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เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจาปี
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส์ ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล
คลังสิ นค้ าถือได้ ว่ามีความสาคัญเป็ นอย่ างมาก เพราะเป็ นสถานที่จัดเก็บรั กษาและจ่ ายสิ นค้ าซึ่ งองค์ กรส่ วน
ใหญ่ จะให้ ความสาคัญเป็ นอย่ างมาก ยิ่งหากสิ นค้ าที่เก็บมีมลู ค่ าที่มากแล้ วยิ่งต้ องมีมาตรการดูแลเป็ นอย่ างดีไม่ ว่าจะเป็ น
การรั บ จ่ าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสิ นค้ า Cycle count และการตรวจนับประจาปี เพื่อยืนยันจานวนที่แท้ จริ งให้
ถูกต้ องตรงกับระบบและบัญชี แต่ กม็ ีหลายองค์ กรยังประสบปั ญหาในการตรวจนับสิ นค้ า ซึ่ งมีปัจจัยและขัน้ ตอนหลาย
อย่ างที่เป็ นอุปสรรค เช่ นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ ายสิ นค้ าขณะตรวจนับ นับเสร็ จช้ า ทาให้ กระทบยอดไม่ ทัน
ซึ่ งหลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจาปี ” จึงเป็ นหลักสูตรหนึ่งที่ จะช่ วยให้ ท่านได้ ทราบถึงขัน้ ตอน
แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้ อย่ างถูกต้ อง เพื่อลดปั ญหาด้ านต่ างๆ และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน
วัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
o ทราบถึงการปฏิ บัติ และระบบงานคลังสิ นค้ า
o ทราบถึงความสาคัญและวัตถุประสงค์ ของการตรวจนับ Cycle count และการตรวจนับประจาปี
o ทราบถึงการจัดทา layout เพื่อเตรี ยมการก่ อนการตรวจนับ และการจัดแบ่ งทีม
o ทราบถึงขึน้ ตอนและวิธีการเตรี ยมเอกสารและการประสานงาน
o ทราบถึงรู ปแบบการนับ และปั ญหาที่พบ
o ทราบถึงการตรวจนับร่ วมกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
o ทราบถึงการตรวจนับสิ นค้ ากรณี ต่างๆ เช่ น เคลม รอตรวจสอบ ขายซาก สิ นค้ าสภาพไม่ สมบูรณ์
o วิธีการจัดทาเอกสารและรายงานต่ างๆ
o บทลงโทษกรณี ที่สินค้ าไม่ ครบหรื อสู ญหาย
o ทราบถึงการนา KPI เข้ ามาช่ วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
o การสื่ อสารและทางานเป็ นที มในการตรวจนับ
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หัวข้ อการฝึ กอบรม
- ความสาคัญของคลังสิ นค้ าและการตรวจนับสิ นค้ า
- กระบวนการและการปฏิ บัติงานภายในคลังสิ นค้ า
- การจัดทา layout ในการตรวจนับสิ นค้ าประจาปี และจัดทา Cycle count
- การกาหนดวันตรวจนับสิ นค้ าประจาปี และ cycle count
- ขัน้ ตอนและการเตรี ยมเอกสารในการทา cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ
- รู ปแบบการตรวจนับ cycle count
o
o
o
o
o

นับแบบรายเดือน
นับแบบรายวัน
นับแบบรายสัปดาห์
นับสิ นค้ าที่เคลื่อนไหว
แบบเห็นจานวนและไม่ เห็นจานวน

- การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ
- การกาหนดวันในการตรวจนับ
- ความสาคัญของการนับสิ นค้ าในแต่ ละช่ วงเวลา
o ทุก 3 เดือน
o ปี ละ 2 ครั้ ง
o ปี ละ 1 ครั้ ง
- ขัน้ ตอนการเตรี ยมความพร้ อม และเอกสารในการตรวจนับสิ นค้ าประจาปี
- การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์
- การติดต่ อประสานงานกับผู้ที่เกี่ ยวข้ อง
- การแบ่ งทีมตรวจนับเพื่อเสร็ จทันตามกาหนด
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- การจัดสิ นค้ าประเภทต่ างๆ เช่ น สิ นค้ าขายซาก /สิ นค้ ารอดาเนินการ / ทรั พย์ สิน / สิ นค้ าเคลม
- สรุ ปยอดการตรวจนับพร้ อมข้ อเสนอแนะ
- แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณี ที่สินค้ าสูญหาย
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการตรวจนับ
วิธีการฝึ กอบรม เน้ นการฝึ กอบรมโดยใช้ เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้ าร่ วม
สัมมนา อธิ บาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์ กรณี ตัวอย่ าง บรรยายสรุ ป ถาม – ตอบ
วิทยากรในการฝึ กอบรม อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ผู้จัดการฝ่ ายคลังสิ นค้ าและจัดส่ ง บริ ษัท หาญเอ็นจิ เนียริ่ ง และบริ ษทั ในเครื อ บริ ษัทคิวทูเอสจากัด บริ ษัท ชิ ลแมทช์ จากัด บริ ษทั
ไฟร์ วิคเตอร์ จากัด
ประสบการณ์ ผู้จัดการขนส่ ง บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน), บริ ษทั ออโต้ ทรานสปอร์ ต จากัด, เจ้ าหน้ าที่
การตลาด (broker) บริ ษัท เงินทุนหลักทรั พย์ เกียรตินาคิน, ผู้จัดการคลังสิ นค้ าและจัดส่ ง และที่ปรึ กษาบริ ษัท รั ตนสมบูรณ์ จากัด
, เจ้ าหน้ าที่ การเงิน บริ ษัท ทิ ฟฟ่ า ICD จากัด

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
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(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริ ษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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