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์ ละการกระจายสน
ิ ค ้า
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกสแ
ั ยภาพในการแข่งขัน
เพือ
่ เพิม
่ ศก
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
สถานทีโ่ รงแรมเซนต์เจมส ์ สุขม
ุ วิท ซอย 26

หล ักการและเหตุผล (About the Event)
การกระจายสิน ค า้ เป็ นหนึ่ง ในกระบวนการหลั ก ในการจั ด การโลจิส ติก ส์แ ละซั พ พลายเซน ที่สํ า คั ญ เป็ น
้ กระบวนการ
กระบวนการทีม
่ ค
ี วามซับซ ้อน แบ่งออกเป็ นกระบวนการย่อยอีกหลายกระบวน เช่น กระบวนการสั่งซือ
คลั ง สิน ค ้า กระบวนการบริห ารสิน ค ้าคงคลั ง กระบวนการบรรจุ ภั ณ ฑ์ กระบวนการขนส่ง ซึง่ เมือ รวมกั น เป็ น
กระบวนการกระจายสินค ้าแล ้ว มักประสบปั ญหาความผิดพลาด ความล่าช ้า ความเสียหายมีค่าใช ้จ่ายสูงกว่าทีค
่ วร
ํ
จะเป็ น และทีส
่ าคัญย่อมมีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค ้าโดยตรง
แม ้ในหลายองค์กรจะมีประสบการณ์ในการแก ้ไขและป้ องกันปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ นี้ก็ตาม แต่สว่ นใหญ่แล ้วปั ญหาที่
ถูก แก ้ไขก็มัก จะวนเวีย นกลั บ มาเกิด ขึน
้ อีก ในไม่ช ้า จนกลายเป็ นว่า ปั ญ หาในการกระจายสินค ้าเป็ นปั ญ หาที่ไ ม่
สามารถระงับได ้อย่างจริงจัง
จากปั ญหาการกระจายสินค ้าทีใ่ นหลายๆ องค์กร ประสบปั ญหาอย่างต่อเนือ
่ งสะสม จนกลายเป็ นปั ญหาในชีวต
ิ
การบริการประจําวันซึง่ มีผลทําให ้ศักยภาพในการให ้บริการลูกค ้าและศักยภาพในการแข่งขันลดลงจนทํ าให ้กลาย”
เป็ นจุดสลบขององค์กร” จึงเป็ นทีม
่ าของหลักสูตรการอบรมในหัวข ้อ “การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการกระจาย
สินค ้า เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการแข่งขัน” หลักสูตรนี้ มุง่ เน ้นทีจ
่ ะให ้ความรู ้ความเข ้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาในแง่มม
ุ ต่าง ๆ ของกระบวนการกระจายสินค ้า เพือ
่ นํ ามาประเมินและจัดทํ าการป้ องกันปั ญหาในการกระจาย
สินค ้าให ้ได ้มากทีส
่ ุด และทีส
่ ํ าคัญเมือ
่ มีขัน
้ ตอนใด ทรัพยากรในส่วนไหน ช่วงรอบเวลาการทํ างานเมือ
่ ไร ทีเ่ กิด
ปั ญหาติดขัด บกพร่อง เสียหายล่าช ้า ทํ าอย่างไรให ้ทีมงานหรือผู ้บริหารก็จะสามารถรับรู ้ในเวลาอันรวดเร็ว และ
สามารถใช ้หลักการหรือสูตรสําเร็จในการประยุกต์ใช ้ เพือ
่ ระงับและป้ องกันปั ญหาได ้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ว ัตถุประสงค์ (objective)

• เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและเทคนิ คการวิเคราะห์ประเมิน
ปั ญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง
• สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ ควบคุมคุณภาพการกระจายสินค้าด้วยแนวคิดตอบสนองอย่าง
รวดเร็วในการให้บริการลูกค้า
• เพือ่ ให้เข้าใจแนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและปรับปรุงผลิตภาพ
• สามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากการอบรมไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบองค์รวม
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ตารางการอบรม Agenda
08:30 น.
ลงทะเบียน
09:00 น.
เปิ ดการสัมมนา
ส่วนที่ 1 การวิ เคราะห์ ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสิ นค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง
o รูปแบบของปั ญหาในการกระจายสินค้า
o เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ หาสาเหตุทม่ี าทีไ่ ปของปั ญหาอุปสรรค
o โครงสร้างพืน้ ฐานของปั ญหาในแต่ละกระบวนการย่อย
o มุมมองต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุง
o การประเมินสมรรถนะและความสามารถในการกระจายสินค้า
10:15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
ส่วนที่ 2 การควบคุมคุณภาพด้วยแนวคิ ดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้ บริ การลูกค้า
(Quick Response & Customer Service Center)
o แนวคิด กระบวนการ และกลยุทธ์ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
o กระบวนการให้บริการลูกค้า – Customer Service
o การพัฒนาไปสู่ ศูนย์ควบคุมการให้บริการลูกค้า-Customer Tower Center
12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ส่วนที่ 3 แนวคิ ดในการลดต้ นทุนการกระจายสิ นค้าและการปรับปรุงผลิ ตภาพ
(Cost & Productivity Improvement Concept)
• แนวคิดและหลักการประเมินค่าใช้จา่ ย/ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing
• 10 ขัน้ ตอนในการประเมิน ควบคุมและลดต้นทุนการกระจายสินค้า
• การนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
ส่วนที่ 4 การควบคุมและปรับปรุงทัง้ กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Improvement)
• แนวคิดและหลักการปรับปรุงทีเ่ น้นแบบองค์รวม – Integrated & Hoslistic
Improvement
• การประยุกต์เครื่องมือหลายรูปแบบตามความเหมาะสมแต่ละทรัพยากร
• กรณีตวั อย่างของการปรับปรุงทัง้ กระบวนการ BPI2/BPM
16:30 น.

ช่วงตอบคําถาม
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วิทยากร (Speaker)
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.

ั ทร์ ชย
ั วัฒนานนท์
อาจารย์ ราชน

่ วชาญด ้านการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain & Logistics) ทีค
ผู ้เชีย
่ รํา่ หวอดในวงการด ้านนี้
มาหลายสิบปี สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการด ้านโลจิสติกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด ้วยแนวคิดและอุดมการณ์ทต
ี่ ้องการผสมผสานโดยนํ าแนวปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็ นเนือ
้ งานจริงทีส
่ ามารถจับต ้องได ้ มาเป็ น
แกนหลักและนํ าเอาแนวทางทฤษฎีหรือมาตราฐานสากลมาประยุกต์และต่อยอด เพือ
่ เป็ นกลไกในการสนับสนุนและ
ขับเคลือ
่ น Value Chain ของทัง้ องค์กรและล่าสุดกับการนํ าแนวคิด ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Process Improvement) มาใช ้ในองค์กรเพือ
่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งและยัง่ ยืน
ประสบการณ์บริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ด ้าน Supply Chain และ Logistics ในด ้านการขนส่งต่อเนือ
่ งหลาย
รูปแบบ (Multimodal Transporation) , คลังสินค ้า/ศูนย์กระจายสินค ้า , การจัดการด ้าน Value Added Service
การบริหารจัดการ Outsource Service Provide เครือ
่ งมือพัฒนาองค์กรต่างๆ เช่น ISO Lean Quick Response
จากหลายองค์กรทีไ่ ด ้ร่วมงานในฐานะผู ้บริหารระดับสูง เช่น
-

-

บริษัท เอเชียบุค
๊ ส์ ตําแหน่ง ผู ้อํานวยการซัพพลายเชน
บริษัท พรพรหม เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ผู ้อํานวยการฝ่ ายปฏิบต
ั งิ าน
กลุม
่ บริษัทโหงวฮก ทีเ่ ป็ นผู ้ประกอบการขนาดใหญ่ ด ้านสายการเดินเรือระหว่างประเทศในฐานะผู ้บริหาร
ด ้าน Information Technology, System Process และ Operation
คณะกรรมการพจิารณารางวลัระดบัประเทศ ELMA - Export Logistics Model Awards ของ กรมส่งเสริม
การค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , คณะกรรมการ Global Logistics Trade Facilitation สภาผู ้สู่
งออกทางเรือแห่งประเทศไทย , คณะอนุกรรมการพิจารณา Logistics Standard สภาผู ้สูง่ ออกทางเรือ
แห่งประเทศไทย คณะกรรมพิจารณาจัดทํามาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกส
ิ ์ สถาบันคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพ
(องค์กรมหาชน)

ี่ วชาญและทีป
่ สภาผู ้สง่ ออกทางเรือแห่ง
คณะผู ้เชย
่ รึกษา ในองค์กรต่างๆ อีกหลายแห่ง เชน
์ ก
่ ป
ประเทศไทย มูลนิธพ
ิ ัฒนาผู ้สง่ ออกไทยสมาพันธ์โลจิกสต
ิ สไ์ ทย, สถาบันวิทยาการโซอ
ุ ทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม , มูลนิธโิ รงพยาบาลสงฆ์

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

280

(120)

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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ั
วิธช
ี ําระค่าสมมนา

ั มนา เป็ น เช็คขีดคร่อมสงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional
1. ชําระหน ้าห ้องสม
Training Solution Ltd.,Partnership)
ี อมทรัพย์
2. โอนเงิน เข ้าบัญชอ
ิ รไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคาร.กสก
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาโลตัส รามอินทรา 109 เลขที่ 029-711049-6
ื รับรองการหักภาษี
(พร ้อม Scan สาํ เนาโอนเงินมาที่ E-mail :ptstraining3@gmail.com และสง่ หนั งสอ
ั มนานํ ามาให ้ในวันสม
ั มนา)
ณ ทีจ
่ า่ ยทางไปรษณีย ์ หรือ ให ้ผู ้เข ้าสม

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม

:

คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มเข้าร่ วมอบรม
์ ละการกระจายสน
ิ ค ้า
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกสแ
ั ยภาพในการแข่งขัน
เพือ
่ เพิม
่ ศก
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
TAX ID________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ___________________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

