




                                                             

หลกัสตูร หลกัเกณฑส์ ำคญัในกำรขำยตำ่งประเทศ (Oversea Sale) 

วันที ่22 กรกฎำคม 2564 

เวลำ 10.00-15.00 น.  ในรปูแบบออนไลน ์

หัวขอ้ใหมน่ี ้พัฒนำขึน้มำ เพือ่เป็นกำรตอ่ยอดจำกกำรอบรม เรือ่ง 12 หวัขอ้ตอ้งรู.้.ทีม่ำกกวำ่ กำรน ำเขำ้และสง่ออก  
(12topics for International Trade) โดยปรับเนือ้หำ ใหต้รงกบัทีฝ่่ำยขำยตำ่งประเทศตอ้งกำรมำกทีส่ดุ 

ส ำหรับทำ่นทีอ่ยำกจะเตบิโตไปเป็น Manager / Supervisor ในแผนกขำย ซึง่จะตอ้งมคีวำมรูท้ีจ่ะสำมำรถดแูล งำนขำย
ไดท้ัง้ระบบ จงึจ ำเป็นทีท่ำ่นจะตอ้งมคีวำมรูใ้นกำรขำยไปยงัตำ่งประเทศดว้ย ! 

ดังนัน้หัวขอ้ “หลกัเกณฑส์ ำคัญในงำนขำยตำ่งประเทศ  (Oversea Sale) ” จงึไดอ้อกแบบมำเพือ่ให ้ทำ่นสำมำรถทีจ่ะ
ท ำงำนขำยไปยงัตำ่งประเทศไดอ้ยำ่งมอือำชพี 

งำนขำยตำ่งประเทศ ทกุองคก์รอำจเริม่ตน้ดว้ยกำรมบีคุลำกรทีม่คีวำมสำมำรถดำ้นภำษำตำ่งประเทศ (โดยเฉพำะ
ภำษำองักฤษ) แตว่ำ่กำรสือ่สำรได ้ก็ถอืเป็นคณุสมบตัเิบือ้งตน้เทำ่นัน้ ในกำรท ำ งำนขำย-ตำ่งประเทศ  (Oversea sale) 

งำนขำยตำ่งประเทศ เรำสำมำรถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ 

กลุม่แรก เป็นกลุม่ทีฝ่่ำยขำย ท ำหนำ้ทีข่ำยอยำ่งเดยีว โดยขำยสนิคำ้ของทีบ่รษัิทเป็นผูผ้ลติเอง แลว้สง่ออกไปขำย
ตำ่งประเทศ 

กลุม่ทีส่องนัน้ เป็นกลุม่ทีต่อ้งท ำทัง้ 2 หนำ้ที ่คอื ซือ้มำ แลว้ขำยออกไปดว้ย (ไมม่กีำรผลติเอง) เรำอำจเรยีกพวกเขำวำ่
อยูใ่นกลุม่ของ Trading Business หรอื Merchandise Business ซึง่ในกลุม่นี ้ผูป้ฏบิตังิำนขำยอำจตอ้งดแูลกำรซือ้ดว้ย 
เพือ่ใหส้ะดวกในกำรบรหิำรจัดกำร แตต่อ้งมคีวำมสำมำรถพเิศษกวำ่งำนขำยทั่วไป เพรำะตอ้งรูเ้รือ่ง กำรน ำเขำ้ และ
สง่ออกไปพรอ้มกนัดว้ย หรอืตอ้งมหีน่วยงำน Import เขำมำชว่ยงำน 



ดังนัน้เพือ่ใหค้รอบคลมุ งำนขำยไปยงัตำ่งประเทศ ผมจงึไดจ้ัดหลกัสตูรทีม่เีนือ้หำ ในเรือ่ง กำรท ำธรุกจิระหวำ่งประเทศ 
(International trade) / กำรเสนอรำคำ (Price Quote) / กำรสง่ออกสนิคำ้ (Export Processing) ซึง่จะประกอบดว้ย : 

A. ค ำศัพทแ์ละเงือ่นไข ทีเ่อำมำใชใ้นกำรสือ่สำร (Technical terms) ซึง่มกีำรใชต้วัยอ่ (Abbreviations) และมี
ควำมหมำยเฉพำะ ทีจ่ะตอ้งศกึษำ และท ำควำมเขำ้ใจในกำรน ำมำใชง้ำน 

B.กระบวนกำรในกำรเสนอซือ้ และกำรเสนอขำย / กำรเรยีกช ำระคำ่สนิคำ้ / กำรเสนอเงือ่นกำรสง่มอบ ทีฝ่่ำยขำย
จ ำเป็นตอ้งรู ้และตอ้งสำมำรถควบคมุกำรปฏบิตังิำนทัง้หมดได ้

C. สทิธปิระโยชนด์ำ้นภำษี  (Tax privilege) เพือ่ใหไ้ดรั้บกำรลดหยอ่น หรอืยกเวน้ในภำษี จ ำเป็นตอ้งมคีวำมรู ้ควำม
เขำ้ใจในกำรใชส้ทิธ ิทีม่หีลำยรปูแบบ หลำยประเภท เพือ่ใหส้ำมำรถเสนอขำย ในแบบทีแ่ขง่ขนัได ้ (เชน่ FTA / AFTA / 
BOI /19 bis) 

D.เทคนคิทีใ่ชใ้นกำรเสนอรำคำไปยงัตำ่งประเทศ / ขอ้ควรระวัง / ปัญหำในกำรท ำงำน (โดยผูส้อนจะแนะน ำ ดว้ยกำรแชร์
ประสบกำรณ์จรงิจำกกำรท ำงำน ทีม่ำกกวำ่ 20 ปีในกำรเป็น Oversea Procurement ทีด่แูลกำรน ำเขำ้ และสง่ออก 
(Import & Export) 

@ หว้ขอ้กำรอบรม หลักเกณฑส์ ำคญัในงำนขำยตำ่งประเทศ (Oversea Sale) นี ้คณุจะไดเ้รยีนรูถ้งึ 10Topics ทีส่ ำคญั
มำกๆ ดังนี ้

1. International Trade : องคป์ระกอบของธรุกจิระหวำ่งประเทศ / หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  (Concern Party) วำ่มี
อะไรบำ้ง ! 

2. Tax Privilege : สทิธปิระโยชนท์ำงภำษีที ่คณุสำมำรถเอำมำชว่ยลกูคำ้ ใหไ้ดก้ำรยกเวน้หรอืลดหยอ่นได ้/ กำร
ใชแ้ตล่ะสทิธมิเีงือ่นไข และวธิกีำรอยำ่งไร !  (เชน่ FTA / AFTA / BOI /19 bis) 
 

3. Currency  (สกลุเงนิ) : สิง่ทีต่อ้งรูเ้กีย่วกบักำรใชส้กลุเงนิตำ่งๆ และกำรบรหิำรจัดกำรในอตัรำแลกเปลีย่น (Multi 
Currency / Exchange- Rate  Controller) 

4. Payment Terms : ขอ้ตกลงในกำรช ำระ และวธิกีำรช ำระเงนิ ในรปูแบบตำ่งๆ ทีค่ณุตอ้งรู ้และเขำ้ใจ 
 

5. Trade Obligation : รปูแบบขอ้ผกูพันทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ขอ้ตกลงในกำรขนสง่ (Term of Delivery) / วธิกีำรขนสง่ 
(Mode of Shipment) / กำรโอนควำมเสีย่งภยั (Transfer of Risk) / ขอ้ก ำหนดภำยใต ้Incoterms2020  

6. Price Quote / Ordering Process / Concern Document : วธิกีำรเสนอขำย และเสนอซือ้ และเอกสำรที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order 
 

7. Shipping Document & Concern Document : เอกสำรเพือ่กำรน ำเขำ้และสง่ออก เป็นอยำ่งไร ? เพือ่อะไร ? 
เชน่ Invoice / Packing List / Bill of Lading / Air Way Bill / County of Origin / Other Document 
 

8. Letter of Credit (L/C) : ขอ้ตกลงกำรช ำระเงนิแบบ รปูแบบ L/C : มวีธิกีำร / เงือ่นไข /ขอ้ควรระวัง อยำ่งไร ! 
 

 
9. Management : กำรบรหิำรจัดกำร รวมถงึขอ้แนะน ำพเิศษตำ่งๆ เพือ่ป้องกนัควำมผดิพลำด 

 
10. Go Inter : กำรท ำเปิดตลำดตำ่งประเทศ 

@ หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรับ 

 ทำ่นผูบ้รหิำร, ผูจ้ัดกำรแผนก ,เจำ้ของธรุกจิ SME ทีไ่มม่ปีระสบกำรณ์ในงำนขำยมำกอ่น แตต่อ้งมำรับผดิชอบ
ดแูลงำนขำยตำ่งประเทศ ทำ่นสำมำรถน ำเอำสิง่ทีเ่รยีนนี ้ไปใชว้ำงระบบงำนไดเ้ลย 

 ฝ่ำยขำยทีรั่บผดิชอบงำนขำยตำ่งประเทศอยูแ่ลว้ แตอ่ยำกพัฒนำขึน้เป็น Manager / Supervisor 
 ฝ่ำยขำย ทีย่งัไมเ่คยมปีระสบกำรณ์ในงำนขำยตำ่งประเทศมำกอ่น 

@ ท ำไมคณุตอ้งมำเรยีนรูก้บัเรำ 

 เพรำะเรำมวีธิทีีจ่ะถำ่ยทอดอยำ่งเป็นขัน้ตอน ทีท่ ำใหค้ณุเรยีนแลว้เขำ้ใจไดอ้ยำ่งงำ่ยๆ 



 เพรำะเรำใชผู้ส้อนทีม่ปีระสบกำรณ์ในธรุกจิระหวำ่งประเทศ และงำนจัดซือ้มำมำกกวำ่ 20 ปี ทีม่ปีระสบกำรณ์ตรง
ในกำรคำ้กบั Europe, Japan, Korean, China, Africa, South America 

 ไดรั้บองคค์วำมรูจ้ำกผูส้อน ทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกวำ่ 20 ปี ในเรือ่งตำ่งๆ เชน่ Purchasing Route / 
Procurement / QS / ISO / BOI / Import / Export / Logistic / ERP / QMR 

วทิยำกร  คณุอนันต ์ วชริำวฒุชิยั 

รปูแบบกำรอบรม  บรรยำย Online on Zoom Meeting : 1 วัน เวลำ 10.00-15.00 น. 

 อตัรำคำ่อบรม 
                                               (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม   

คา่อบรมสมัมนา/1 ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 1,900 133 57 1,976 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1 ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่ำ้นพฤกษำวลิล ์23 ซ.พระยำสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรงุเทพฯ 10510 

  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญำ 

Professional Training Solution 

Tel  086-8929330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร หลกัเกณฑส์ ำคญัในกำรขำยตำ่งประเทศ (Oversea Sale) 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com :  ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

mailto:info.ptstraining@gmail.com

