
 
 

เจาะลกึ Incoterms® และ Payment Terms ส าหรบัการจดัซือ้และการตลาด

ตา่งประเทศ   (Incoterms and Payment Terms for Oversea Purchasing) 

วนัพฤหสัที ่26 - ศุกร ์27 กนัยายน 2562  

วนัจนัทรท์ี ่23 - องัคาร 24 ธนัวาคม 2562  

 โรงแรมจสัมนิ สุขมุวทิ 23 

 

         

วทิยากร : อ.อาวธุ โพธิเ์ล็ก  

อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพ สาขาการตลาดระหวา่งประเทศ วชิา “กฎระเบยีบการ

เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ” 

 

แนะน าหลกัสตูร 

วนัแรก...เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการคา้ตา่งประเทศไดร่้วมกนัใชก้ฎระเบยีบในการสง่มอบทีเ่ป็นมาตรฐานใหมต่ามการ

เปลีย่นแปลงของ ตน้ทนุ คา่ใชจ่้าย และความเสีย่ง ทีเ่กดิขึน้เพราะการเคลือ่นยา้ยสนิคา้จากจุดตน้ทางไปยังจุด

ปลายทางตลอดอนุกรมของการสง่มอบ เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งสามารถประสานงานกับหน่วยงานอืน่ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

จงึไดจั้ดใหม้หีวัขอ้ในการสมัมนาเพือ่ประโยชนแ์กก่จิการของทา่น 

วนัทีส่อง...(เฉพาะการอบรมวันทีส่องน้ี แจกฟร ีหนังสอืประกอบการสมัมนา ชือ่ L/C & B/C เอกสารเพือ่การช าระ

เงนิทางการคา้ระหวา่งประเทศ เขยีนโดย อาจารยอ์าวธุ โพธิเ์ล็ก ผูน้ าการสมัมนา) 

การคา้ระหวา่งประเทศทีส่ าคัญมักเป็นการซือ้ขายเอกสารการคา้และการเงนิเสยีมากกวา่ตัวสนิคา้ จงึมกีระบวนการ

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในเอกสารทีจ่ะตอ้งน ามาใชเ้จรจากบัคูค่า้ ธนาคาร บรษัิทประกนัภัย ผูป้ระกอบการขนสง่ และ

อืน่ ๆ เขา้มาเกีย่วขอ้ง หากเขา้ใจผดิน ามาใชผ้ดิยอ่มเกดิความเสีย่งตอ่ผลประโยชนข์องกจิการ ดว้ยเหตน้ีุเพือ่ให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถประสานงานกับหน่วยงานอืน่ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง จงึไดจั้ดใหม้หีัวขอ้ในการสมัมนาเพือ่ประโยชน์

แกก่จิการของทา่นดังน้ี 

ระยะเวลาอบรม 2 วนั 

หวัขอ้การสมัมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.) 
 

วนัแรก - เจาะลกึ INCOTERMS® ส าหรับบรหิารการจัดซือ้และการตลาด 

-  ภาพรวมของขอ้ตกลงเงือ่นไขการคา้ระหวา่งประเทศ 

-  ความไมเ่สถยีรของคา่ใชจ่้ายในการสงมอบแบบอเมรกิาและการยกเลกิเพือ่มาร่วมใช ้Incoterms® 2010 

-  การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญจาก Incoterms ในอดตีสู ่Incoterms® ปัจจุบัน 

-  Incoterms® 2010 The BIG CHANGES  

-  สทิธแิละหนา้ทีท่ีคู่ค่า้ตอ้งปฏบัิตใิหกั้นและกัน 

-  ลักษณะของสญัญาสง่มอบทีแ่สดงถงึภาระ ค่าใชจ่้าย และความเสีย่ง :  Departure Contract,  Shipment Contract and  

Arrival Contract 

-  การแสดงการยอมรับ INCOTERMS® 2010 Rules ในเอกสารใหถ้กูตอ้ง 

-  สญัญาขนสง่กับ INCOTERMS® Rules 

-  จุดรับภาระส าคัญของ INCOTERMS® ทีเ่ปลีย่นแปลงใหมทั่ง้ 11 Rules 

-  การเลอืก INCOTERMS® ใหเ้หมาะกับ Transportation Mode ทีใ่ช ้

-  การ Break Down ราคาใน Invoice และ มลูค่าสนิคา้ ทีต่อ้งคดิบวกและลด เพือ่ผา่นพธิกีารศลุกากร 

-  Incoterms® กับ Customs Terms ในประกาศพธิกีารทางศลุกากร 

-  เจรจาต่อรองเพือ่ลดค่าใชจ่้าย และความเสีย่งแตล่ะ Critical Points 



 
 
-  การน ากฎระเบยีบ INCOTERMS®2010 ไปใชกั้บ P/O - P/I - L/C Application -B/L, Insurance  Document และ   

Commercial Invoice ใหถ้กูตอ้ง 

-  มลูคา่ทีเ่อาประกันภัยขนสง่Version ใหมแ่ละการเลอืกการคุม้ครองใน ใหเ้หมาะสมกับ Incoterms® ลา่สดุ 

-  กระดาษค านวณตน้ทนุในการสง่ออกน าเขา้ (Export-Import Costing Work Sheet) 

-  ถาม ตอบ ตลอดการสมัมนา 

 

วนัทีส่อง  - เจาะลกึ International Payment Terms and Trade Finance 

-  ขอ้ตกลงในการช าระเงนิคา่สนิคา้ระหวา่งประเทศตามมาตรฐาน ICC 

-  Payment Terms Model เพือ่การประยุกตใ์ชใ้นการเจรจาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ  Basis – Tenors – Remittance 

-  การช าระเงนิแบบ T/T ค ามาตรฐานเรยีกวา่อะไรกันแน่ 

-  วงเงนิสนิเชือ่ ทีต่อ้งใชกั้บการคา้ระหวา่งประเทศ 

-  การปฏบัิตกิารซือ้ขายดว้ยกระบวนการ L/C 

-  ขอ้ตกลงทีส่ าคัญในเอกสารตดิตอ่ซือ้ขาย P/O, P/I or Order Confirmation 

-  Terms & Conditions in The Application for Issuance of L/C  

-  การผลักภาระค่าใชจ่้ายและความเสีย่งไวใ้นเอกสาร 

-  คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้าย อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่น ควรตอ่รองอยา่งไร 

-  SWIFT and Telex L/C และการพจิารณา Amendment 

-  T/R (Trust Receipt) และวธิตีา่ง ๆ ในการน าไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ 

-  Re-finance under Bank’s Credit and Seller’s Credit 

-  Shipping Guarantee and Air Cargo D/O Endorsement 

-  รูจ้ัก Transport Documents, Invoice & P/L., Invoice Declaration, Insurance Policy, Draft or B/E 

-  ขอ้พงึระวังส าหรับอนุพันธข์อง L/C ทางการคา้: Transferable, Back to Back และ Red claused L/C 

-  Letter of Guarantee and Standby L/C 

-  การปฏบัิตกิารซือ้ขายดว้ยกระบวนการ B/C : D/P D/A  

-  การปฏบัิตกิารซือ้ขายดว้ยกระบวนการ O/A : Open Account และ การพึง่พากจิการ Factoring 

-  การปฏบัิตกิารซือ้ขายดว้ยกระบวนการ A/P: Advance Payment และการป้องกันความเสีย่งดว้ย B/G 

-  การใชส้ญัญาลดความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ: Spot, Forward, Swap, Option 

-  ตอบขอ้ซกัถาม ตลอดการสัมมนา 

Normal 

ทา่นละ 7,800 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,346 บาท 

Promotion !!!! 
 

ทา่นละ 7,400 บาท + VAT 7% รวมเป็น 7,918 บาท   
 

*หมายเหตุ ุ- เฉพาะนติบิุคคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด

หลักสตูร ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 %  

      -  ผูอ้บรมสามารถเลอืกเรยีนเพยีง  1 วัน ในราคา  3,900  บาท ( ไมร่วม  Vat . 7% ) 
 

 

สนใจหลกัสูตรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ)่ 

29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี  12120 

TEL : 092-835-2953 , 092-775-5853, 02-102 1898  FAX : 02-569 6537 

E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com   Web. : www.ssrqualitycenter.com   


