Professional Training Solution

เทคนิคการลดต ้นทุนในกระบวนการทํางานโลจิสติกส ์
รุน
่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
รุน
่ 3 วันที่ 22 สงิ หาคม 2561
สถานที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา MRT ห ้วยขวาง

หล ักการและเหตุผล
ระบบ “โลจิสติกส์” เป็ นปั จจัยสนับสนุ นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร
เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็ นต้นทุนสําคัญของผู้ประกอบการ ทัง้ ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
ระบบ “โลจิสติกส์” ของไทยส่วนใหญ่ยงั อยู่ในขัน้ เริม่ ต้น คือ เน้ นการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผบู้ ริโภคเป็ นหลัก
เท่านัน้ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ใ นขัน้ ก้าวหน้ า คือ การบูรณาการระบบ “โลจิส ติก ส์” ตัง้ แต่ ก ารจัด ซื้อ
วัตถุดบิ จนกระทังผลิ
่ ตสินค้าแล้วเสร็จและส่งมอบไปสู่ผบู้ ริโภค
ดังนัน้ หลักสูตรนี้จงึ มุ่งเน้ นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality
Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และใช้ในการรักษาเวลาในการให้บริการทีก่ ารตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้ความสําคัญทัง้ ระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะทําให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย การทํางานสามารถย่นเวลาให้สนั ้ ลง หรือมีการ
ทุบกําแพงระหว่างฝ่ าย จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพทีด่ ขี องผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้องค์การ
ธุรกิจ มีผลกําไรมากขึน้
ว ัตถุประสงค์ (objective)
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการของโลจิสติกส์ทถ่ี ูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจในโครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้ดยี งิ่ ขึน้
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจการบริหารและการวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนหลักในระบบโลจิกส์อย่างเป็ นรูปธรรม
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมรูจ้ กั เทคนิคเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือในการแก้ไขปั ญหาและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์
ตารางการอบรม Agenda

08:30 น.
09:00 น.

ลงทะเบียน
เปิ ดการสัมมนา

หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1. หลักการและแนวคิดด้านเกี่ยวกับ “บทบาทและคุณลักษณะ” ของโลจิสติกส์ในองค์กรต่อต้นทุนทาง
ธุรกิจ 4.0
2. ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับ “กิจกรรมหลักและกระบวนการ” ของโลจิสติกส์ 4.0
3. โครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม
4. การบริหารและการวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ
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• ต้นทุนจัดซือ้ -จัดหา (Procurement & Sourcing Cost)
• ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Costs)
• ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs)
• ต้นทุนขนส่ง (Transportation Costs)
5. กลยุทธ์การดําเนินการปรับปรุงต้นทุนค่าขนส่ง
• การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
• การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4.0 สู้ AEC
7. แนวคิดและประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM)
8. ปั ญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโลจิสติกส์ 4.0 ในองค์กร
9. สรุปการเรียนรูแ้ ละถามตอบ

16:30 น.

ช่วงตอบคําถาม

วิทยากร (Speaker)

.

ั ทร์ ชย
ั วัฒนานนท์
อาจารย์ ราชน

ึ ษา
การศก
2007 Master Degree MS in Logistics Management - Chulalongkorn University
1983 Bachelor Degree BSC in Statistics (Major: MIS) - Chulalongkorn University

Strategic & Tactical Skill
Distribution, Warehouse, Transportation, Cost Management,
Supply Chain, Logistics & Operation Management Skill, Solution & Information System (ERP, WMS, TMS)
Productivity Improvement (Kaizen, Lean etc.) BPM & BPI (Business Process Management/Improvement)

Management Experience
Year
Present

Project or Activity

Corporate or Organization

KnowledgeWare Intelligence Co., Ltd. Training & 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 &
Wholesaler

Logistics Director
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2004 - 2005

Porn Prom Metal Plc Import & Export Industrial
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Operation Director

Material : Brass Copper Aluminum

2000 – 2004

General Manager

Sintanachote Co., Ltd LSP-Container Freight
Station, Boned Warehouse, Transportation

1990 - 2004

IT Manager

Ngow Hock Agency Co., Ltd. Shipping Liner
Agency of Marine Transportation

ระยะเวลาการสัมมนา

1

วัน (09.00-16.00 น.)

จํานวนผู ้เข ้าอบรม

20

คน

Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน
(รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย อาหารกลางว ัน เครือ
่ งดืม
่ ตลอดการอบรม)
ค่าอบรม (Seminar Fee)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ั
ค่าสมมนา
/ 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

Pro 1 สม ัคร 3 ท่าน/รุน
่

9,900

693

(297)

10,296

Pro 2 สม ัคร 5 ท่าน/รุน
่

16,000

1,120

(480)

16,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd., Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
•
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
•
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
•
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

•

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

แบบฟอร์มตอบรับการจัดอบรม
เทคนิคการลดต ้นทุนในกระบวนการทํางานโลจิสติกส ์
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
TAX ID________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
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

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

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