
 
 

 

ลดการฉอ้โกง และลดความเสีย่งทางการเงนิระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย 

วทิยากร   :        

  คณุอาวธุ โพธิเ์ล็ก 
                - กรรมการบรหิาร Exim Education Group 

- อาจารยม์หาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล:กรุงเทพ 
วชิา กฎระเบยีบและการเจรจาตอ่รองทางการตลาดระหวา่งประเทศ 

 

แนะน าหลกัสตูร 
 

งานการเงนิส าหรับผูป้ระกอบการเกีย่วซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ ตามแนวปฏบิัตปิกตไิมพ่อ

เสยีแลว้ เพราะแตล่ะฝ่ายจะหาทางแฝงขอ้ไดเ้ปรยีบไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขอยูเ่สมอ อกีทัง้

ปัญหาอันเน่ืองมาจากความผันผวนของเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา ความเสีย่งและการฉอ้โกงในเรือ่ง

การช าระเงนิ ซึง่เป็นกจิกรรมส าคัญของการบรหิารองคก์รใหเ้กดิความแน่นอนตอ่รายไดห้รอื

ตน้ทนุของการซือ้ขาย 

หวัขอ้สมัมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น.   
 

* ความเสีย่งจากสว่นผสมการตลาดไมส่อดคลอ้งกบัการจัดซือ้ระหวา่งประเทศ 
* ความเสีย่งในขอ้ตกลงในการช าระเงนิ 
* วงเงนิสนิเชือ่มไีมค่รบ 6 แบบ 
* การระมัดระวังการฉอ้โกง (Fraud)จากชอ่งโหวข่องกฎระเบยีบการช าระเงนิ 
* ความเป็นอสิระของเอกสารทีน่ ามาใชเ้ป็นฐานเริม่สญัญา 
* ใชต้ราสาร L/C อยา่ใหอ้ านาจช าระเงนิอยูใ่นมอืผูซ้ือ้ไมค่วรเรยีกรอ้งเอาเอกสารที ่
Applicant ออก 
* ผูซ้ือ้เสีย่งจาก Advance Payment ผูข้ายไมย่อมสง่สนิคา้ แกอ้ยา่งไรด ี
* ผูข้ายป้องกนัความเสีย่งจากการขายเงนิเชือ่ Open Account ดว้ย BPO:New Supply 
Chain Finance 
* ปัญหาจากดอกเบีย้ในการตัดสนิใจซือ้ขายของบางประเทศ (Problem of Interest 
Charges) 
* ความเสีย่งจากการทจุรติฉอ้โกงของพนักงานหรอืผูบ้รหิาร (Internal Corruptions) 
* ความเสีย่ง Incoterms ไมส่อดคลอ้งกบั ความตอ้งการในสญัญาขนสง่ถงึปลายทาง
ของผูซ้ือ้ 
* แกปั้ญหาคา่เชา่คลัง และสนิคา้เสยีหาย เมือ่พาหนะมาถงึทา่เร็วกวา่ Shipping 
Documents 
 
* เวลาในการช าระเงนิ แบบ UPAS หรอื as if drawn at sight ตอ้งจัดการตา่งจาก a 
sight ธรรมดา 
* ความเสีย่งทางการตลาดเกีย่วกบั Seller's Usance Risk/Interest and Discount 
Rates 
* อ านาจในการช าระเงนิ และ L/C เทยีม (Pseudo L/C) ผูข้ายควรหลกีเลีย่ง 



 
 

 

 

* ผูร้ับความเสีย่งภัยในการประกนัภัยขนสง่สนิคา้ และผูร้ับประโยชน ์
* จ านวนเงนิทีเ่หมาะแกก่ารคุม้ความเสีย่ง วันทีเ่ริม่คุม้ครอง และ Clauses ทีต่อ้งระบใุน
เอกสาร 
* ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทีต่อ้งจดัการดว้ยสญัญา Spot-Forward & Option 
Contract 
* Correspondent Bank ทีจ่ะออกตราสารการเงนิ ตั๋วแลกเงนิ หรอืหนังสอืค า้ประกนั 
* การป้องกนัผูซ้ือ้ขอรับเอกสารไปออกสนิคา้โดยไมก่ลับมาช าระเงนิ 
* ปัญหาจาก Country Risks, Political Risk, Counter Party Risks, Force Majeure 
Risks และระวังการลงโทษและปิดลอ้มทางเศรษฐกจิ (Embargo and Boycott) ของ
บางประชาคม 
* การค านวนราคาเสนอซือ้ขาย ECS: Export Costing Sheet 
* ลดปัญหาการออก Invoice มรีาคามากกวา่ L/C และการเลีย่งความผดิจาก Excess of 
Drawing 
* ปฏบิัตอิยา่งไรกบั Invoice value: Discount, Reduction ad advance amount 
deducted 
* วธิคี านวนวันครบรอบก าหนด ตั๋วแลกเงนิ และวธิกีารสัง่จา่ย (B/E Maturity Date and 
How is Drawn) 
* ผลดแีละผลเสยีจากการระบใุหท้ยอยสง่เป็นงวด (Effective of Amount under 
instalment schedule) 
* Shipping Marks ทีช่ว่ยป้องกนัความเสีย่งจากการลักขโมย 
* การแยกราคาใหช้ดั (Break Down Value) ในบัญชรีาคาสนิคา้เพือ่หลกีเลีย่งการ 
Declare value 
* การท าค ารับรองใหร้วดเร็ว ดว้ยถอ้ยค า Self-Certification ทีถ่กูตอ้ง 
* AEO: Authorized Economic Operator ชว่ยใหไ้ดร้ับความสะดวกจากศลุกากร 
* อัตรารอ้ยละทีต่อ้งบวกเพิม่ในการสง่ออกและน าเขา้มาจากกฎระเบยีบใดกนัแน่ 
* การท าประกนัความเสีย่งจากการไมไ่ดร้ับเงนิคา่สนิคา้สง่ออก (Export Insurance) 
* ผลักภาระคา่ใชจ้า่ย และคา่ธรรมเนียมธนาคาร (Banking Charges and 
Commission) 
* ถามตอบตลอดการสมัมนา 

 

Normal 
ทา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 
Promotion !!!! 
พเิศษ !! อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท 
ทา่นละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท 
*หมายเหต ุ เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ตลอดหลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบัญชไีด ้200 % 

 
สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  ส านักงานใหญ่ 
29/266 หมู่ที ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี   

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

Email : ssr.qualitycenter@gmail.com   Web. : www.ssrqualitycenter.com 
  

mailto:ssr.qualitycenter@gmail.com

