Professional Training Solution

หลักสู ตร การบริหารงานขนสง่
(Transportation Management)

รุ่น 7 ; วันที่ 26 มกราคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ Hip Bangkok Hotel รัชดา

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล: ทําไมเราต้ องมีความรู้ ในคอร์ สนี้
ั ซอน
้ หากเราไม่สามารถแก ้ไข
ปั ญหาในการบริหารงานขนสง่ -จัดสง่ มีมากมายหลากหลายและซบ
่
่
ี
ปั ญหาได ้อย่างถูกต ้องทันต่อเหตุการณ์การจัดสงจะติดขัดไม่ราบลืน
่ สงผลเสยต่อการทําธุรกิจ ลูกค ้าไม่พอใจ
ิ ค ้าหรือสงั่ สน
ิ ค ้าลดลง นอกจากนีก
และจะหยุดสงั่ สน
้ ารบริหารเพือ
่ ให ้ค่าใชจ่้ ายในการจัดสง่ ลดลงโดยไม่ม ี
ั ้ นํ า
ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดสง่ เป็ นสงิ่ ทีค
่ วรทําให ้ได ้ดี ดังนั น
้ เราจึงควรเรียนรู ้การปฏิบต
ั งิ านของบริษัทชน
เพือ
่ นํ าแนวทางต่างๆ มาปรับใชกั้ บธุรกิจของเรา สง่ ผลให ้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขน
ึ้ ต่อเนือ
่ ง บริษัทมีผลกําไร
มากขึน
้ ในทีส
่ ด
ุ
ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้ร ับ
•
•
•

ทราบขัน
้ ตอนทีจ
่ ําเป็ นทุกขัน
้ ตอนต่อการบริหารงานจัดสง่
้
เรียนรู ้เทคโนโลยีส
่ มัยใหม่ทใี่ ชในการบริ
หารงานจัดสง่
่
ิ ธิภาพเชน
่
เพือ
่ ให ้สามารถบริหารงานจัดสงได ้อย่างมีประสท
- หลักการจัดสายสง่
- การประเมินผลการจัดสง่
- การจัดสง่ ให ้มีต ้นทุนตํา่
- ฯลฯ

ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
 การขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad Perspectives)
 หลักพืน
้ ฐานในการบริหารงานขนส่งสินค ้า (Fundamental concept)
 รูปแบบหลักของการขนส่ง (Mode of Transportation)
 การขนส่งสินค ้าและข ้อตกลงทางการค ้าระหว่างประเทศ (International Freight Transport and Trade
Agreement)
 การขนส่งต่อเนือ
่ งหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)
 ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ าน (Operation Process)
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 การจัดเส ้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง (Routing and Scheduling)
 โครงสร ้างต ้นทุนของการขนส่งสินค ้า (Transport Cost Structure)
 การจัดจ ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก (Transport Outsourcing)
 การควบคุมคุณภาพของการให ้บริการด ้านขนส่ง (Monitoring Transport Service Quality)
 การนํ าเทคโนโลยีเข ้ามาใช ้ในการจัดการงานขนส่งสินค ้า (Technology Application)
 ตัวชีว้ ด
ั ผลงานการปฏิบต
ั งิ านขนส่ง (Transport KPI)
 เทคนิคการจัดการเพือ
่ ลดต ้นทุนการขนส่ง (Techniques for Transport Cost Reduction)
 การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ last mile delivery ทีก
่ ําลังบูม
 การส่งมอบสินค ้าแบบรวดเร็วทันเวลาพอดีเป๊ ะ หรือ JIT(Just in Time) Delivery
 Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตทีก
่ ําลังจะเกิดขึน
้
ึ ษา (Case study)
 กรณีศก

จํานวนผู้เข้ าอบรม ไม่ เกิน 30 คน
วิทยากร (Trainer) อาจารย์ ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Management Experience
Year
Present

Project or Activity
KnowledgeWare Intelligence Co., Ltd. Training &

Corporate or Organization
Senior Executive Consultant

Consulting Service in Supply Chain & ,Logistics

2015

Nim Si Seng Logistics Co., Ltd. 3PL-Warehouse

Vice General Manager

Transport & Cross-Docking

2006 - 2014

Asia Books Co., Ltd. Book, Magazine Retailer &

Logistics Director
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Wholesaler

2004 - 2005

Porn Prom Metal Plc Import & Export Industrial

Operation Director

Material : Brass Copper Aluminum

2000 – 2004

Sintanachote Co., Ltd LSP-Container Freight

General Manager

Station, Boned Warehouse, Transportation

1990 - 2004

Ngow Hock Agency Co., Ltd. Shipping Liner

IT Manager

Agency of Marine Transportation

อัตราค่าลงทะเบียน

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

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์

info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

้ า่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
้ า่ ยจริง
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
้
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

การบริหารงานขนสง่ (Transportation Management)
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ 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: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนั น
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชําระ 30% ของราคาค่า
ั มนา
สม

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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