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หลกัสูตร กลยทุธ ์การจัดเตรยีมเอกสารตาม L/C และการ

แกปั้ญหาเอกสารการช าระเงนิทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
(ZOOM เต็มวนั) 

วนัที ่24 สงิหาคม 2564 

รุน่ถดัไปวันที ่30 กนัยายน 2564 

เวลา 09.00-16.00  
ความส าคญั 

                ปัจจบุนัธรุกจิการสง่ออกเป็นธรุกจิทีม่คีวามส าคญัมากตอ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ
เนือ่งจากเป็นธรุกจิทีส่ามารถน าเงนิตราตา่งประเทศเขา้สูป่ระเทศเป็นจ านวนมาก ในแตล่ะปีธรุกจิสง่ออกจงึเป็น
อกีทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถทดแทนการขาดดลุทางการคา้ และสง่ผลใหผู้ป้ระกอบการในประเทศ มคีวามสนใจ
ในการท าการคา้การสง่ออกมากยิง่ขึน้ 

           ในการท าธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ Letter of Credit เป็นเครือ่งมอืการช าระเงนิประเภทหนึง่ทีส่รา้ง
ความมัน่ใจใหผู้ส้ง่ออกในระดับตน้ เนือ่งจากมสีถาบนัการเงนิเป็นหลักประกนัในการช าระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่ง
ประเทศ หากผูส้ง่ออกปฏบิตัติามเงือ่นไขในการจัดท าเอกสารตามขอ้ก าหนดของ 

สภาหอการคา้นานาชาต ิ(International Chamber of Commerce-ICC) ผูส้ง่ออกสว่นใหญไ่มค่อ่ย 

เขา้ใจ จงึจัดท าเอกสารเกดิขอ้ผดิพลาด (Discrepancies) หรอืไมถ่กูตอ้งตามเงือ่นไขขอ้ก าหนดของ 

L/C และขอ้ก าหนดของสภาหอการคา้นานาชาต ิ - ICC 

        สถาบนัไดเ้ห็นความจ าเป็น และความส าคญัในประเด็นดังกลา่ว จงึไดจั้ดสมัมนาเรือ่งนีข้ ึน้ 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้คีวามรูค้วามใจเกีย่วกบัขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัในการจัดท า 

เอกสารการสง่ออกทีถ่กูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขการรับช าระเงนิภายใต ้Letter of Credit 
ของสภาหอการคา้นานาชาต ิเพือ่ใชเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง 

 

หวัขอ้การสมัมนา 

1. ข ัน้ตอนการท าธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 

2. ขอ้ควรระวงัในการจดัท าเอกสารใบเสนอราคา/สญัญาซือ้ขาย – Proforma Invoice – 
Purchase - Order – Sale Contract – Quotation 

3. ความรูเ้ก ีย่วกบัการประกอบธุรกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 

       - ความหมายของการประกอบธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 

       - การใหบ้รกิารดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของธนาคารพาณชิย ์

       - ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 
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4. วธิกีารช าระเงนิในการคา้ระหวา่งประเทศ (Method of Payment) และความเสีย่งทีเ่กดิข ึน้
ในแตล่ะรปูแบบ 

       - การเรยีกเก็บเงนิแบบ Pre-Payment by T/T (Advance of Payment) 
       - การเรยีกเก็บเงนิแบบ Post-Payment by T/T (Open Account) 
       - การเรยีกเก็บเงนิตามเอกสารการสง่ออกผา่นธนาคาร (Bills for Collection) และกฎระเบยีบ 

ในการสง่ตั๋วไปเรยีกเก็บตามขอ้ก าหนดของสภาหอการคา้นานาชาต ิ(Uniform Rules for Collection 
No.522) 
       - การช าระเงนิภายใต ้Letter of Credit ขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีต่อ้งปฏบิัตขิองทกุฝ่ายที ่
เกีย่วขอ้ง ตามหลักเกณฑข์องสภาหอการคา้นานาชาต ิ(ICC) 
       - ประเภทและชนดิตา่ง ๆ ของ Letter of Credit ทีผู่ส้ง่ออกตอ้งมคีวามเขา้ใจเพือ่การปฏบิัตทิี่
ถกูตอ้ง 

5. ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหวา่งประเทศในปจัจบุนั (Incoterms ® 2020) ภายใต้
ขอ้ก าหนดของสภาหอการคา้นานาชาต-ิICC 

6. การพจิารณาตคีวามในหนงัสอื Letter of Credit ทีไ่ดร้บัจากธนาคารผูเ้ปิด L/C ใน
ตา่งประเทศ (Issuing Bank) 

7. ชนดิของเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศ (Shipping Documents) 

       - เอกสารทางการเงนิ (Financial Documents) 
       - เอกสารการขนสง่สนิคา้ (Transport Documents) 
       - เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents) 
       - เอกสารทางการคา้  (Shipping Documents) 
8. การจดัเตรยีมเอกสารตา่ง ๆ และการตรวจสอบเอกสารการขนสง่สนิคา้ เอกสารการ
ประกนัภยั (ถา้ม)ี  และเอกสาร อืน่ ๆ ใหต้รงตามเงือ่นไขของ L/C ตามหลกัเกณฑข์องสภา
หอการคา้นานาชาต ิ– ICC 

9. ขอ้ควรระวงั และแนวทางการแกไ้ขเอกสารทีม่ขีอ้ผดิพลาด Discrepancies 

 
โดย อาจารยม์นตร ียวุชาต ิ
อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
ต าแหน่งปัจจบุันผูป้ระนปีระนอมในศาลทรัพยส์นิทางปัญญา 
และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
หลักสตูรนีเ้หมาะกับใคร ผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบในการจัดซือ้หรอืการขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ การสง่ออก
และการน าเขา้สนิคา้ 
วธิกีารสมัมนา 
การบรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งประกอบการตอบขอ้ซกัถาม 

คา่ลงทะเบยีน 
                                                        (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,000 210 90 3,120 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
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2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวันทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, public.ptstraining@gmail.com 
 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
กลยทุธ ์การจดัเตรยีมเอกสารตาม L/C และการแกป้ญัหา

เอกสารการช าระเงนิทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

