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ื้ สน
ิ ค ้า
ไขกลยุทธ์ลดต ้นทุนซอ

ยกกําลัง2 สาํ หรับวิศวกร
ื้ มือโปร
และนักจัดซอ

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เวลา 14:00 – 15:30 น.
ณ พัฒนา กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท
จ.ชลบรี

บรรยายโดย

วิธเี พิม
่ กําไร
1. หาลูกค ้าให ้มากขึน
้
2. ปรับราคาขายให ้สูงขึน
้
3. ลดต ้นทุนให ้ตํา่ ลง

1+2+3
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ี่ วชาญ ร ัตนามห ัทธนะ ภ.บ., น.บ., C.P.M., A.P.P., MCIPS
เชย
Cheocharn Ratanamahatana B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS
08 1628 7855

cheocharn@hotmail.com

cheocharn

cheocharn

www.thai.org/amc

ประธานกรรมการ

ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ โลจิสติกส ์ และซพ
ั พลายเชน
สถาบันฝึ กอบรมสม
ั แตนท์ จํากัด
บริษัท อัลฟ่ า แมเนจเมนท์ คอนซล

้ 15
54 ถนนอโศก อาคารบีบ ี ชัน
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 7326 - 8 โทรสาร 0 2664 0700
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.thai.org/amc
ื้ และซัพพลายเชนแห่ง
 เป็ นผู ้ก่อตัง้ และได ้รับเลือกให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซอ
ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้ แต่เริม
่ ก่อตัง้ เมือ
่ พฤศจิกายน 2531 และได ้รับเลือกตัง้ ให ้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม
้ เป็ นเวลาถึง 18 ปี
อย่างต่อเนือ
่ งเรือ
่ ยมาจนถึงมีนาคม 2550 รวมทัง้ สิน
้ สูง Garner Themoin จากสหพันธ์บริหารงาน
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับรางวัลเกียรติคณ
ุ ชัน
้ และซัพพลายนานาชาติ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply
จัดซือ
่ ชมในความเสียสละและทําคุณประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการวิชาชีพจัดซือ
้ และซัพพลาย
Management) เพือ
่ ชืน
ื้ และซพ
ั พลาย
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบันบริหารงานจัดซอ
ิ ูปถัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply)
แห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชน
ื้ C.P.M. (Certified Purchasing
 เป็ นคนไทยคนแรกทีไ่ ด ้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด ้านงานจัดซอ
ื้ แห่งชาติ
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบริหารงานจัดซอ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันสมาคมนี้
่ ใหม่เป็ น ISM (Institute for Supply Management)
ได ้เปลีย
่ นชือ
 ได ้รับการแต่งตัง้ จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ให ้เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒริ ่วมกันพัฒนา
ึ ษาทางด ้าน Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain เพือ
กรณีศก
่ เป็ น APEC
Casebook ให ้กลุม
่ สมาชิก APEC ใช ้ศึกษาเรือ
่ ง CSR in Procurement
 ได ้รับประกาศนียบัตร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบัน IQC ประเทศอังกฤษ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้ด ้าน International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก
UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ
่ เป็ นวิทยากรของ
้ จัดจ ้างและซัพพลายเชนนานาชาติ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชาจัดซือ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้โดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply)
้ จัดจ ้างและซัพพลายนานาชาติ ของ
ประเทศอังกฤษ เพือ
่ เป็ นวิทยากรของโครงการเผยแพร่วช
ิ าการจัดซือ
สถาบัน CIPS
ื้ ชุดก่อตัง้ แรกเริม
 เป็ นคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซอ
่ ของ
ประเทศไทย
ื้ และบริหารพัสดุ (Purchasing,
 เป็ นบรรณาธิการวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วิทยายุทธจัดซอ
Logistics & Supply Chain Digest)
 ได ้รับเชิญให ้เป็ นอาจารย์สอนพิเศษระดับปริญ ญาตรีและโทของหลายมหาวิทยาลัย
เช่น
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, สุโขทัย
ธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสีมา,
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีก
่ ม.อัสสม
ั ชญ
ั , ม.หอการค ้าไทย, Yonok-MBA, ลําปางอินเตอร์เทค-MBA, ม.กรุงเทพ, ม.รังสต
ิ ,
หลายแห่ง เชน
ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต, เป็ นต ้น
ั มนาต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 เป็ นวิทยากรให ้สถาบันฝึ กอบรมสม
 เป็ นทีป
่ รึกษา สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS – Thai Logistics And Production Society)
 เป็ นทีป
่ รึกษา โครงการ Logistics Clinic ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ลดราคา

= Price reduction

ลดต ้นทุน

= Cost reduction

หลีกเลีย
่ งต ้นทุน = Cost avoidance
ประหยัดต ้นทุน = Cost saving
ราคาตํา่ สุด

= Lowest price

ต ้นทุนรวมตํา่ สุด = Lowest TCO/LCC

Life
Cycle LCC
Cost  ราคาเครือ่ งจักร์/อุปกรณ์

 ค่าจัดสง่
 ค่าติดตัง้
่ มแซม
 ค่าดูแลรักษาซอ
 ระยะเวลารับประกัน
้
 ค่าใชจ่้ ายระหว่างใชงาน
 ความสามารถในการ upgrade
 ราคาซาก













TCO - Total

Cost of

ราคา
Ownership
เครดิตเทอม
MOQ (Minimum order quantity)
คาขนสง
อัตราภาษีศุลกากร
ระยะเวลาการสงมอบ
ความตรงเวลาในการสงมอบ
คุณภาพ
ทะยอยสง
บริการหลังการขาย
อื่นๆ

=?

ในการเจรจาซื้อขายกันนั้น.......
แมราคาจะเปนปจจัยสําคัญ
แตก็ยงั มีอก
ี หลายปจจัย
ที่จะตองนํามาพิจารณา
ประกอบกันไปดวย
กอนจะตัดสินใจ

ตองดู TCO / LCC เปนหลัก
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1)
2)
3)
4)

Change supplier
Increase volume
Increase business with supplier
Bundle additional products and
services

5)
6)
7)
8)
9)

Single source relationship
Contract terms
Payment terms
Payment currency
Economic order quantity (EOQ)

1) Call-off contract, educate users
2) Reduce invoice numbers
3) e-Procurement
10) Rebate agreement
11) Change the time for buying
12) Centralized purchasing
13) Pooled/consortium purchasing
14) Tender/e-Auction

4) Lean procurement
5) Standardization
6) Change the specification

7) Product substitution
8) Early purchasing involvement (EPI)
9) Early supplier involvement (ESI)
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10) Consignment stock
11) Transportation mode review
12) Service level review

13) Optimize inventory level
14) Change supplier for a better
MOQ (minimum order quantity)

1) Bargaining power
2) Leadership skill
3) Purchasing knowledge

ทําไม iPhone จึงให ้ความสําคัญ
ต่อ Cost savings น ้อยลง ???
• iPhone 6 มียอดขายใน 3 วันแรก
รวมกัน 10 ล ้านเครือ
่ ง มากกว่าสมัยที่
ออกรุน
่ 5s ถึง 1 ล ้านเครือ
่ ง หมายความ
ว่าทําให ้มีรายได ้(ก่อนภาษี )เพิม
่ ขึน
้
ถึง 175 ล ้านเหรียญ (5,250 ล ้านบาท)
• iPhone 6 มีขนาดใหญ่กว่ารุน
่ 5S และมีนํ้าหนัก
เพิม
่ มากขึน
้ 17 กรัม ดังนัน
้ แทนทีจ
่ ะ Cost savings
่
กลับทําให ้ต ้นทุนเพิม
• ค่าขนส่งของ iPhone 6 เฉพาะทีจ
่ ําหน่ายใน 3 วัน
แรก เพิม
่ จากเดิม 340,000 เหรียญ (10 ล ้านบาท)

ดาวน์โหลดเอกสารได ้ฟรี จาก

www.AMCthailand.com
ิ ไม่ต ้องใช ้ Password
ไม่ต ้องเป็ นสมาชก

