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พฤหัสบดีท ี่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
09:30-11:30 น.ไบเทค บางนา

โดย

ี่ วชาญ รัตนามหัทธนะ
อ.เชย

้ AMC
ประธานกรรมการสถาบันอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซือ
ผู ้ก่อตัง้ และนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550) ของ
้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
สมาคมบริหารงานจัดซือ
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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

ประธานกรรมการ

ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ ฯ AMC
สถาบันฝึ กอบรมสม
ั แตนท์ จํากัด
บริษัท อัลฟ่ า แมเนจเมนท์ คอนซล
Website: www.AMCthailand.com
 เป็ นผู ้ก่อตั ง้ และได ้รั บ เลือ กให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริห าร
้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) ตัง้ แต่เริม
งานจัดซือ
่ ก่อตัง้ เมือ
่
พฤศจิก ายน 2531 และได ้รั บ เลือ กตั ง้ ให ้ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกสมาคมอย่ า ง
้ เป็ นเวลาถึง 18 ปี
ต่อเนือ
่ 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
ประเทศอังกฤษ 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 เช่น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, สุโขทัย
ธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสีมา,
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, ราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีกหลายแห่ง 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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้
ทําไมจะต ้องพลิกโฉมงานจัดซือ
สู่ Procurement 4.0 ???
เพราะธุรกิจทุกวันนีอ
้ ยูใ่ นสภาพ





Massive operating complexity
Volatility
Uncertainty
Urgency

การเพิม
่ คนโดยไม่แก้ไขระบบ ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้
้ ทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ จึงต้องปร ับเปลีย
ระบบงานจ ัดซือ
่ น

ถ้าไม่เปลีย
่ น ก็ อาจจะจบ
ถ้าไม่อยากจบ ก็ ตอ
้ งเปลีย
่ น

ลองไปขุดคุ ้ยเบือ
้ งหลังของความสําเร็จของ
้ นํ าของโลก จะพบว่า...
อุตสาหกรรมชัน

"Eighty‐five percent of
the reasons for failure are
deficiencies in the systems
and process rather than
the employee.
The role of management is
to change the process
rather than badgering
individuals to do better.“
W. Edwards Deming
ปรมาจารย์ ทางด้ าน TQM ทีเ่ รารู้ จักกันดีคือ PDCA

้ จัดจ ้างทีม
การจัดซือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
จึงช่วยบริษัทได ้ทัง้ 2 ทาง

้ ทีแ
ทุกแห่งมีปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดซือ
่ ข็งแกร่งมาก
ซึง่ นํ าไปสู.่ ..
• ทําประโยชน์ได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่งในช่วงผันผวน
• ประหยัดต ้นทุนได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่ง
• เห็นโอกาสใหม่กอ
่ นคูแ
่ ข่ง
• ลงมือได ้เร็วกว่าคูแ
่ ข่ง

จาก 3 สถาบัน
้ นํ าของโลก
ชัน

ในอุตสาหกรรม automobiles, textiles,
electronics พบว่า Procurement
spending คือ 80% ของรายได ้บริษัท
ในอุตสาหกรรมอืน
่ แม ้ไม่สงู เท่านี้ แต่ก็เป็ น
สาระสําคัญทีเดียวแหละ

ทําไมจะต ้อง
Procurement
4.0
ทําไมจึงไม่
Purchasing
4.0

2004

ความหมายของ
Purchasing
Procurement

้
สภาพแบบทีเ่ ป็ นอยูน
่ ี้ ระบบงานจัดซือ
ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพจะสามารถช่วยบริษัท
่
ได ้มากมายอย่างเหลือเชือ

NAPM / ISM established in 1915 103 yrs
CIPS
established in 1932 86 yrs
CSCMP
established in 1963 55 yrs

1985

1963
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Purchasing:
The functions associated with buying the
goods and services required by the firm.

Procurement:
The business functions of procurement
planning, purchasing, inventory control,
traffic, receiving, incoming inspection, and
salvage operations.

เมือ
่ ปี 2011 เยอรมันพูดถึง Industry 4.0 ทั่วโลกก็หผ
ู งึ่ และตืน
่ ตัว

Value chain
integration

่
หลายวงการได ้นํ า 4.0 มาต่อท ้ายชือ
เพือ
่ แสดงถึงวิวัฒนาการของสิง่ นัน
้
Marketing 4.0
Economy 4.0
Education 4.0
Procurement 4.0
Logistics 4.0

คนไทย 4.0

4th Generation
Procurement

Strategic
procurement

Value
capture
Tactical
buying

3rd Generation
Procurement

2nd Generation
Procurement

1st Generation
Procurement

Thailand 4.0
Source: Bain & Company

Procurement 1.0

Optimized
sourcing

ต ้องรุก ถึงจะชนะ

Tactical buying
that targets uninterrupted
operations and takes fairly
reactive measures

Procurement maturity

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

ตัง้ รับ อย่างเก่งก็แค่เสมอ
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ESI
ซ ัพพลายเออร์
Early
Supplier
Involvement

ฝ่ายขาย

การเงิน
EPI
Early
Purchasing
Involvement

ื้
จ ัดซอ

Strategic sourcing

้ จั ดจ ้าง
เป็ นการจั ดการงานเกีย
่ วกับจั ดซือ
อย่ า งเ ป็ น ร ะ บ บ ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ก า ร
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาซัพพลาย
เออร์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์แบบ
หุ ้นส่วนธุรกิจ การจัดการเกีย
่ วกับข ้อตกลง
และสัญญา การจั ดการโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ของซัพพลายเชน และการจ ้างภายนอก

Demand management

เป็ นการบริหารอุปสงค์ ซึง่ จะต ้องวางแผน
เกีย
่ วกับ S&OP (Sales & Operations
Planning)

Supply Positioning Model

PARETO
Analysis

Procurement 3.0

สูงมาก

Strategic procurement
with matured category
management embedded
across functions

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

Category Management
is a strategic approach which organizes procurement
resources to focus on specific areas of spends. This
enables category managers to focus their time and
conduct in depth market analysis to fully leverage
their procurement decisions on behalf of the whole
organization.

ตํา่ มาก
ITEMS

VALUE

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก
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Supply Positioning Model

Supply Positioning Model

สูงมาก

สูงมาก

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

ตํา่ มาก

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

Supply Positioning Model

ตํา่ มาก

Non-critical supplies

Noncritical
ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

Supply Positioning Model

Leverage supplies

สูงมาก

สูงมาก
Bottleneck

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

Leverage

ตํา่ มาก

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

Bottleneck supplies

ตํา่ มาก

Supply Positioning Model
Critical
่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

Critical supplies

สูงมาก

ตํา่ มาก

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

7/10

Supply Positioning Model

สูงมาก

ตํา่ มาก

Noncritical

Bottleneck Critical
่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

Leverage

ยอดการใช้จา่ ย
20% of value

สูงมาก

80% of value

่ งและ
ความเสีย
ผลกระทบ

Strategic
Critical

Tactical Acquisition
Tactical General

Tactical Profit
Leverage
Standardized
Commodity

Routine
Non-critical
Off-the-shelf

ตํา่ มาก

(Critical)

ยอดการใช ้จ่าย

ตํา่ มาก

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

Leverage

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

สูงมาก

Fragmented Ownership and Responsibility

Change

คิดแบบไม่สนใจใคร

Critical

Strategic
Security

Strategic
Critical

Non-critical

Leverage

Tactical
Acquistion

Tactical
Profit

สูงมาก

ยอดการใช้จา่ ย

Procurement 4.0

is the process
of collecting,
cleansing,
classifying and
analyzing expenditure data with the
purpose of decreasing procurement
costs, improving efficiency, and
monitoring compliance.

Silo
Thinking

ตํา่ มาก

Bottleneck

80% of value

Spend analysis

Strategic Security

Bottleneck
Specialized
Unique

Noncritical

20% of value

Supply Positioning Model

สูงมาก

สูงมาก

สูงมาก
Bottleneck Critical

่ ง
ความเสีย
และ
ผลกระทบ

Supply Positioning Model

Supply Positioning Model

!
Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม

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

Michael E. Porter

ประสานงา

น
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หก

้ อย่านั่ งรออยูบ
จัดซือ
่ นหอคอยงาช ้าง

เก้า

จงลงไปสัมผัสกับทุกสิง่ รอบตัว
หาเวลาไปคุย
กับทุกแผนก
ทําความเข ้าใจ
ในปั ญหาของเขา

Teamwork

ลองไปขุดคุ ้ยเบือ
้ งหลังของความสําเร็จของ
้ นํ าของโลก จะพบว่า...
อุตสาหกรรมชัน

้ ทีแ
ทุกแห่งมีปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดซือ
่ ข็งแกร่งมาก
ซึง่ นํ าไปสู.่ ..
• ทําประโยชน์ได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่งในช่วงผันผวน
• ประหยัดต ้นทุนได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่ง
• เห็นโอกาสใหม่กอ
่ นคูแ
่ ข่ง
• ลงมือได ้เร็วกว่าคูแ
่ ข่ง

วิว ัฒนาการแต่ละยุค เน้นไม่เหมือนก ัน
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

Total spend
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TCO
Quality

(Total cost savings)

Service
Delivery
Procurement
Cycle Time

Contract
compliance

% Managed spend

QCDS

Cost
reduction
Cost
avoidance

ไม่ควรเน้น
Price
Reduction
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Hard Skill – ทักษะแข็ง – IQ

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

้ ต้องเปลีย
น ักจ ัดซือ
่ น Mindset
 คิดถึงตัวเองให ้น ้อยลง
 ประโยชน์ขององค์กรต ้องมาก่อน
 Cross functional teamwork







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

Flexible Processes and Elastic Systems
Will Replace Traditional Ones
สิง่ ทีต
่ ้องการคือ
 Lean
 Elastic
 Flexible
 Agility

เพือ
่ ทีจ
่ ะรับมือกับ
• Urgency
• Uncertainty
• Changes

ท่านใดต ้องการได ้
เอกสารทีบ
่ รรยายวันนี้
เชิญดาวน์โหลดได ้ฟรี จาก

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

Sustainable Practices
Will Be a Leading Focus




Anti-corruption / No gift policy
CSR – Corporate Social Responsibility
ISO 26000 คําแนะนําเกีย
่ วก ับความร ับผิดชอบต่อส ังคม

้ การเจรจาต่อรอง การบริหารสต๊อก
ปั ญหาในการจัดซือ

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีน
่ ค
ี่ รับ

่ วชาญ รัตนามหัทธนะ
เชีย

www.AMCthailand.com
ไม่ต ้องเป็ นสมาชิก
ไม่ต ้องใช ้ Password

08 1628 7855
cheocharn@hotmail.com
cheocharn

cheocharn

www.AMCthailand.com

