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โครงการฝZกอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “โครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตูเ\ รือ และการประกันภัยการขนสbงสินค\า”
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
1.กหลักการ และเหตุผล
ตามที่ ส มาคมตั ว แทนออกของรั บ อนุ ญ าตไทยได\ ริเริ่มโครงการ “กรมธรรม_ ค้ําประกั น คbา มั ด จํา ตู\ ” โดยใช\
กรมธรรม_ที่ออกแบบพิเศษมาใช\ค้ําประกันภัยคbามัดจําตู\ ประเภทตู\แห\งมาตรฐาน ทั้งนี้ได\นํารbองใช\กับสายการเดินเรือ
มาตั้งแตbปq 2556 ซึ่งได\ผลดีเปsนที่นbาพอใจ สามารถลดภาระคbาใช\จbาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยง
ความเสียหายเงินทุนจากการทุจริต ฉ\อโกง จนในขนาดนี้โครงการได\ขยายออกไปเปsนที่นิยมอยbางแพรbหลาย ขยายตัว
ออกไปอยbางกว\างขว\าง และให\ผลประโยชน_คุ\มครองสูงสุดแกbสมาชิกที่เข\ารbวมโครงการ เพื่อประโยชน_สูงสุดอยbางยิ่ง
ในชbวงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเชbนในปuจจุบัน
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงได\จัดอบรม โครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตู\เรือ (ขาเข\า)
และการประกันภัยการขนสbงสินค\า เพื่อสนับสนุนเครือขbายการนําเข\าและสbงออก ให\มีการพัฒนาไปในทางที่ดี
2.วัตถุประสงค_การฝZกอบรมสัมมนา
1.เข\าใจประเภทของการประกันภัยสินค\า / ระยะเวลาการคุ\มครอง
2.เพื่อให\ผู\เข\ารbวมเข\าใจทราบถึงความเปsนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตู\
3.เพื่อให\ทราบถึงสายเรือที่เข\ารbวมโครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตู\
(CMA CGM/APL/CNC/O.N.E/HEUNG-A/MSC/P.L.I/SEALAND/MAERSK/SAFMARINE)
4.เพื่อให\ผู\เข\ารbวมเข\าใจการใช\กรมธรรม_ให\เหมาะสมกับสายเรือที่เข\ารbวมโครงการ
5.เพื่อให\ผู\เข\ารbวมทราบขั้นตอนและวิธีการเข\ารbวมโครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตู\
6.ทราบถึงเอกสารที่ใช\ประกอบการเข\ารbวมโครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตู\
7.เพื่อให\ทราบถึงสิทธิประโยชน_ที่ผู\เข\ารbวมโครงการพึงได\รับ
8.เพื่อเข\าใจการขยายขอบเขตความคุ\มครองไปยังตู\สินค\าประเภทอื่นๆ
9.เพื่อเป•ดโอกาสให\ผู\เข\ารbวมสัมมนาได\ ซักถาม แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน
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3.รายละเอียดของหลักสูตร (รวม 2 ชัว่ โมง)
3.1 หมวดความรู\ทั่วไป
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิจารณาตามความเหมาะสม)
4.กลุมb เป•าหมาย
ผู\ปฏิบัติงาน ในธุรกิจด\านโลจิสติกส_ ตัวแทนออกของ และการนําเข\า-สbงออก ที่มีการใช\ตู\สินค\าอยูbเปsนประจํา
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และบริษัท/องค_กรในระบบสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
5.ระยะเวลาการดําเนินการ
การฝZกอบรมสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
6.สถานที่ดาํ เนินการจัดฝZกอบรมสัมมนา
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

7.คbาใช\จาb ยในการเข\ารbวมฝZกอบรมสัมมนา
สมาชิก ราคาทbานละ 700 บาท บริษัทภายนอก ราคาทbานละ 900 บาท
(ราคาดังกลbาวรวมภาษีมูลคbาเพิ่ม 7% แล\ว)
8.วิทยากร
-บริษัท ไทยสตาร_ ชัวร_ตี้ จํากัด
9.ผูร\ บั ผิดชอบโครงการ / ติดตbอสอบถาม
ฝ„ายฝZกอบรมและสัมมนา
โทรศัพท_ 02-661-4005-8
โทรสาร 02-661-4009
e-mail : seminar@tacba.or.th
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แบบตอบรับเข\ารbวมอบรมและสัมมนา
หัวข\อ “โครงการกรมธรรม_ค้ําประกันคbามัดจําตูเ\ รือ และการประกันภัยการขนสbงสินค\า”
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชัน้ 4 ซอยสุขมุ วิท 26
ชื่อบริษัท/ห\างหุ\นสbวนจํากัด____________________________________________________ลําดับสมาชิกที_่ ____________
ชื่อผู\ติดตbอประสานงาน______________________________________________เบอร_โทรติดตbอ_______________________
ชื่อผูเ\ ข\ารbวมฝZกอบรมและสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล______________________________________________________เบอร_โทรติดตbอ_____________________
2.ชื่อ-นามสกุล______________________________________________________เบอร_โทรติดตbอ_____________________
3.ชื่อ-นามสกุล______________________________________________________เบอร_โทรติดตbอ_____________________
4.ชื่อ-นามสกุล______________________________________________________เบอร_โทรติดตbอ_____________________
5.ชื่อ-นามสกุล______________________________________________________เบอร_โทรติดตbอ_____________________

อัตราคbาลงทะเบียน
สมาชิก ราคาทbานละ 700 บาท / ภายนอก ราคาทbานละ 900 บาท
(ราคาดังกลbาวรวมภาษีมลู คbาเพิม่ 7%
*** หมายเหตุ เนื่องจากสถานที่ไมbสะดวกสําหรับที่จอดรถมากนัก การเดินทางมาอบรมในครั้งนี้ แนะนําให\เดินทาง โย BTS หรือ MRT
สbวนผู\ที่เดินทางมาโดยรถยนต_สbวนตัว แนะนําให\จอดรถที่ห\างบิ๊กซˆ พระราม 4 หรือ K-Village

รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจbายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูbเลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจําตัวผู\เสียภาษีอากร 0-1095-41000-11-7
โอนเงินเข\าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 179-305-1333
เมื่อทbานดําเนินการชําระเงินเรียบร\อยแล\วกรุณาแจ\ง และนําสbงใบนําฝาก กลับมายังสมาคม ฯ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 หรือที่ E-mail: seminar@tacba.or.th

กรุณาสbงแบบตอบรับและชําระเงินกbอนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ

แผนทีจ่ ดั อบรมและสัมมนา
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