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ความรู้การนาเข้าและส่งออกทัง้ ระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์ สงู สุด
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการทาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีการนาเข้าวัตถุดบิ มาผลิตเพือ่ ส่งออก หรือซือ้
สินค้าจากประเทศหนึ่งส่งไปขายอีกประเทศหนึ่ง ขัน้ ตอนมีการสลับซ้อน ประเทศคู่คา้ มีกฎเกณฑ์สว่ น
ใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานทีก่ าหนด การใช้เทอมการค้าอย่างไรถึง
เหมาะสมให้ได้ประโยชน์ รวมถึงการใช้เครื่องมือในการชาระเงินทีม่ คี วามเสีย่ งจะลดความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นได้อย่างไร และการใช้สทิ ธิประโยชน์ศุลกากรในเรื่องภาษีทเ่ี กีย่ วข้องในข้อตกลงในเรื่อง
การค้าเสรี
หลักสูตรนี้นาเสนอเรื่องเทอมการค้าสากล เครื่องมือในการชาระเงิน เทคนิคในการใช้เทอม
แนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินการพิธกี ารศุลกากร การเลือกเงือ่ นไขในการประกันภัย การป้ องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
หัวข้อการสัมมนา
1. วงจรนาเข้า-ส่งออก
2. ขัน้ ตอนในการส่งสินค้าออกและนาเข้า
3. สัญญาซือ้ ขาย สาระสาคัญในการทาสัญญา ข้อควรระวัง การกาหนดเงือ่ นไข เทอมการค้า
การชาระค่าสินค้า
4. เงือ่ นไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2020)
4.1 Rules for any mode or modes of transport
4.2 Rules for sea and Inland waterway of transport
5. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการชาระค่าสินค้า หลักการและวิธกี ารของ
5.1 การชาระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
5.2 ตั ๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
5.3 การฝากขาย (Consignment)
5.4 ผูข้ ายเปิ ดบัญชีขายเชื่อให้กบั ผูซ้ อ้ื (Open Account)
5.5 การชาระเงินล่วงหน้าหรือการชาระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
6. ขัน้ ตอนในการส่งสินค้า และการจัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ
6.1 เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
6.2 เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
6.3 เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
7. เทคนิคเบือ้ งต้นในการป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ Forward Contract, Option, Swap ฯลฯ

8. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองสินค้าทีจ่ ดั ซื้อจากต่างประเทศ
9. แนวทางในการเลือกวิธกี ารขนส่งสินค้าทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากต่างประเทศทีค่ ุม้ ค่าปลอดภัย ทันเวลา และ
เหมาะสมกับสินค้า
10. พิธกี ารศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า
11. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคานวณค่าภาษีอากร
12. การใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพือ่ การนาเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอคืนอากรมาตรา
19 ทวิ เขตปลอดอากร(Free Zone) เป็ นต้น
13. กรณีศกึ ษา
การสัมมนานี้ เหมาะสาหรับ
เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูจ้ ดั การ/เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายต่างประเทศ
ฝ่ ายนาเข้า-ส่งออก และผูส้ นใจทัวไป
่
วิ ธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
วิ ทยากร
คุณวัชระ ปิ ยะพงษ์
ทีป่ รึกษาองค์กรเอกชนชัน้ นาด้านการนาเข้าและส่งออก
วัน-เวลา-สถานที่
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขมุ วิ ท 20 (ถนนสุขมุ วิ ท ซอย 20)
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิ กสมาคม
3,500 บาท + VAT 245 บาท จ่ายสุทธิ 3,745 บาท / คน
บุคคลทัวไป
่
4,000 บาท + VAT 280 บาท จ่ายสุทธิ 4,280 บาท / คน
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมลู ค่าเพิม่ )
• ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200 %
การยกเลิ กการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมได้จดั เตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีทท่ี ่านสารองทีน่ งั ่ มาเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้วหากท่านประสงค์ยกเลิ กการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทาหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าทีส่ มาคม ก่อนวัน
สัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ มิฉะนัน้ สมาคมขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50%
ของราคาค่าสัมมนา

