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 ทําไมตอ้งลดตน้ทนุ
 ลดตน้ทนุ ทําไดก้ีว่ธิี
 Lean คอือะไร      
และจําเป็นอยา่งไร

 แบบไหนทีเ่รยีกวา่      
Lean Procurement

ยทุธศาสตรก์ารลดตน้ทนุ 
ดว้ยการทํา Lean Procurement เป้าหมายของธรุกจิ คอื ...

1. หาลกูคา้ใหม้ากขึน้
2. ปรับราคาขายใหส้งูขึน้
3. ลดตน้ทนุใหตํ้า่ลง

1+2+3

วธิเีพิม่กําไร การแขง่ขนัทางธรุกจิวนันี้

No mercy in businessNo mercy in business
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Competitive Advantage

and the three C’s
Customers

CompetitorCompany

Source: Competitive Advantage from Logistics and Supply Chain Management by Martin Christopher

การลดตน้ทนุ
Cost reduction

มใิชแ่ค่

ลดราคา
Price  reduction

ราคา เป็นแค่
  เร ือ่งผวิๆ

o การลด cost อนัไมเ่กีย่วกบักระบวนการจัดซือ้จัดหา
o การลด cost ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการจัดซือ้จัดหา
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o การลด cost ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการจัดซือ้จัดหา 

มอีะไรบา้ง ?????

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

4) Consignment stock
5) Transportation mode review
6) Service level review

7) Product substitution
8) Early purchasing involvement (EPI)

9) Early supplier involvement (ESI)

10) Optimize inventory level
11) Change supplier for a better 

MOQ (minimum order quantity)

12) Apply EOQ properly
13) Standardization
14) Change the specification
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ทัง้หมดนีค้อื
Lean procurement

ความหมายของ LEANความหมายของ LEAN
Lean ถา้เป็น
“คน” หมายถงึ

ผอม บาง
ปราศจากไขมนั
สมสว่น แข็งแรง

วอ่งไว กระฉับกระเฉง

ความหมายของ LEANความหมายของ LEAN
Lean ถา้เป็น “องคก์ร”

หมายถงึ
ดําเนนิการโดยปราศจาก
ความสญูเปลา่ (waste)

ในทกุกระบวนการ 
มคีวามสามารถในการปรับตวัตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งทันทว่งท ี

และอยา่งมปีระสทิธภิาพ

Cardiff University defines WASTE as 
“anything that does not add value to 
a product or service in any office or 
manufacturing activity”.

นยิามของ ความสญูเปลา่ (Waste)

อะไรกต็าม ทีไ่มไ่ดเ้พิม่คณุคา่    
ลงไปในสนิคา้หรอืบรกิาร          
ถอืเป็นความสญูเปลา่ทัง้สิน้

นยิามของ ความสญูเปลา่ (Waste)
1. specify what creates value as seen from 

the customer's perspective     
คน้หาและระบเุจาะจงลงไปใหไ้ดว้า่ อะไรคอื 
สิง่ทีล่กูคา้เห็นวา่มคีณุคา่สําหรับเขา

2. identify all steps across the value stream 
แยกแยะกจิกรรมตลอดสายธารแหง่คณุคา่     
วา่มขีัน้ตอนอะไรบา้ง

Five key principles to LEAN thinking
แนวคดิของลนี มหีลกัสําคญั 5 ประการ
Five key principles to LEAN thinking
แนวคดิของลนี มหีลกัสําคญั 5 ประการ
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3. make those actions that create that 
value flow                                            
ยอมใหเ้ฉพาะสิง่ทีส่รา้งคณุคา่ขบัเคลือ่นไป

4. only make what is pulled by the 
customer just in time                        
ทําเฉพาะสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการในเวลาทีเ่ขา
ตอ้งการเทา่นัน้

5. strive for perfection by continually 
removing successive layers of waste 
มุง่มั่นสูค่วามสมบรูณแ์บบโดยการกําจัด 
“ความสญูเปลา่”ออกไปอยา่งตอ่เนือ่ง

Seven wastes (MUDA)Seven wastes (MUDA)

1. Over production
2. Inventory
3. Waiting
4. Motion
5. Transportation
6. Rework
7. Over processing

Seven wastes (MUDA)Seven wastes (MUDA)
คอืการวเิคราะหก์ระบวนการ ตัง้แต่
Requisition to Payment เพือ่จะ

o Waste elimination 
o Adding value 
o Better customer satisfaction 

Lean thinking in ProcurementLean thinking in Procurement

Waste = anything that does not add value to a product or service

ใชเ้วลาทํางานในสิง่ทีเ่ป็นเนือ้งานจรงิๆ          
โดยไมเ่สยีเวลาไปกบัการสญูเปลา่ (Wastes)
ผลลพัธค์อื ...
• เกดิเนือ้งานเทา่เดมิในเวลาสัน้ลง
• เนือ้งานมากขึน้ในระยะเวลาเทา่เดมิ
• เกดิเนือ้งานมากขึน้ในเวลาสัน้ลง

ผลสาํเร็จของ Leanผลสาํเร็จของ Lean

Waste = anything that does not add value to a product or service
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ขจัด Wasteขจัด Waste QualityQuality

(Material Management Committee
Material Control Committee
Material Review Board) 

(Economic Order Quantity) 

(Materials Requirement Planning) 

(Minimum Order Quantity) 

QuantityQuantity

(Re-order Point) 

TimeTime

(Total Cost of Ownership, Life Cycle Cost) 

PricePrice
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SupplierSupplier TechniqueTechnique

ThinkingThinking
• มนุษยท์กุคนลว้นมวีธิกีารเป็นของตนเอง 
ไมม่วีธิกีารทีด่ทีีส่ดุ แตจ่ะมวีธิทีีด่กีวา่เสมอ

• วธิกีระโดดสงูยคุเกา่กบัยคุปัจจบุนั
• สถติวิ ิง่ 100 เมตรในอดตีกบัปัจจบุนั
• ดงันัน้ทกุคนตอ้งมคีวามเชือ่วา่ 

“เราสามารถทําวันนีใ้หด้กีวา่เมือ่วาน และ
สามารถทําพรุง่นีใ้หด้กีวา่วันนี”้

• และผูบ้รหิารตอ้งพรอ้มปรับเปลีย่น เพือ่ใหอ้งคก์ร
ยดืหยุน่เพือ่นําประสทิธภิาพของพนักงานมาใช ้
เพือ่รองรับความเปลีย่นแปลงของโลกธรุกจิ

ปรับแนวคดิปรับแนวคดิ

www.AMCthailand.com
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