
นชเยาลพพ ซัะลแสก ิตส จิลโอ  ซืด จัพ ชีาช วิานมม สัะลแมรบอก ฝึน ับาถส

 ษศเ พิมาวคทบนา อ ”ญาชวย  ีชเ.อบ ักอ  ืซด ัจบ ัลด ็ลคเ รูนย รีเ“

 นอ ดืเานมม ั สัมรบอมรกแรปโ เมษายน - พฤษภาคม 57

05  ีทบ ับฉ

website : www.thai.org/amc  e-mail: amc.purchasing@gmail.com   Tel: 0 2260 7326-8  Fax: 0 2664 0700

CCLะลแOCT ูดงอ ตดาลฉงา ยออ  ืซ

Purchase wisely, employ TCO and LCC  
 
เม่ือวันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 มีนาคม 2557 ผมไดรับเชิญใหไปบรรยายเรื่อง “Professional Purchasing 

Strategies 2014 (ยุทธศาสตรของนักจัดซื้อมอืโปร 2557)” ที่ศูนยประชุมไบเทค บางนา ในงานนิทรรศการ Thailand 
Industrial Fair 2014 ขอขอบคณุบรรดาแฟนๆ ทั้งหลายที่เขาไปฟงกันอยางคับค่ังเชนเคย แตปนี้แตกตางจากทุกปที่ผานมา
คือ ที่ผานมาน้ันผูจัดงานเขาจะขอใหผมบรรยายในวันพฤหัสบดีและวันศุกรคือใหบรรยายในสองวันแรกของงานนิทรรศการ 
สวนปนี้ขอใหผมบรรยายสองวันสุดทายของงานคือวันเสารและวันอาทิตย ทานผูใดตองการไดเอกสารประกอบการบรรยาย
ไวศึกษาหรือเก็บไวอางอิงก็ขอเชิญไปดาวนโหลดไดฟรีจากเว็บไซตของสถาบัน AMC ที่ www.thai.org/amc นะครับ  

นักจัดซื้อมืออาชีพเขายึด
หลักในการซ้ือสินคาหรือซื้ออุปกรณ
ขาวของเคร่ืองใชกันวา ไมควรสนใจ
อยูที่ราคาเพียงอยางเดียว แตควรตอง
สนใจประเด็นอื่นๆ ประกอบกันไป
ดวยใหรอบดานจึงจะถือวารอบคอบ
และซ้ืออยางฉลาด การพิจารณาทุกประเด็นที่เก่ียวของเชนนี้เขาเรียกกันวา TCO หรือ Total Cost of Ownership แปลวา”
ตนทุนและคาใชจายรวมทั้งหมดกวาจะไดสินคานี้มาไวครอบครอง” ประเด็นตางๆ ที่จะตองดูประกอบพรอมกันไปไดแก 

1.ราคา แนนอนวาซ้ือของก็ตองเปรียบเทียบราคากัน สมมติวาบริษัทA ขายสินคาช้ินละ 100 บาท สวนบริษัทB 
ขายสินคาชนิดเดียวกันนั้นในราคาเพียง 95 บาท แนนอนวาเราตองสนใจบริษัทB เพราะราคาถูกวา แตอยาเพิ่งดวนสรุป 
ควรดูประเด็นอื่นๆ ประกอบกันไปดวย 

2.เงื่อนไขการชําระเงิน หรือที่วงการธุรกิจเรียกกันวา Credit term ถาบริษัทA ที่ขายในราคา 100 บาทเขาให
เครดิตเทอม 2 เดือน แตบริษัทB ที่ขายชิ้นละ 95 บาทนั้นเราตองจายทันที เร่ืองนี้เราก็ตองคํานวณเปรียบเทียบดูวา ถาเรา
เลือกซ้ือจาก A เราจะตองจายแพงขึ้นประมาณ 5% แลกกับการจายเงินชาไป 2 เดือน เทากับวาเรากําลังยอมจายดอกเบี้ย
ปละ 30% ทีเดียว เราจึงไมควรเลือกวิธีนี้ เวนเสียแตวาเราไมสามารถหมุนเงินไดดีนักหรือมีปญหากระแสเงินสดไมคลองตัว 
จึงตองเลือกซ้ือจาก A เพื่อจะเอาประโยชนจากเครดิตเทอมโดยยอมจายดอกเบี้ยปละ 30% ถางั้นก็เปนอีกเหตุผลหนึ่ง 

3.เงื่อนไขของ MOQ คําเต็มคือ Minimum order quantity หมายถึงจํานวนตํ่าสุดที่ถูกบังคับใหซื้อ เชนบริษัทB 
มีเงื่อนไขวาตองซ้ืออยางนอย 100 ชิ้น ทั้งๆ ที่เราตองการใชงานเพียงเดือนละ 10 ชิ้นเทานั้น สวนบริษัทA ไมมีเงื่อนไขบังคับ 
ตองการซื้อเพียง 10 ชิ้นหรือจะซ้ือเทาไรก็ตามใจ กรณีแบบนี้เราก็ตองเขาใจนะครับวาการซ้ือของราคาถูกกวาแตตองซ้ือ
มากๆ ใหพอใชตลอด 10 เดือนนั้น เราจะมีคาใชจายในการครอบครองสต็อกหรือที่เรียกวา Stock possession cost อีกป
ละ 25% ของมูลคาที่เก็บไว อันไดแกคาดอกเบี้ยหรือคาของเงิน คาสถานที่จัดเก็บ คาสาธารณาปูโภคในการจัดเก็บ คาดูแล
รักษา คาเส่ือมสภาพ คาของหมดอายุ เปนตน ดังนั้นก็ตองมีเร่ืองใหคิดเพิ่มขึ้นมาอีกวาจะซ้ือจากใครดี 



4.คาขนสง หากบริษัทA ซึ่งขายสินคาช้ินละ 100 บาทโดยใหเครดิตเทอม 2 เดือน และปลอยเสรีใหเราซ้ือใน
จํานวนเทาที่เราตองการไดโดยไมถูกบังคับเร่ือง MOQ อีกทั้งยินดีจัดสงสินคาใหเราถึงที่ ในขณะท่ีบริษัทB ซึ่งขายสินคาใน
ราคา 95 บาทจายสดงดเชื่อและบังคับวาตองซื้ออยางนอย 100 ชิ้นและไมมีบริการจัดสงสินคาให เราก็จะตองคํานวณ
คาใชจายในการไปรับสินคาเองเขาไปดวยในกระบวนการตัดสินใจ หรือหากทั้งสองบริษัทคือทั้ง A และ B ตางก็ไมมีบริการ
สงสินคาให เราจะตองไปรับเอง เราก็จะตองคํานึงถึงความใกลไกลของทั้งสองบริษัทนี้วาใครอยูใกลใครอยูไกล เพื่อ
เปรียบเทียบคาใชจายในการขนสง 

5.อัตราภาษีศุลกากร หากสินคาที่เราตองการซื้อนี้เปนการนําเขามาจากตางประเทศ นักจัดซื้อก็ตองรูวาประเทศ
ไทยเรามีสนธิสัญญาภาคีวาดวยระบบศุลกากรกับประเทศใดบางและผูกพันกับสินคาตัวใดบาง หรือที่เรารูจักกันดีในนาม
ของ FTA – Free Trade Agreement หากบริษัทA อยูในประเทศท่ีมี FTA กับประเทศไทย นักจัดซื้อก็จะไดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในการนําเขา ทําให Landed cost ตํ่ากวาที่เคยเปน และถาบริษัทB อยูในประเทศที่มิไดทํา FTA กับประเทศ
ไทย หรือสินคาที่จะซ้ือขายกันมิไดอยูในรายการ FTA ก็จะไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  

6.ระยะเวลาการสงมอบ หรือที่นักจัดซื้อเรียกกันติดปากวา Lead Time เชนบริษัทA แมจะขายในราคาแพงแต
สามารถจัดสงของไดภายในสัปดาหเดียว สวนบริษัทB แมจะขายใน
ราคาถูกกวาแตจะตองใชเวลารอเปนเดือนกวาจะจัดสงของได กรณี
เชนนี้นักจัดซ้ือก็ตองพิจารณาเอาเองวาจะเลือกซ้ือจากใครดี หากรู
สภาพตนเองวามักจะตองซ้ือของแบบเรงดวนอยูเปนประจําก็ตองเลือก 
A แทนที่จะเลือก B 

7.ความตรงเวลาในการสงมอบ เร่ืองนี้เปนที่รูกันดีวาการ
ทวงของเปนเร่ืองนาเบื่อหนายมาก และบางกรณีก็ใจหายใจคว่ําเพราะ
หากสินคาเขาไมทันตามที่ตกลงกันไวก็จะเกิดความเสียหายใหญหลวง 
เชนเคร่ืองอาจตองหยุดเดิน หรืออาจถูกลูกคาปรับ เปนตน 

8.คุณภาพตรงตามขอกําหนด หากสินคาที่เราตองการมีขอกําหนด (Specification) ที่ละเอียดยุงยากจุกจิก เรา
ก็ควรระมัดระวังใหมากเร่ืองฝไมลายมือของแตละบริษัทวาเขาสามารถผลิตไดตรงตามที่เราตองการหรือไม เพราะหากมี
ปญหาเร่ืองคุณภาพไมตรง แมจะมีการรับรองหรือรับประกันวาจะเอาของมาแลกเปล่ียนใหใหมก็ตามเถอะ ก็จะมีปญหากับ
เราอยูดี ดังนั้นจึงเปนการฉลาดกวาหากจะเลือกบริษัทผูขายที่เรามั่นใจวาฝมือเขาถึงขั้นจริงๆ 

9.ทะยอยสง บางทีบริษัทผูขายอาจมีปญหาเร่ืองกําลังการผลิตจึงขอทะยอยสงของ แทนที่จะสงมาใหครบถวนใน
คร้ังเดียว กรณีเชนนี้เราก็จะมีปญหาเร่ืองเสียเวลาการตรวจรับและตรวจสอบหลายคร้ังกวาของจะครบถวน เปนการทํางาน
ซ้ําซอนหลายรอบ 

10.บริการหลังการขาย บอยคร้ังที่บริษัทผูขายไมทําตามเงื่อนไขที่รับปากไวในขณะเสนอขายโดยยกเหตุผล
ตางๆนาๆมาอาง ทางฝายจัดซื้อจึงตองคาดคั้นใหแนใจกอนที่จะลงมือซ้ือจากใครก็ตาม ซึ่งหมายถึงวาจะตองมีการเจรจา
เร่ืองการปรับหากไมสามารถบริการไดตามเงื่อนไข แตปกติแลวเราปรารถนาใหผูขายปฏิบัติตามสัญญามากกวาหวังจะได
คาปรับจากการผิดสัญญา นักจัดซื้อจึงตองสืบประวัติบริษัทผูขายใหม่ันใจกอนจะตัดสินใจเลือกใคร 

ทั้ง 10 ประเด็นที่กลาวมานี้ ในวงการจัดซื้อเขาเรียกกันวา TCO – Total Cost of Ownership ซึ่งหมายถึงตนทุน
และคาใชจายรวมทั้งหมดกวาจะไดสินคานี้มาไวครอบครอง ดังนั้นจึงไมแปลกเลยที่บางคร้ังนักจัดซื้อมืออาชีพตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาจากผูขายรายท่ีมีราคาแพงกวาอีกรายหน่ึง นั่นก็เปนเพราะวาการจัดซื้อที่ฉลาดเขาไมดูเฉพาะราคาเพียง
อยางเดียว แตเขาตองพิจารณาปจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากราคาดวยวารายใดจะใหผลลัพธที่คุมคากวานั่นเอง 



สําหรับกรณีที่เปนอุปกรณหรือเคร่ืองจักร เชน จะเลือก
เคร่ืองถายเอกสารย่ีหอไหนดี ซื้อรถย่ีหอไหนดี กรณีแบบนี้เขามักไม
เรียก TCO แตเขาเรียกกันวา LCC – Life Cycle Cost แปลวา
ตนทุนและคาใชจายรวมทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของอุปกรณหรือ
เคร่ืองจักรตัวนั้น หลักการพิจารณาก็คลายๆ กันกับ TCO นั่นก็คือ
ตองพิจารณาราคาเครื่องตัวนั้น ความส้ินเปลืองพลังงานในขณะใช
งานเชนกินน้ํามันหรือกินไฟมากไหม คาใชจายในการซอมแซม 
ราคาชิ้นสวนและอะไหลของเครื่องแตละย่ีหอก็ถูกแพงไมเหมือนกัน 
และพิจารณายาวไปจนถึงเม่ือเลิกใชจะสามารถขายซากเปนสินคามือสองไดราคาดีหรือราคาตก และอุปกรณบางชนิดอาจ
ตองเสียคาใชจายในการทําลายอยางไรหรือไม       

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตอง
ไปดูในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 
7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยู
นี้ไปใหทานทางไปรษณียทุกเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรี
ครับ … แตถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc มีโพสตเอาไว
ทุกฉบับครบถวนเลยครับ   

 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น 
ขอเชิญอานหรอืดาวนโหลดไดทุกเรื่องทุกฉบับเลยครับ และโปรดทราบวา ฟรีทั้งนั้นครับ 


