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่ วชาญ
โดย อ.เชีย

เมือ
่ ปี 2011 เยอรมันพูดถึง
Industry 4.0 ทัว่ โลกก็หผ
ู งึ่ และตืน
่ ตัว
ของเราก็มป
ี ระเทศไทย 1.0
ไล่เลียงไปจนถึง 4.0 รวมถึงมีการ
เทียบเคียงคนไทยจาก 1.0 เป็ น 4.0
ื้ ก็มก
ในแวดวงจัดซอ
ี ารพัฒนาปฏิบต
ั ก
ิ าร
และแนวคิดจาก 1.0 ไปจนถึง 4.0 เพือ
่ ให ้
ี่ งและ
สามารถอยูไ่ ด ้ในท่ามกลางความเสย
การเปลีย
่ นแปลงทีย
่ งุ่ ยาก รุนแรง รวดเร็ว
และต่อเนือ
่ งตลอดเวลา

เสาร์
4
มีนาคม

2560
ไบเทค
บางนา
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ประธานกรรมการ

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

8/32 ซอยนาคนิวาส 34 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร ้าว เขตลาดพร ้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2539 1624 - 6 โทรสาร 0 2539 1623
อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com เว็บไซต์ www.AMCthailand.com
้ และซัพพลายเชนแห่ง
 เป็ นผู ้ก่อตัง้ และได ้รับเลือกให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซือ
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
ุ ชัน
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับรางวัลเกียรติคณ
้ และซัพพลายนานาชาติ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply
จัดซือ
่ ชมในความเสียสละและทําคุณประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการวิชาชีพจัดซือ
้ และซัพพลาย
Management) เพือ
่ ชืน
้ และซัพพลาย
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับ MCIPS กิตติมศักดิ์ จากสถาบันบริหารงานจัดซือ
แห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply)
้ C.P.M. (Certified Purchasing
 เป็ นคนไทยคนแรกทีไ่ ด ้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด ้านงานจัดซือ
Manager) แ ล ะ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากส ม าค ม บ ริ ห ารงาน จั ด ซื้ อ แ ห่ งช าติ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันสมาคมนี้
่ ใหม่เป็ น ISM (Institute for Supply Management)
ได ้เปลีย
่ นชือ
 ได ร้ ั บ การแต่ ง ตั ้ง จาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ให เ้ ป็ นผู ท
้ รงคุ ณ วุ ฒ ิ ร่ ว มกั น พั ฒ นา
ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ด า้ น Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain เพื่ อ เป็ น APEC
Casebook ให ้กลุม
่ สมาชิก APEC ใช ้ศึกษาเรือ
่ ง CSR in Procurement
 ได ้รับประกาศนียบัตร ISO-9000 Lead Assessor จากสถาบัน IQC ประเทศอังกฤษ
 ได ร้ ั บ การถ่ า ยทอดความรู ้ด า้ น International Purchasing & Supply Chain Management โดยตรงจาก
UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ
่ เป็ นวิท ยากรของ
้ จัดจ ้างและซัพพลายเชนนานาชาติ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชาจัดซือ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้โดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply)
้ จั ด จ ้างและซัพ พลายนานาชาติ ของ
ประเทศอั งกฤษ เพื่อเป็ นวิท ยากรของโครงการเผยแพร่วช
ิ าการจั ด ซือ
สถาบัน CIPS
้ ชุด ก่อตัง้ แรกเริม
 เป็ นคณะทํ างานจั ดทํ าระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ
่ ของ
ประเทศไทย
้ และบริห ารพั ส ดุ
 เป็ นเจ ้าของและบรรณาธิก ารวารสารรายเดือ น สองภาษา ไทย-อัง กฤษ วิท ยายุท ธจั ด ซือ
(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest)
 ได ้รั บ เชิญ ให ้เป็ นอาจารย์ส อนพิเ ศษระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละโทของหลายมหาวิท ยาลั ย เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, สุโขทัย
ธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสีมา,
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีก
หลายแห่ง เช่น ม.อัสสัมชัญ, ม.หอการค ้าไทย, Yonok-MBA, ลําปางอินเตอร์เทค-MBA, ม.กรุงเทพ, ม.รังสิต,
ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต, เป็ นต ้น
 เป็ นวิทยากรให ้สถาบันฝึ กอบรมสัมมนาต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
 อดีตทีป
่ รึกษาของ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS – Thai Logistics And Production Society)
 อดีตทีป
่ รึกษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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?

การปฏิวต
ั อ
ิ ต
ุ สาหกรรม ยุคที่ 4 คืออะไร

Industry 1.0
คือยุคอุตสาหกรรมการผลิต
ั เครือ
ทีอ
่ าศย
่ งจักรไอนํ้ า
1784

Industry 2.0
คือยุคอุตสาหกรรม
ทีม
่ ก
ี ารนํ าไฟฟ้ า มอเตอร์
และสายพานมาใช ้

1870

2010
Smart
Factory

คือยุคของอิเล็กทรอนิกส ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการผลิตแบบอัตโนมัต ิ
มี Robot

1969

คือยุคของ cyber-physical systems (CPS)
คือนํ าข ้อมูลทุกอย่างจาก sensor
ไปไว ้บน digital platform
ื่ มโยงข ้อมูลเข ้าด ้วยกันด ้วย IoT
และเชอ
เป็ น Smart Factory ทีส
่ ามารถแสดงสถานะ
แบบเวลาจริงได ้ทุกทีท
่ ก
ุ เวลาผ่าน Cloud
ซงึ่ จะทําให ้เกิด Mass Customization
ิ ค ้าที่ customized
ทําให ้สามารถผลิตสน
ตามความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่างง่ายดาย
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ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart phone

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart watch

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart fridge
Smart card

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart glass

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart desk
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ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

ตอนนีเ้ ป็ นยุคของความ Smart

Smart home

Industry 4.0 ถ ้าไทยไม่พร ้อมจะเกิดอะไรขึน
้
https://www.youtube.com/watch?v=_MjfUIzYSRQ&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=m0FCgCYsZBM&t=22s

่ ารพัฒนาอย่าง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสูก
ยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย / 21 ต.ค.59 เวลา 20.15 น.

https://www.youtube.com/watch?v=PmXLFfq5SVI
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Procurement 1.0  4.0
4th Generation
Procurement

Value
capture

Procurement 2.0 Optimized sourcing
with proactive application of total cost of
ownership, sourcing capabilities and
demand management

3rd Generation
Procurement

Procurement 3.0 Strategic procurement
with matured category management
embedded across functions

2nd Generation
Procurement
1st Generation
Procurement

Source: Bain & Company

Procurement 1.0 Tactical buying
that targets uninterrupted operations and
takes fairly reactive measures

Procurement maturity

Procurement 4.0 Value chain integration
procurement provided a competitive
advantage with a revenue uptick

chain
4 Value
integration

Value
capture

3 Category
management
and
2 TCO
demand
management

1

Smooth
operation

Source: Bain & Company

Procurement maturity

speed
accuracy
agility

7/19

คนทํางานยุคเดิม เป็นน ักแม่นปื นเป้านิง่

คนทํางานยุคเดิม เป็นน ักแม่นปื นเป้านิง่

เป้าหมายอยูก
่ ับที่
ข้อมูลน้อยและเปลีย
่ นชา้
คูแ
่ ข่งมีนอ
้ ย
ี่ งตํา
ความเสย
่

เป้าหมายอยูก
่ ับที่
ข้อมูลน้อยและเปลีย
่ นชา้
คูแ
่ ข่งมีนอ
้ ย
ี่ งตํา
ความเสย
่

แต่คนทํางานยุคนี้ ต้องเป็นน ักยิงปื นเป้าบิน

แต่คนทํางานยุคนี้ ต้องเป็นน ักยิงปื นเป้าบิน

เป้าหมายเคลือ
่ นทีต
่ ลอดเวลา
ข้อมูลมากและเปลีย
่ นเร็ว
คูแ
่ ข่งมากมาย
ี่ งสูง
ความเสย

เป้าหมายเคลือ
่ นทีต
่ ลอดเวลา
ข้อมูลมากและเปลีย
่ นเร็ว
คูแ
่ ข่งมากมาย
ี่ งสูง
ความเสย

การเมือง
ต่างประเทศ

้
1. เมือ
่ เงินปอนด์ออ
่ นค่าลง จะส่งผลอย่างไรต่อการจัดซือ
ั พลายเออร์อยูใ่ น EU และอังกฤษ กีร่ าย
2. ตรวจสอบว่ามีซพ
3. ทบทวนว่ามีความจําเป็ นหรือไม่ทจ
ี่ ะต ้องเปลีย
่ น หรือหา
้ ขาย
ซัพพลายเออร์รายใหม่ เพราะระเบียบขัน
้ ตอนการซือ
จัดส่งอาจไม่คล่องตัวอย่างเดิมอีกต่อไปแล ้ว
4. ซัพพลายเออร์แต่ละรายทีค
่ บค ้าอยูน
่ ัน
้ มีการเตรียมการ
เรือ
่ งผลกระทบอย่างไรกันบ ้าง

การเมือง
ในบ้านเรา
Donald Trump
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วัดธรรมกาย

คณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรป
ู ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร ้างความสามัคคีปรองดอง

จะจบอย่างไร
จะจบเมือ
่ ไร

Shorter
Product
Life Cycles

Robotics
&

Robotics
AI

(artificial intelligence)

AI
(Artificial Intelligence)
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ี่ ง (Risk)
พวกเราอยูท
่ า่ มกลางความเสย

RISK
ี่ ง (Risk)
พวกเราอยูท
่ า่ มกลางความเสย
ทัง้ Natural disaster
และ Man-made disaster

Risk
Avoidance

Example Risk Plan
Risk

Level

Probability

Actions to Avoid or Mitigate

Natural disaster
affects supplier’s
region

High

Low

Dual source with suppliers in
different regions

Supplier runs
one week behind
on production

High

High

Maintain sufficient inventory

One of supplier’s
ships is hijacked by
pirates

Medium

Demand exceeds
forecast

High

Medium

Low

Have rework instructions for
internal techs and includes
Medium
reimbursement clause in
contracts

A shipment is
out of tolerance
and fails
inspection

นํ้ าท่วม
แผ่นดินไหว
การประท ้วงหยุดงาน
การปิ ดสนามบิน
การจราจล
การวางระเบิด
พายุ
เครือ
่ งบินตก
ระบบ IT ล่ม
แหล่งนํ้ าถูกปนเปื้ อน
ปั ญหาขยะล ้น
โจรสลัด
ปั ญหาการเมือง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สึนามิ
โรคระบาด
เดินขบวนประท ้วงปิ ดถนน
ภัยจากการก่อการร ้าย
การวางเพลิง
อุบัตเิ หตุระเบิดในโรงงาน
ฟ้ าผ่า
ไฟฟ้ าดับ
่ สารล ้มเหลว
ระบบสือ
Key personnel หายไป
สารพิษรั่วไหล
ปั ญหาเศรษฐกิจ
คูค
่ ้าเลิกกิจการ

เพือ
่ ให ้บาดเจ็บน ้อยทีส
่ ด
ุ
เราควรทําอย่างไร

• เปิ ดใจรับข่าวสารข ้อมูลทีจ
่ ําเป็ น
้ นบทเรียน
• เรียนรู ้อดีตเพือ
่ ใชเป็

Risk
Mitigation

Criticality

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medium Maintain sufficient inventory
Ensure suppliers have plan in
place to expand production

ั ทํางานเชงิ ป้ องกัน
• สร ้างนิสย
• คิดแบบ Worst Case Scenario
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่ ั สะเทือนทุกวงการ
เทคโนโลยีสร้างความสน
https://youtu.be/urV2DUXf5Cg
งาน “ดิ เอ็ม ดิสทริค แบไต๋ เบส บาย"
(The Em District Beartai Best Buy)
วันพฤหัสบดีท ี่ 23 มิถน
ุ ายน 2559

พ ันเอก ดร. เศรษฐพงศ ์ มะลิสว
ุ รรณ
ประธาน กทค.(กิจการโทรคมนาคม) และ
รองประธาน กสทช. (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

เป็ นประธานเปิ ดงานและปาถกฐาพิเศษในหัวข ้อ
“แรงกระเพือ
่ มทีเ่ กิดขึน
้ กับวงการ หลังการประมูลจบครบทุกคลืน
่ ”
่ มวลชนและผู ้ร่วมงานได ้เห็นภาพสิง่ ทีเ่ กิดขึน
ให ้กับสือ
้
ภายหลังจากการแข่งขันการประมูลคลืน
่ ความถีจ
่ บลง
รวมถึงการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมในอนาคต
ณ Quartier Hall ศูนย์การค ้า The Emquartier

CSR
awareness

ประกอบธุรกิจทํากําไร
แต่เอาเปรียบสงั คม
สร ้างปั ญหาให ้สงิ่ แวดล ้อม
น่ารังเกียจอย่างยิง่
C orporate
Social
Responsibility

Generation conflict
and Talent
management

ั่ ” ไหน
ไม่วา่ ท่านคือคน “เจเนอเรชน

ท่า นควรต ้องอยู่ร่ ว มกั บ
คนใน “เจเนอเรชั่น” อืน
่
ได ้อย่าง...

เข ้าใจเขา เข ้าใจเรา

อายุ >100 ปี
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อายุ 93-116 ปี

อายุ 72-92 ปี

อายุ 53-71 ปี

อายุ 38-52 ปี

อายุ 20-37 ปี

อายุ <20 ปี
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Any channel

https://www.youtube.com/watch?v=lThR8rDMi5A

Multi-cultural
environment

• เราควบคุมเศรษฐกิจทงระบบไม่
ั้
ได้
• เราจ ัดระเบียบการเมืองให้เป็นด ังใจเราไม่ได้
• เราหยุดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ได้

แต่เ ราสามารถติด ตามและบริห าร
ทัง้ ความคิดและการกระทําของเรา
เพือ
่ ให ้อยูก
่ บ
ั ความเปลีย
่ นแปลงได ้
โดยไม่เจ็บตัว
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ถาเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ฝายจัดซื้อตองคิดและทํางานเชิงกลยุทธ
1. ผลิตภัณฑของบริษัทมีวงจรชีวิตสั้น

Pareto Curve or The 80/20 curve
100%

2. สินคาและบริการเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
3. มีการแขงขันโดยตัดราคากันอยางรุนแรง
4. เกิดความจําเปนที่จะตองสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
5. ความตองการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณยาก

80%

Total

Vilfredo Pareto

value

6. ตลาดวัตถุดิบมีสภาพผันผวน
7. สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรุนแรง
8. วัตถุดิบและบริการที่ตองจัดซื้อวาจางเขามานั้น คือตนทุนหลัก
9. กําลังทบทวนธุรกิจหลักของบริษัท
10. จําเปนตองสรางพันธมิตรกับซัพพลายเออรบางราย

0%

20%
Total number of items

100%

PARETO Analysis

ITEMS

High
consumption
value



Low
consumption
value



VALUE

Critical



Long
lead-time



Non-critical



Short
lead-time
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ขยัน








































Tactical vs. Strategic
Procurement
Reactive

Proactive

o PR
o Quotation
o PO
o Follow‐up
o Expediting

o
o
o
o

หรือ

ทํางานไม่เป็ น?

ต ้องรุก ถึงจะชนะ

EPI / ESI
Strategic sourcing
Price – Cost Analysis
Negotiation for ...
Cost – Quality – Delivery
Service – Innovation

o Risk Management

Be careful
not to identify
environmental
changes
too late for adaptation,
as well as not to use yesterday's
actions for today's problems.

ตัง้ รับ อย่างเก่งก็แค่เสมอ

อย่าเบือ
่
อย่าหงุดหงิด
ถ้าจะต้องเปลีย
่ นแปลง
To improve is to change,
to be perfect is to change often.

Winston Churchill
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 Quicker to catch up market change
 Faster on decision making
 Digital mindset
 Same hard skills
 More soft skills

 Quicker to catch up market change
 Faster on decision making
 Digital mindset
 Same hard skills
 More soft skills

Hard Skill – ทักษะแข็ง – IQ






Purchasing knowledge
Purchasing negotiation
Supply chain knowledge
Supplier management
VA / VE / Project management

Soft skill – ทักษะนิม่ – EQ







Leadership
Networking / Teamwork
Communication / Persuasion
Creativity
Flexibility / Adaptation
Accountability

Pulse of Procurement
ี จรจัดซอ
ื้ จัดหา
ชพ

Top 5 focus areas
1. Cost savings
2. Procurement process efficiency
3. Collaboration with other functions
4. Supplier performance improvement
5. Spend under management

chain
4 Value
integration

Global leaders
are here

Value
capture

3 Category
management
and
2 TCO
demand
management

1

Smooth
operation

Source: Bain & Company

Most Asia‐Pacific
are here

Procurement maturity
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เมือ
่ ถูกสงั่ ให ้ทํา Cost Savings ท่านนึกถึงอะไร?

OUT
THE

ตัวอยางของสาเหตุที่ทําใหเกิดตนทุน












Long leadtime
Uncertainty of delivery
Inventory
Stock out
Improper specification
Inefficient supplier
Mismatching
Poor communication
Inefficient purchaser
Inefficient internal operations
Lack of coordination and teamwork

ื้ จัดจ ้างของเรา
เหลียวมองงานจัดซอ

รอบคอบ

หรือ

ิ ธิภาพ?
ไร ้ประสท
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ื้ อย่านั่งรออยูบ
้
จัดซอ
่ นหอคอยงาชาง
ั ผัสกับทุกสงิ่ รอบตัว
จงลงไปสม
หาเวลาไปคุย
กับทุกแผนก
ทําความเข ้าใจ
ในปั ญหาของเขา

!

Fragmented Ownership and Responsibility

Change

Silo
Thinking

คิดแบบไม่สนใจใคร

Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม

ประสานงา

น

Teamwork
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Typical Mix of
Collaborative Relationship
• Combative
• Arm’s length
• Strategic alliance
• Partnership
• Super Collaborative

Supplier selection & appraisal

Partnership
Strategic
alliance
Arm’s length

Super collaboration

Typical Mix of
Collaborative Relationship
Combative

Total spend
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Strategic internal and external collaboration
and creating value chain for profit

ต ้องเตรี
ยมตัวpurchasing
และมีความพร ้อมอยูเ่ สมอ
Smart

ต ้องสนใจปั ญหาของบริษัท
1) ผู ้บริหารกําลังคิดอะไร
2) ผู ้บริหารอยากจะทําอะไร
3) เราจะชว่ ยได ้อย่างไร

Indispensable person

คิดหาวิธก
ี ารใหม่ตลอดเวลา
ื่ อย่างแน่วแน่วา่
มีความเชอ

ื้ การเจรจาต่อรอง การบริหารสต็อก
ปั ญหาในการจัดซอ

ค ้นคว ้าหาความรู ้ได ้ฟรี จาก

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีน
่ ค
ี่ รับ

08 1628 7855
ี่ วชาญ รัตนามหัทธนะ
เชย

www.AMCthailand.com
ิ ไม่ต ้องใช ้ Password
ไม่ต ้องเป็ นสมาชก

cheocharn@hotmail.com
cheocharn
www.AMCthailand.com

cheocharn

