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โครงการฝ=กอบรมและสัมมนา
หัวข1อ “โครงการ
โครงการกรมธรรม5ค้ําประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1
ขาเข1า)”
วันศุ
นศุกร5ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26
1.กหลักการ และเหตุผล
กกกกกกกตตามที
ตามที่สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยได8ริเริ่มโครงการ “กรมธรรมP
มธรรมPประกันภัยคFามัดจําตู8” โดยใช8กรมธรรมPที่ออกแบบ
พิเศษมาใช8ค้ําประกันภัยคFามัดจําตู8สินค8าประเภทตู8แห8งมาตราฐาน ทั้งนี้ได8นํารFองใช8กับสายการเดินเรือ มาตั้งแตFปlพ.ศ. 2555 ซึ่งได8ผลดี
เปKนที่นFาพอใจ สามารถลดภาระคF
ภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุนจากการทุจริต ฉ8อโกง จน
ในขณะนี้โครงการกรมธรรมP
มธรรมPค้ําประกันคFามัดจําตู8นี้ ได8ถูกขยายวงกว8างออกไป และให8ผลประโยชนPสูงสุดครอบคลุมไปถึงสมาชิกที่เข8ารFวม
โครงการ และจะเปK
จะเปKนการชFวยสมาชิกที่ยังไมFได8เข8ารFวมโครงการให8เข8ารFวมโครงการเพื่อประโยชนPสูงสุดอยFางยิ่งในชFวงเวลาที่เศรษฐกิ
ศร จโลก
ชะลอตัวเชFนในปRจจุบัน
กกกกกกกสมาคมตั
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได8จัดอบรมสัมมนาในหัวข8อ “โครงการกรมธรรม5
โครงการกรมธรรม5ค้ําประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1า)”
ขึ้นเพื่อสนับสนุนเครือขFายนําเข8าสFงออกให8มีมีการพัฒนาไปในทางที่ดี โดยเกิดประโยชนPสูงสุด และมุ
และมุFงหวังให8เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความคาดหมายข8างต8น
2.กวัตถุประสงค5การฝ=กอบรมสัมมนา
1. เพื่อให8ทราบถึงความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยค้ําประกันคFามัดจําตู8
2. เพื่อให8ทราบถึงการใช8กรมธรรมP
มธรรมPกบั สายเรือที่เข8ารFวมโครงการ (CMA CGM,CNC,APL,HEUNG-A)
CGM,CNC,APL,HEUNG
3. เพื่อให8ทราบขั้นตอนและวิ
และวิธีการเข8
การเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภัยค้ําประกันคFามัดจําตู8
4. เพื่อให8ทราบถึงสิทธิประโยชนPที่ผู8เข8ารFวมโครงการพึงจะได8รับ
5. เพื่อให8ทราบถึงการขยายขอบเขตของความคุ
ขยายขอบเขตของความคุ8มครองในโครงการไปยั
ครองในโครงการไปยังตู8สินค8าประเภทตFางๆ
6. เพื่อเปVดโอกาสให8ผู8เข8ารFวมสัมมนาได8 ซักถาม แลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน
7. เพื่อสามารถนําองคPความรู8 ความเข8าใจไปใช8ในชีวิตประจําวัน และถFายทอดให8ผู8อื่นได8รับรู8
8. เพื่อสร8างความพร8อมในการก8าวสูคF วามเปKนผู8นาํ ที่ดีได8ในอนาคต
นอนาค
3.กรายละเอียดของหลักสูตร (รวม 3 ชั่วโมง)
โมง
3.1 หมวดความรู8ทั่วไป
3.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ (พิพิจารณาตามความเหมาะสม
4.กกลุCมเปDาหมาย
dddddddผู8ปฎิบัติงานด8านโลจิสติกสP ตัวแทนออกของ ด8านการนําเข8า-สFงออก ประชาชนทั่วไปทีที่สนใจ และองคP
และ กรสมาชิกสมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย
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5.กระยะเวลาการดําเนินการ
dddddddการฝzกอบรมสัมมนา จะจัดขึ้นใน วันศุกรPที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
.

6.กสถานที่ดําเนินการจัดฝ=กอบรมสัมมนา
dddddddสมาคมตั
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
7.กคCคCาใช1จCายในการเข1ารCวมฝ=กอบรมสัมมนา
- บริษัทสมาชิก ทCานละ 800 บาท
- บริษัทภายนอก/บุบุคคลภายนอก 1,200 บาท

(ราคาดั
ราคาดังกลCาวรวมภาษีมูลคCาเพิ่ม 7% )

8.กวิธีการฝ=กอบรม และสัมมนา
บรรยายโดยวิทยากรผู
รผู8ชํานาญการเฉพาะพิเศษ เจ8าของโครงการ และสมาชิกที่ได8รับผลประโยชนPอยFางสูงสุดจากโครงการนี้
พร8อมยกตัวอยFางประกอบการบรรยาย โดยนํนําเสนอบน
เสนอ Power PointและเปVดโอกาสให8ผู8เข8าอบรมทีทีม่ ีประสบการณPนําความรู8หรือวิธี
ปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ซักถามปRญหาข8อสงสัย และแสดงความคิ
และ
ดเห็นซึ่งกันและกัน
9.กการประเมินผลโครงการฝ=กอบรม และสัมมนา
1. การซักถาม การสังเกต การสัมภาษณP และเข8าถึงผูเ8 ข8าสัมมนาทุกทFาน
2. แบบประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท8ายหลักสูตร
10.กผลที
ผลที่คาดวCาจะได1รับจากการฝ=กอบรมสัมมนา
องคPกร และบุคลากรจะได8
จะได8รับประโยชนP ลดภาระคFาใช8จFาย ลดเงินทุนหมุนเวียน และลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายเงินทุน
จากการทุจริต ฉ8อโกง ทํางานได8อยFางมีประสิทธิภาพและทันสมัย หลังจากที่ผFานการตรวจสอบและอนุมัติจากสมาคมแล8ว
11.กวิทยากร
กกกกกก บริษัท ไทยสตารPชัวรPตี้ จํากัด
12.กผู1รับผิดชอบโครงการ / ติดตCอสอบถาม
ฝ|ายฝzกอบรมและสัมมนา
โทรศัพทP 02-661-4005-8
โทรสาร 02-661-4009
e-mail
mail : seminar@tacba.or.th
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กําหนดการฝ=กอบรมสัมมนา
หัวข1อ “โครงการกรมธรรม5
โครงการกรมธรรม5ค้ําประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1
ขาเข1า)”
วันศุ
นศุกร5ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26
12.30-13.00 น.

ลงทะเบียน/รั
น บเอกสาร

13.00-13.10

กลFาวเปVดอบรม โดยผู8แทนจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

13.10-13.40 น.

บรรยายเรื่อง
“ความเปK
ความเปKนมา และการริเริ่มโครงการกรมธรรมPประกันภัยค้ําประกันคFามัดจําตู8”
“การใช8
การใช8กรมธรรมP
ร
กับสายเรือที่เข8ารFวมโครงการ (CMA CGM,CNC,APL,HEUNG-A)”
CGM,CNC,APL,HEUNG

13.40-15.00น.

รับประทานอาหารวFาง

15.00-15.40 น.

บรรยายเรื่อง
“ขัขั้นตอนและวิธีการเข8ารFวมโครงการกรมธรรมPประกันภัยค้ําประกันคFามัดจําตู8”
“สิสิทธิประโยชนPที่ผู8เข8ารFวมโครงการพึงจะได8รับ”
“การ
การขยายขอบเขตของความคุ8มครองในโครงการไปยั
ไปยังตู8สินค8าประเภทตFางๆ”
งๆ

15.40-16.00 น.

ซักถามปR
ถาม ญหาที่พบบFอย /ถาม-ตอบ /ข8ข8อสงสัย และข8อเสนอแนะ
ปVดการอบรมและสัมมนา
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แบบตอบรับเข1ารCวมสัมมนา
“โครงการกรมธรรม5
โครงการกรมธรรม5ค้ําประกันคCามัดจําตู1เรือ (ขาเข1า)”
วันศุ
นศุกร5ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26
ชื่อบริษัท/ห8างหุ8นสFวน...............................................................
..............................................................................................ลํลําดับสมาชิก.................................
ชื่อผู8ติดตFอประสานงาน ...........................................
...............................................................................................................
......................................................................................................
โทรศัพทP.......................................โทรสาร
โทรสาร...........................................E-mail...................................................
...............................................................
รายชื่อผู1เข1ารCวมฝ=กอบรม และสัมมนา
1.ชื่อ-นามสกุล..................................................................................................โทรศั
................................................
พทP...............................................
............................................
2.ชื่อ-นามสกุล..........................................
.........................................................................โทรศัพทP...............................................
............................................
3.ชื่อ-นามสกุล..............................................................
..............................................................โทรศัพทP............................................
........................................
4.ชื่อ-นามสกุล..............................................................
..............................................................โทรศัพทP...............................................
............................................
5.ชื่อ-นามสกุล..............................................................
..............................................................โทรศัพทP...............................................
............................................

อัตราคาลงทะเบียน
บริษัทสมาชิก ทCานละ 800 บาท
บริษัษทั ภายนอก / บุคคลทั่วไป ทCานละ 1,200 บาท
(ราคาดั
ราคาดังกลCาวรวมภาษีมูลคCาเพิ่ม 7%)
รายละเอียดการชําระเงิน
เช็คสั่งจCายในนาม ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่อยูCเลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เลขประจําตัวผู1เสียภาษีอากร 0-1095-41000
41000-11-7
โอนเงินเข1าบัญชี ชื่อภาษาอังกฤษ : THAI AUTHORIZED CUSTOMS BROKERS ASSOCIATION
ชื่อภาษาไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก
ประเภทบัญชีกระแสรายวั
ะแสรายวัน เลขที่บัญชี 179-305-1333
เมื่อทCานดําเนินการชําระเงินเรียบร1อยแล1วกรุณาแจ1ง และนําสCงใบชําระเงิน กลับมายังสมาคม ฯ
ที่หมายเลขโทรสาร 02-661-4009 หรือที่ E-mail: seminar@tacba.or.th
กรุณาสCงแบบตอบรับและชําระเงินกอนวันอบรมและสัมมนา 3 วัน ทําการ
หากสCงแบบตอบรับและไมCชํชาํ ระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดทางสมาคม จะทําการ ตัดชื่อออก โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได1ที่ : โทรศัพท5 02-661-4005-8 ฝkายฝ=กอบรมและสัมมนา
เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี
อรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
เทพฯ
98 Athakavi Building, Floor 4,
4, SoiSukhumvit 26 , Sukhumvit Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2 661-4005-88 Fax. +66 2 661 - 4009 ,E - mail:info@tacba.or.th Website:www.tacba.or.th

