้ร ับ :

ความรู ้ความเข ้าใจในการส่งออกทัง้ ระบบ รู ้เรือ
่ งIncoterms แต่ละเทอมเพือ
่ ทราบต ้นทุนในการคิดราคาค่า
่ งจุดส่งมอบสินค ้า และการจัดทําเอกสารได ้อย่างแม่นยําและ
สินค ้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช ้จ่าย ความเสีย
่ งในเรือ
ถูกต ้อง เพือ
่ ลดความเสีย
่ งเอกสารทีม
่ ข
ี ้อผิดพลาด(Discrepancy) และเข ้าใจในเรือ
่ งเครือ
่ งมือในการชําระเงินค่า
้
สินค ้า เพือ
่ เท่าทันเล่หเ์ หลีย
่ มของผู ้ซือ
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หัวข้ อการสัมมนา
•

ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการนํ าเข ้า-ส่งออก

o การไหลของวงจรการนํ าเข ้า-ส่งออกทีส
่ ําคัญ
o กระบวนการนํ าเข ้า
o กระบวนการส่งออก
o การเจรจา การทําสัญญาในการทําธุรกรรมนํ าเข ้า-ส่งออก
o กระบวนการส่งหรือรับสินค ้าเมือ
่ เกิดรายการขายหรือ Orderในการนํ าเข ้า-ส่งออก
•

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด ้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค ้าผ่านแดน

1. กําหนดผู ้ซือ้ เป้ าหมาย
้ เป้ าหมาย
1.1
เลือกผู ้ซือ
้
1.2
ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู ้ซือ
1.3
เสนอขาย

2. การทําสัญญาข ้อตกลงในการซือ้ ขาย
2.1

ข ้อควรระวัง

2.2

่ ง
เงือ
่ นไขในสัญญาต ้องมีเพือ
่ ลดความเสีย

2.3

พิจารณาข ้อกําหนดทางการค ้า

3.

วิธก
ี ารส่งสินค ้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค ้า
การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค ้าทาง
พัสดุภณ
ั ฑ์ทางอากาศ
4. วิธก
ี ารส่งมอบสินค ้าต ้องอาศัยข ้อกําหนดทางการค ้าเป็ นตัวกําหนด เพือ
่ ไม่ให ้เสียเปรียบ
(International Commercial Terms หรือ Incoterms ® 2010)
 EXW (Ex-Works)












FCA (Free Carrier)
FAS (Free Alongside Ship)
FOB (Free on Board)
CFR (Cost and Freight)
CPT( Carriage Paid To)
CIF (Cost Insurance and Freight)
CIP (Carriage and Insurance Paid To)
DAT (Delivered at Terminal)
DAP (Delivered at place)
DPP (Delivered Duty Paid)
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5. การวิเคราะห์เครือ
่ งมือในการชําระเงิน
o Letter of Credit (L/C) ชําระด ้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต
o Bills For Collection (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร
o Consignment การฝากขาย
o Open Account (O/A) ผู ้ขายเปิ ดบัญชีขายเชือ่ ให ้กับผู ้ซือ้
o Cash Advanced Payment การชําระเงินล่วงหน ้าหรือการชําระด ้วยเงินสด
6.

การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด
่ นไขทีเ่ สียเปรียบทีไ่ ม่ควรรับ
o เงือ
o การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช ้ข ้อบังคับของ UCP 600 เป็ นตัวพิจารณา
o การขอแก ้ไข L/C (Amendment) ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
่ ง
7. การขอให ้มีการยืนยันการชําระเงินเพือ
่ ลดความเสีย
8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
9. การทํา Insurance ในการส่งออก
10. วิธก
ี ารโอน L/C ให ้กับผู ้อืน
่

10.1

การโอนจํานวนเงินทัง้ หมดใน L/C

10.2

การโอนบางส่วนเพือ
่ รับเงินผลต่าง(ตัว๋ ประกบ)

10.3

การโอนให ้กับผู ้รับโอนมากกว่าหนึง่ ราย

ี่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย
11. เทคนิคเบือ
้ งต ้น ในการป้ องกันความเสย
่ นเงินตรา
ต่างประเทศ ด ้วย Forword Contract, Spot Contract, ฯลฯ

วิทยากร

ิ ค ้าทีจ
ื้ จากต่างประเทศ
12. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพือ
่ คุ ้มครองสน
่ ัดซอ
ิ ค ้าทีส
ื้ จากต่างประเทศทีค
13. แนวทางในการเลือกวิธก
ี ารขนสง่ สน
่ งั่ ซอ
่ ุ ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา
ิ ค ้า
และเหมาะสมกับสน

อาจารย์ วัชระ ปิ ยะพงษ์

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

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบต
ั ข
ิ องบริษัทส่งออก ผู ้รับผิดชอบLogisticบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย พนักงานธนาคารด ้านต่างประเทศ

วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)
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ั มนา
อัตราค่าสม

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

ชําระหน้างานราคาท่านละ

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
ื่ 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
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ํ รองทีน
สา
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
ํ รองทีน
สอบถามและสา
่ 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 คุณอรั ญญา 086-6183752
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

่ ออก
ครบเครือ
่ งเรือ่ ง”การนําเข้า-สง
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี______________________________
ชือ่ ผูป้ 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

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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