
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูรอบรมการจดัการคลงัสนิคา้ และสตอ๊ก
สมยัใหม ่

 

วทิยากร  อาจารย ์ราชนัทร ์ชยัวฒันานนท ์
ประสบการณ์บรหิารจดัการและวางแผนกลยทุธด์า้น Supply Chain และ Logistics  

ในดา้นการขนสง่ตอ่เนืPองหลายรปูแบบ (Multimodal Transporation) , 
 คลังสนิคา้/ศนูยก์ระจายสนิคา้ , การจัดการดา้น Value Added Service  

การบรหิารจัดการ Outsource Service Provide เครืPองมอืพัฒนาองคก์รตา่งๆ  
ผูเ้ช ีPยวชาญดา้นการจดัการซพัพลายเชนและโลจสิตกิส ์(Supply Chain & Logistics) 

ทีPฃครํPาหวอดในวงการดา้นนีeมาหลายสบิปี 

 
 

20 กนัยายน 2562 
 09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
    การวางแผนการบรหิารจัดการคลังสนิคา้ (Warehouse) และสนิคา้คงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์
สําคัญทีPชว่ยใหธ้รุกจิประสบความสําเร็จสามารถต่อสูคู้่แข่งขัน ไดซ้ึPงคลังสนิคา้มีความสําคัญทีPสดุในระบบโลจสิตกิส ์
ในการบรหิารจัดการคลังสนิคา้ตอ้งมอีงคป์ระกอบสําคัญหลายอย่างเขา้มาร่วมดว้ย และดว้ย  ความซับซอ้นทีPตอ้งการ
ใหก้ารบรหิารมีคุณภาพทีPด ีตอ้งอาศัยระบบการทํางานทีPมคีุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครืPองมอืทีPทันสมัย 
และบคุลากรทีPเป็นมอือาชพีทั eง 3 สิPงนีeตอ้งทํางานสอดคลอ้งประสานกันเพืPอใหเ้กดิความแม่นยําในการทํางาน 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิการจัดระบบและบรหิารคลังสนิคา้ทีPด ี เพืPอเป็นการลด
คา่ใชจ่้ายทีPไมจํ่าเป็นได ้ 

2. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีPได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. คลังสนิคา้...เบืeองหลังความสําเร็จของธรุกจิ 
2. ทําไมตอ้งมคีลังสนิคา้ 
3. วัตถปุระสงคข์องการบรหิารจัดการคลังสนิคา้ 
4. ตน้ทนุการบรหิารคลังสนิคา้ 
5. บทบาทหนา้ทีPของเจา้หนา้ทีP/หัวหนา้คลังสนิคา้สมัยใหม ่

• สิPงสําคัญในการจัดการสตอ๊ก และผลกระทบตอ่องคก์รในการจัดการสตอ๊ก 
•  ABC Analysis – Pareteo’s 80/20 Rule 

6. การออกแบบคลังสนิคา้และการไหล/การเคลืPอนไหวของสนิคา้ และการจัดการกับกองเก็บ 
7. แนวคดิการไหลของสนิคา้ 

• หลักการกําหนดพืeนทีPของคลังสนิคา้ 
• เทคนคิการเพิPมประสทิธภิาพการใชพ้ืeนทีPและควบคุม FIFO 
• หลักการพจิารณาตําแหน่งการวางสนิคา้ 

8. เทคนคิการเพิPมประสทิธภิาพโดยการพัฒนา WMS (Warehouse Management System) 
9. เทคนคิการตรวจนับสตอ๊ก(Stock) 
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10. ตัววัดความสําเร็จ (KPI) ของคลังสนิคา้ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 20 กนัยายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO      

พเิศษ! ชําระภายใน 5 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO      

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีe 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, คลงัสนิคา้, การบรกิาร,สต็อค, จัดการคลงัสนิคา้ 


