[ครบเครื่องเรื่ องส่ งออก]
[เลือกวันที่]

Online Training
Logistics & Supply Chain
ิ ค้า และการจ ัดสง
่ กระจายสน
ิ ค้า
คล ังสน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทานทีท
่ ก
ุ คนรู ้จักกันดีในนามของLogistics & Supply Chainซึง่ เป็ นเครือ
่ งมือที่
สาคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปั จจุบน
ั ความเข ้าใจในเรือ
่ งของโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทาน จะทาให ้องค์กรสามารถ
เพิม
่ ศักยภาพการทางานให ้มีประสิทธิภาพเพิม
่ มากขึน
้ เพือ
่ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค ้าโดยแท ้จริง
หลักสูตร"Logistics & Supply Chainคลังสินค ้า และการจัดส่งกระจายสินค ้า"ถูกออกแบบมาตามแนวความคิดทีท
่ ันสมัย
สามารถนาไปปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับเรือ
่ งLogistics & Supply Chainให ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความ
ต ้องการของลูกค ้าทีห
่ ลากหลาย และเข ้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของLogistics & Supply Chainเพือ
่
สามารถตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้
ิ ค้า(Warehouse Management)เป็ นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค ้า
การจ ัดการคล ังสน
ให ้ผู ้รับเพือ
่ กิจกรรมการขาย เป้ าหมายหลักในการบริหาร ดาเนินธุรกิจ ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับคลังสินค ้าก็เพือ
่ ให ้เกิดการ
ดาเนินการเป็ นระบบให ้ คุ ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค ้า การป้ องกัน ลดการสูญเสียจาก
การ ดาเนินงานเพือ
่ ให ้ต ้นทุนการดาเนินงานตา่ ทีส
่ ด
ุ และการใช ้ประโยชน์เต็มทีจ
่ ากพืน
้ ที่ คลังสินค ้านับเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญส่วนหนึง่ ในโซ่อป
ุ ทาน
่ กระจายสน
ิ ค้าปั จจุบน
การจ ัดสง
ั การขนส่งและการกระจายสินค ้ามีความสาคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททัง้ ในส่วนการ
จัดหาวัตถุดบ
ิ การผลิตการขาย และการจัดจาหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต ้นทุนการขนส่งและกระจายสินค ้านับเป็ นต ้นทุนที่
สาคัญ และกระทบต่อต ้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิม
่ ประสิทธิภาพทางด ้านการขนส่งและกระจายสินค ้าจะ
ช่วยทาให ้องค์กรสามารถลดต ้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิม
่ ศักยภาพในการแข่งขัน เพือ
่ ให ้
ได ้เปรียบคูแ
่ ข่ง
ว ัตถุประสงค์
1.เข ้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chainเพือ
่ สามารถตอบสนองความต ้องการ
ของลูกค ้าได ้
2. เพิม
่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานด ้านคลังสินค ้า เช่น การรับสินค ้า การตรวจสอบสินค ้า การจัดเก็บสินค ้า การหยิบ
ิ ค ้า การนาส่งสินค ้า
สินค ้า การบรรจุสน
3. เพิม
่ ประสิทธิภาพทางด ้านการขนส่งและกระจายสินค ้า ลดต ้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิม
่
ศักยภาพในการแข่งขัน เพือ
่ ให ้ได ้เปรียบคูแ
่ ข่ง
4. รู ้จักการประยุกต์นาเทคโนโลยีมาใช ้เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพด ้านLogistics & Supply Chain
5. ลดต ้นทุนสินค ้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค ้าคงคลังให ้เหมาะสม
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้ หาของหล ักสูตร
เนือ
1. ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทาน
2. บทบาทและคุณค่าทีส
่ าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
3. การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทานในยุคอุตสาหกรรม4.0

ึ ษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อป
4. กรณีศก
ุ ทานระดับมืออาชีพ
5. ความหมายของการจัดการคลังสินค ้า วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของคลังสินค ้า
6. บทบาทหน ้าทีข
่ องการจัดการคลังสินค ้ายุคใหม่
7. เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค ้าในแบบDigital Platform 4.0
8. การจัดการและบริหารต ้นทุนสินค ้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประยุกต์ใช ้JITและระบบABCในการลดปริมาณสินค ้าคงคลัง
10. บทบาทสาคัญและคุณค่าของการจัดส่งกับการกระจายสินค ้า
11. การบริหารต ้นทุนการจัดส่งและกระจายสินค ้า
12. การออกแบบกลยุทธ์การขนส่งและการกระจายสินค ้า
13. เทคโนโลยีการจัดการขนส่งและกระจายสินค ้าในแบบDigital Platform 4.0

ึ ษา การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค ้า
14. กรณีศก

วิทยากร คุณอนันต์ ดีโรจนวงศ ์ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
หัวหน ้าทีมทีป
่ รึกษาและวิทยากรด ้านบริหาร Logistics








รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท ANV Plus Consulting จากัด
ทีป
่ รึกษา Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญีป
่ น
ุ่
กย.2552 – ปั จจุบน
ั
ทีป
่ รึกษากิตม
ิ ศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 2553- ปั จจุบน
ั
ทีป
่ รึกษาอิสระ ด ้าน Lean Manufacturing & Logistics
อาจารย์พเิ ศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรีปทุม ปี 2553-ปั จจุบน
ั
อาจารย์พเิ ศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับปริญญาโท วิชา การจัดการ Logistics ม.รามคาแหง
2552-2553
วิทยากรบรรยายหัวข ้อ Lean Production & Manufacturing ม.ธุรกิจบัญฑิต 2552-ปั จจุบน
ั

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม :
้ -ฝ่ ายคลังสินค ้า ฝ่ ายขนส่ง-จัดส่ง
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน ผู ้รับผิดชอบ Logistics Warehouse ฝ่ ายจัดซือ

วิ ธีการสัมมนา
 บรรยาย กรณีศกึ ษา (Case Study)
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ค่ าอบรม/ราคาท่ านละ 2,500 บาท (ไม่ รวม VAT 7%)
Promotion สมัคร 4 จ่ าย 3
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Limited Partnership)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และ Scan Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Limited Partnership)
สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
สอบถามและสารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Logistics & Supply Chain
ิ ค้า และการจ ัดสง
่ กระจายสน
ิ ค้า
คล ังสน
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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