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บรรยายโดย

ณ พัฒนา กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ รสีอรท์     
จ.ชลบรี

1. หาลกูคา้ใหม้ากขึน้

2. ปรับราคาขายใหส้งูขึน้

3. ลดตน้ทนุใหตํ้า่ลง

1 + 2 + 3

วธิเีพิม่กําไร
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เชีย่วชาญ รตันามหทัธนะ ภ.บ., น.บ., C.P.M., A.P.P., MCIPS 
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     
สถาบนัฝึกอบรมสมัมนาวชิาชพีจัดซือ้ โลจสิตกิส ์และซพัพลายเชน 
บรษัิท อลัฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์จํากดั 
 
54 ถนนอโศก อาคารบบี ีชัน้ 15 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์0 2260 7326 - 8  โทรสาร 0 2664 0700 
อเีมล ์amc.purchasing@gmail.com   เว็บไซต ์www.thai.org/amc                 
 
 เป็นผูก้อ่ตัง้และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่ง

ประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้เมือ่พฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลอืกตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคม
อยา่งตอ่เนือ่งเรือ่ยมาจนถงึมนีาคม 2550 รวมทัง้สิน้เป็นเวลาถงึ 18 ปี  

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บรางวัลเกยีรตคิณุชัน้สงู Garner Themoin จากสหพันธบ์รหิารงาน
จัดซือ้และซพัพลายนานาชาต ิ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply 
Management) เพือ่ชืน่ชมในความเสยีสละและทําคณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่วงการวชิาชพีจัดซือ้และซพัพลาย 

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บ MCIPS กติตมิศักดิ ์ จากสถาบันบรหิารงานจัดซือ้และซพัพลาย
แหง่ประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์(CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) 

 เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ดรั้บประกาศนียบตัรรับรองความสามารถดา้นงานจัดซือ้ C.P.M. (Certified Purchasing 
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบรหิารงานจัดซือ้แหง่ชาต ิ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจบุันสมาคมนี้
ไดเ้ปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น ISM (Institute for Supply Management)  

 ไดรั้บการแต่งตัง้จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวฒุริ่วมกันพัฒนา
กรณีศกึษาทางดา้น Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain  เพือ่เป็น APEC 
Casebook ใหก้ลุม่สมาชกิ APEC ใชศ้กึษาเรือ่ง CSR in Procurement 

 ไดรั้บประกาศนยีบตัร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบนั IQC ประเทศองักฤษ 
 ไดรั้บการถา่ยทอดความรูด้า้น International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก  

UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่เป็นวทิยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวชิาจัดซือ้จัดจา้งและซพัพลายเชนนานาชาต ิ

 ไดรั้บการถา่ยทอดความรูโ้ดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) 
ประเทศอังกฤษ เพือ่เป็นวทิยากรของโครงการเผยแพร่วชิาการจัดซือ้จัดจา้งและซัพพลายนานาชาต ิ ของ
สถาบัน CIPS   

 เป็นคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ้ ชดุกอ่ตัง้แรกเริม่ของ
ประเทศไทย 

 เป็นบรรณาธกิารวารสารรายเดอืน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วทิยายทุธจัดซือ้และบรหิารพัสด ุ (Purchasing, 
Logistics & Supply Chain Digest)  

 ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นอาจารยส์อนพเิศษระดับปรญิญาตรแีละโทของหลายมหาวทิยาลัย เชน่ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย, ธรรมศาสตร,์ มหดิล, เชยีงใหม,่ ขอนแกน่, ศลิปากร, เกษตรศาสตร,์ ศรนีครนิทรวโิรฒ, สโุขทยั
ธรรมาธริาช, เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ,ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสมีา, 
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้), แมฟ้่าหลวง, และสถานศกึษาของเอกชนอกี
หลายแหง่ เชน่ ม.อสัสมัชญั, ม.หอการคา้ไทย, Yonok-MBA, ลําปางอนิเตอรเ์ทค-MBA, ม.กรงุเทพ, ม.รังสติ, 
ม.ศรปีทมุ, ม.ธรุกจิบณัฑติ, เป็นตน้ 

 เป็นวทิยากรใหส้ถาบนัฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆมากกวา่ 30 แหง่ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 เป็นทีป่รกึษา สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 เป็นทีป่รกึษา โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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ลดราคา = Price reduction
ลดตน้ทนุ = Cost reduction
หลกีเลีย่งตน้ทนุ = Cost avoidance
ประหยดัตน้ทนุ = Cost saving
ราคาตํา่สดุ = Lowest price 
ตน้ทนุรวมตํา่สดุ = Lowest TCO/LCC

TCO - Total  Cost of 
Ownership

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

=?

Life
Cycle 
Cost

Life
Cycle 
Cost ราคาเครือ่งจักร/์อปุกรณ์

 คา่จัดสง่ 
 คา่ตดิตัง้
 คา่ดแูลรักษาซอ่มแซม
 ระยะเวลารับประกนั 
 คา่ใชจ้า่ยระหวา่งใชง้าน
 ความสามารถในการ upgrade
 ราคาซาก

LCC ในการเจรจาซื้อขายกันนั้น.......
แมราคาจะเปนปจจยัสาํคัญ      

แตก็ยงัมอีกีหลายปจจยั      
ที่จะตองนํามาพจิารณา      

ประกอบกนัไปดวย      
กอนจะตดัสนิใจ

ตองดู TCO / LCC เปนหลัก
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1) Change supplier
2) Increase volume
3) Increase business with supplier
4) Bundle additional products and 

services

5) Single source relationship
6) Contract terms
7) Payment terms
8) Payment currency
9) Economic order quantity (EOQ)

10) Rebate agreement 
11) Change the time for buying
12) Centralized purchasing
13) Pooled/consortium purchasing
14) Tender/e-Auction

1) Call-off contract, educate users
2) Reduce invoice numbers
3) e-Procurement

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

• iPhone 6 มยีอดขายใน 3 วันแรก              
รวมกนั 10 ลา้นเครือ่ง มากกวา่สมัยที ่             
ออกรุน่ 5s ถงึ 1 ลา้นเครือ่ง หมายความ            
วา่ทําใหม้รีายได(้กอ่นภาษี)เพิม่ขึน้                  
ถงึ 175 ลา้นเหรยีญ (5,250 ลา้นบาท)

• iPhone 6 มขีนาดใหญก่วา่รุน่ 5S และมน้ํีาหนัก 
เพิม่มากขึน้ 17 กรัม ดงันัน้แทนทีจ่ะ Cost savings 
กลบัทําใหต้น้ทนุเพิม่ 

• คา่ขนสง่ของ iPhone 6 เฉพาะทีจํ่าหน่ายใน 3 วัน
แรก เพิม่จากเดมิ 340,000 เหรยีญ (10 ลา้นบาท)

ทําไม iPhone จงึใหค้วามสําคญั
ตอ่ Cost savings นอ้ยลง ???

www.AMCthailand.com

ไมต่อ้งเป็นสมาชกิ ไมต่อ้งใช ้Password

ดาวนโ์หลดเอกสารไดฟ้ร ีจาก
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