
วันอังคารท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ห้องสุขุมวิท 1 - 2, ชั้น 8 โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท

Incoterms® (International Commercial Terms) เป็นชุดของเงื่อนไข
ทางการค้าท่ีเป็นมาตรฐาน ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยหอการค้านานาชาติเมื่อปี 
ค.ศ. 1936 และได้ถูกปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการของ
การค้าระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากท้ังปริมาณและความซับซ้อนของ
การค้าโลกท่ีเพิ่มขึ้น ดังนั้น มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเข้าใจผิด และ
ข้อพิพาทท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อสัญญาซื้อขายไม่ได้ถูกร่างขึ้นอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์

▪ เข้าใจและสามารถใช้กฎ Incoterms® 2020 ได้อย่างถูกต้อง    
และเหมาะสม

▪ เข้าใจบทบาทและภาระหน้าท่ีของคู่สัญญา
▪ ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการด าเนินการ
▪ สามารถน าไปใช้ในการร่างสัญญาได้อย่างรัดกุม
▪ สามารถส่ือสารและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
▪ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญระหว่าง 

Incoterms® 2010 และ Incoterms® 2020

Benefits:

Who should attend?

1. International Trade and Logistics Business
▪ Sales and Logistics Executives / Officers
▪ Shipping Lines / Agents
▪ Freight Forwarders
▪ Customs Brokers
▪ Third Party Logistics Providers

2. Others
▪ Lawyers / Legal Counselors
▪ Bankers
▪ Insurers
▪ Customs Officers
▪ Professors / Students

NEW

ฟรี ! หนังสือ Incoterms® 2020
(ฉบับไทย – อังกฤษ)
มูลค่า 1,250 บาท

S E M I N A R



คุณสาวิตรี รัตนจันทร์
รองประธานคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและการปฏิบัติทาง
การค้า หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย และคณะท างาน
การแปล Incoterms® ฉบับปี 2000 – 2020

เป็นวิทยากรในหัวข้อ ICC Incoterms® โดยผ่านหลักสูตร 
Incoterms® 2010 Masterclass ได้เป็น ICC Accredited 
Trainer เมื่อปี 2553 และได้รับอนุญาตโดย ICC ให้ด าเนินการจัด 
ICC Accredited Trainings on the Incoterms® 2010 rules

ก าหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ห้องสุขุมวิท 1 - 2, ชั้น 8 โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท

13.00 – 13.15 น.      ลงทะเบียน
13.15 – 14.45 น. การบรรยายหัวข้อ 

- Four Contracts  in International Trade
- Introduction to Incoterms® rules
- How best to incorporate the Incoterms® rules?
- Delivery, Risk and Costs in Incoterms® 2020 rules
- Incoterms® 2020 rules and the carrier

14.45 – 15.00 น. Coffee break
15.00 – 17.00 น. การบรรยายหัวข้อ 

- The eleven Incoterms® 2020 rules – “Sea and Inland 
waterway” and “Any Mode(s) of Transport”: Getting it right

- Order within the Incoterms® 2020 rules
- Differences between Incoterms® 2010 and 2020
- Overview of Incoterms® 2020 rules
- Case Studies
- Question and Answer 

17.00 น. ปิดการสัมมนา

วิทยากร



แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

วนัที:่ วันองัคารที ่24 พฤศจกิายน 2563 

เวลา: 13.00 - 17.00 น.

สถานที:่ หอ้งสขุมุวทิ 1 - 2, ชัน้ 8 โรงแรมคารล์ตัน โฮเทล แบงคอก สขุมุวทิ 

(BTS อโศก ทางออก 6)

บรรยาย:   ภาษาไทย

รายละเอยีดผูเ้ขา้สมัมนา:

ชือ่-นามสกลุ: 

ต าแหนง่: 

บรษิทั: 

ทีอ่ยูส่ าหรบัออกใบเสร็จ: 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 

โทร: E-mail: 

รายละเอยีดการลงทะเบยีน:  

คา่ลงทะเบยีนรวมหนงัสอื Incoterms® 2020 (ฉบบัไทย – องักฤษ) มลูคา่ 1,250 บาท แลว้

❑ สมาชกิ ICC Thailand: 4,000.00 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% เป็นเงนิ 4,280 บาท)

❑ บคุคลท ัว่ไป: 4,500.00  บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% เป็นเงนิ 4,815 บาท)

รายละเอยีดการช าระเงนิ:

 โอนเงนิ ชือ่บญัช:ี สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (ICC)

ธนาคารกสกิรไทย สาขาเสาชงิชา้ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่004-2-31368-8 

 ช าระโดยเช็ค สัง่จา่ย “สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (ICC)”

ก าหนดปิดรบัลงทะเบยีนและช าระเงนิวนัที ่18 พฤศจกิายน 2563

กรณุาสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนที ่Email: sirikorn@iccthailand.or.th และ amornrat@iccthailand.or.th

หรอื สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ ICC Thailand โทร. 02 622 2183

หมายเหต:ุ 1. ICC Thailand ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิคา่สมัมนาไม่วา่กรณีใด ๆ 
2. ผูส้นใจเขา้ร่วมสมัมนาจะตอ้งลงทะเบยีนและช าระเงนิคา่สมัมนากอ่นวนัจัดงาน

mailto:sirikorn@iccthailand.or.th
mailto:amornrat@iccthailand.or.th

