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หลักสูตร 1 วัน

    ยุทธวิธีในการบริหารตนทุนใหลดตํ่าลง เพ่ือตอบรับนโยบายขององคกร ที่
เรงปรับโครงสรางใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้น เม่ือพิจารณาถึง
คาใชจายพ้ืนฐานที่จําเปนและมีแนวโนมสูงอยางตอเนื่อง ไมสามารถควบคุมให
อยูในระดับอัตราเดียวกันได อยางเชน ระบบการขนสงหรือวิธีการจัดสงสินคาถึง
ผูซ้ือ ซ่ึงรวมถึงการใหความสําคัญ  ในดานใหบริการใหบริการอยางดีเย่ียมเปน
สําคัญนั้น จึงจําเปนตองเรงสรางระบบการจัดสงที่ดี มีประสิทธิภาพและคลองตัว
ในการดําเนินการตางๆ เพ่ือชวยลดภาระในการลงทุนองคกรใหอยูในระดับตํ่า 
เชน การวิเคราะหเสนทางการขนสง การต้ังคลังสินคายอย เพ่ือสะดวกในการ
กระจายสินคาถึงผูซ้ือ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของการประสานงานระหวาง
เจาหนาที่จัดสงและผูซ้ือ เปนตน ทั้งหลายเหลานี้ มีผลใหการขับเคล่ือนองคกร
เปนไปอยางคลองตัว ควบคุมการบริหารตนทุนไดตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว 
สามารถเพ่ิมยอดขายไดในสัดสวนที่สูงกวาเดิม รวมถึงการลดอัตราความ
สูญเสีย

เน้ือหาเวลา 09.00-16.00 น.

1. ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกสเพ่ือรองรับ AEC
2. โลจิสติกสในยุคโลกาภิวัตน
3. องคประกอบที่สําคัญของระบบการจัดสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักและวิธีการแกไขปปญหาการจัดสงสินคาในภาวะการจราจรติดขัด
5. การเตรียมตัวปรับใหเขากับโครงการขนถายสินคาตามมุมเมือง
6. ขอดี ขอเสีย ของการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา
7. เทคนิคการปรับปรุงระบบการจัดสงใหทันตอเวลาเพ่ือเพ่ิมยอดขายและลด

การรองเรียนจากลูกคา
8. การวัดความพอใจของลูกคาต้ังแตเริ่มสั่งสินคาจนถึงลูกคาไดรับสินคา

ทําอยยางไร
9. การใช KPI วัดผลการจัดสงอยางไร ?
10. วิธีลดคาใชจายในการจัดสง
11. เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบคาใชจายในหารจัดสง
12. การขจัดขอรองเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการระสานงานระหวาง

เจาหนาที่ฝายจัดสงและลูกคา
13. การณีศึกษาเก่ียวกับปญหาของการจัดสง

ประโยชนท่ีจะไดรับ

1.  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจในหลักการและความสําคัญของการ
บริหารงานขนสง รวมทั้งเรียนรูปญหาและอุปสรรคในการขนสง
2.  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คํานวณ
คาใชจายตางๆ เพ่ือควบคุมการบริหารตนทุน และกําหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบงานขนสงใหมีประสิทธิผลมากขึ้น



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,280 บาท

สมัครกอนวันที่ 6 มกราคม 2558            ทานละ 3,500 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขนสง เพ่ีอรองรับ AEC


