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Course:

Warehouse & Distribution Management for Better
Service
การบริ หารคลังสิ นค้า และระบบจัดส่งเพือ่ การบริ การทีด่ ีกว่า
Course ID:
Duration:
Instructor:

BN060025
1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
คลังสินค้ าและระบบจัดส่ง เป็ นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งของทุกบริ ษัท การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถกู ต้ อง หรื อการหาของ
พบแต่ของเสียหาย หรื อการแก้ ปัญหาอย่างมักง่าย โดยตัดบทให้ สงั่ เพิ่มเข้ ามาใหม่ รวมทังการจั
้
ดส่งให้ ลกู ค้ าทังนอกและใน
้
บริ ษัทล่าช้ า สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ย ผิดพลาด เหล่านี ้คือต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ซี่งทุกบริ ษัทควรขจัดออกจากระบบงานให้ ได้ เพื่อมิ
ให้ เสียเปรี ยบในเชิงแข่งขัน
หัวข้ อการบรรยาย:
 มาตรฐานของโกดัง / คลังสินค้ า / คลังพัสดุ / ศูนย์กระจายสินค้ า
 หลักการกําหนดพื ้นที่ภายในให้ เหมาะสม
 การวาง Layout ในโกดัง เพื่อความคล่องตัวสูงสุด
 ข้ อเด่นและข้ อจํากัดขอบระบบต่างๆ ในการจัดเก็บ
 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
 จะเลือกใช้ Pallet อย่างไรให้ ถกู ต้ องและประหยัดเงิน
 การเลือกใช้ อปุ กรณ์ทนุ่ แรงนานาชนิดอย่างถูกต้ องปลอดภัย
 ทําอย่างไรจึงจะรับของเข้ าและจ่ายของออกอย่างแม่นยํา
 หลักการเช็คสต็อกและตรวจสอบ / สวบสวนสาเหตุแห่งความผิดพลาด
 เทคนิคและตัวอย่างการออกแบบระบบ WMS (Warehouse Management System)
 เพิ่มศักยภาพในกระบวนการโลจิสติกส์ด้วย RFID (Radio Frequency Identification)
 การแก้ ปัญหาในการกระจายสินค้ า / การจัดส่ง
 เทคนิคการจ้ างระบบขนส่งจากภายนอก
 เทคนิคการสร้ างความประทับใจในการจัดส่ง
 ถาม-ตอบสารพันปั ญหาในการบริ หารจัดการศูนย์กระจายสินค้ าและโลจิสติกส์
 ชม Multi Media สลับฟั งการบรรยาย
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เหมาะสําหรั บ:
 หัวหน้ างาน ผู้จดั การ และผู้สนใจทัว่ ไป

Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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