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 เป็นผูก้่อตัง้และไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิาร 

งานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) ตัง้แต่เริม่กอ่ตัง้เมือ่
พฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลือกตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคมอย่าง
ตอ่เนือ่งเรือ่ยมาจนถงึมนีาคม 2550 รวมทัง้ส ิน้เป็นเวลาถงึ 18 ปี  

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

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บ MCIPS กติตมิศักดิ ์จากสถาบันบรหิารงานจัดซือ้และซัพพลาย
แหง่ประเทศองักฤษ ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์(CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) 

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

 ไดรั้บการแต่งตั ้งจาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา
กรณี ศึกษ าท างด า้น  Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain  เพื่ อ เป็ น  APEC 
Casebook ใหก้ลุม่สมาชกิ APEC ใชศ้กึษาเรือ่ง CSR in Procurement 

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

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

 ไดรั้บการถา่ยทอดความรูโ้ดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply) 
ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นวทิยากรของโครงการเผยแพร่วชิาการจัดซือ้จัดจา้งและซัพพลายนานาชาต ิของ
สถาบนั CIPS   

 เป็นคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ้ ชดุก่อตัง้แรกเริม่ของ
ประเทศไทย 

 เป็นเจา้ของและบรรณาธกิารวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วทิยายุทธจัดซือ้และบรหิารพัสด ุ
(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest)  

 ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นอาจารย์สอนพิเศษระดับปรญิญาตรีและโทของหลายมหาวทิยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ธรรมศาสตร,์ มหดิล, เชยีงใหม,่ ขอนแกน่, ศลิปากร, เกษตรศาสตร,์ ศรนีครนิทรวโิรฒ, สโุขทัย
ธรรมาธริาช, เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ราชภัฏนครราชสมีา, 
ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, ราชภัฏสวนสนัุนทา, วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน, สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์(นดิา้), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศกึษาของเอกชนอกีหลายแห่ง เชน่ ม.อัสสัมชัญ, ม.หอการคา้ไทย, 
Yonok-MBA, ลําปางอนิเตอรเ์ทค-MBA, ม.กรงุเทพ, ม.รังสติ, ม.ศรปีทมุ, ม.ธรุกจิบณัฑติ, เป็นตน้ 

 เป็นวทิยากรใหส้ถาบนัฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆมากกวา่ 30 แหง่ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 อดตีทีป่รกึษาของ สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 อดตีทีป่รกึษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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ทําไมจะตอ้งพลกิโฉมงานจัดซือ้
สู ่Procurement 4.0 ???

เพราะธรุกจิทกุวนันีอ้ยูใ่นสภาพ 
 Massive operating complexity
 Volatility
 Uncertainty
 Urgency

การเพิม่คนโดยไมแ่กไ้ขระบบ ไมส่ามารถแกป้ญัหาได้
ระบบงานจดัซือ้ทีไ่รป้ระสทิธภิาพ จงึตอ้งปรบัเปลีย่น
ถา้ไมเ่ปลีย่น ก็อาจจะจบ

ถา้ไมอ่ยากจบ ก็ตอ้งเปลีย่น

"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

ปรมาจารย์ทางด้าน TQM ทีเ่รารู้จักกันดีคือ PDCA

สภาพแบบทีเ่ป็นอยูน่ี ้ระบบงานจัดซือ้
ทีม่ปีระสทิธภิาพจะสามารถชว่ยบรษัิท
ไดม้ากมายอยา่งเหลอืเชือ่

ในอตุสาหกรรม automobiles, textiles, 
electronics พบวา่ Procurement 
spending คอื 80% ของรายไดบ้รษัิท

ในอตุสาหกรรมอืน่แมไ้มส่งูเทา่นี ้แตก็่เป็น
สาระสําคญัทเีดยีวแหละ

ลองไปขดุคุย้เบือ้งหลงัของความสําเร็จของ
อตุสาหกรรมชัน้นําของโลก จะพบวา่... 

ทกุแหง่มปีฏบิตักิารจัดซือ้ทีแ่ข็งแกรง่มาก 

ซึง่นําไปสู.่..
• ทําประโยชนไ์ดด้กีวา่คูแ่ขง่ในชว่งผันผวน
•ประหยัดตน้ทนุไดด้กีวา่คูแ่ขง่
• เห็นโอกาสใหมก่อ่นคูแ่ขง่
•ลงมอืไดเ้ร็วกวา่คูแ่ขง่

การจัดซือ้จัดจา้งทีม่ปีระสทิธภิาพ
จงึชว่ยบรษัิทไดท้ัง้ 2 ทาง ทําไมจะตอ้ง 

Procurement
4.0

ทําไมจงึไม ่
Purchasing

4.0

          ความหมายของ
Purchasing
Procurement

จาก 3 สถาบนั
            ชัน้นําของโลก

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

1985

2004

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. 

เมือ่ปี 2011 เยอรมันพูดถงึ Industry 4.0 ทั่วโลกก็หผูึง่และตืน่ตัว 

หลายวงการไดนํ้า 4.0 มาตอ่ทา้ยชือ่
เพือ่แสดงถงึววิัฒนาการของสิง่นัน้

Thailand 4.0

คนไทย 4.0

Education 4.0

Marketing 4.0

Logistics 4.0

Economy 4.0

Procurement 4.0

1st Generation
Procurement

Procurement maturity

Value 
capture

Source: Bain & Company

2nd Generation
Procurement

3rd Generation
Procurement

4th Generation
Procurement

Tactical
buying

Optimized
sourcing

Strategic 
procurement 

Value chain 
integration 

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

ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตัง้รับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

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

ESI 
Early
Supplier
Involvement

การเงนิ

จดัซือ้

ซพัพลายเออร์ ฝ่ายขาย Strategic sourcing
เป็นการจัดการงานเกีย่วกับจัดซือ้จัดจา้ง 
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะครอบคลุมการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์การพัฒนาซัพพลาย
เออร ์การบรหิารจัดการความสมัพันธแ์บบ
หุน้สว่นธรุกจิ การจัดการเกีย่วกับขอ้ตกลง
และสัญญา การจัดการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของซพัพลายเชน และการจา้งภายนอก

Demand management
เป็นการบรหิารอปุสงค ์ซึง่จะตอ้งวางแผน
เกีย่วกบั S&OP (Sales & Operations 
Planning)

Procurement 3.0
Strategic procurement 
with matured category 
management embedded 
across functions

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.

ITEMS VALUE

PARETO 
Analysis

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model
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สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Non-
critical

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Non-critical supplies

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Leverage

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Leverage supplies

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Bottleneck

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

Bottleneck supplies

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Critical

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Critical supplies
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สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Bottleneck

Non-
critical

Critical

Leverage

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

20% of value 80% of value

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Critical

Leverage

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

20% of value 80% of value

Bottleneck

Non-
critical

สงูมากยอดการใชจ้า่ย

ความเสีย่ง
และ

ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Bottleneck
Strategic 
Security

Non-critical
Tactical 

Acquistion

Critical
Strategic 
Critical 

Leverage
Tactical    
Profit

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model

สงูมากยอดการใชจ้่าย

ความเสีย่งและ
ผลกระทบ

สงูมาก

ตํา่มาก

Strategic Security
Bottleneck
Specialized 

Unique

Tactical Acquisition
Tactical General

Routine
Non-critical
Off-the-shelf

Strategic 
Critical
(Critical)

Tactical Profit
Leverage

Standardized
Commodity

Supply Positioning ModelSupply Positioning Model Spend analysis 
is the process                                    
of collecting,                        
cleansing,                            
classifying and 
analyzing expenditure data with the 
purpose of decreasing procurement 
costs, improving efficiency, and 
monitoring compliance.

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

Michael E. Porter

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility

Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

ประสานงาประสานงา
นน
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หก เกา้ จัดซือ้อยา่น่ังรออยูบ่นหอคอยงาชา้ง

จงลงไปสมัผัสกบัทกุสิง่รอบตวั
หาเวลาไปคยุ
กบัทกุแผนก
ทําความเขา้ใจ
ในปัญหาของเขา

TeamworkTeamwork ลองไปขดุคุย้เบือ้งหลงัของความสําเร็จของ
อตุสาหกรรมชัน้นําของโลก จะพบวา่... 

ทกุแหง่มปีฏบิตักิารจัดซือ้ทีแ่ข็งแกรง่มาก 

ซึง่นําไปสู.่..
• ทําประโยชนไ์ดด้กีวา่คูแ่ขง่ในชว่งผันผวน
• ประหยัดตน้ทนุไดด้กีวา่คูแ่ขง่
• เห็นโอกาสใหมก่อ่นคูแ่ขง่
• ลงมอืไดเ้ร็วกวา่คูแ่ขง่

Procurement maturity

Value 
capture

Global leaders 
are here

Most Asia‐Pacific 
are here

Smooth 
operation

1

Category 
management
3

Value chain 
integration

4

TCO and 
demand 

management

2

Source: Bain & Company

ววิฒันาการแตล่ะยคุ เนน้ไมเ่หมอืนกนั

Total spend
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ไมค่วรเนน้
Price

Reduction% Managed spend

Procurement 
Cycle Time

Contract 
compliance

Cost 
avoidance

Cost 
reduction

Delivery
Service

TCO
(Total cost savings)Quality

Q C D S
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 Quicker to catch up market change
 Faster on decision making
 Digital mindset
 More soft skills

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

Hard Skill – ทกัษะแข็ง – IQ 
 Purchasing knowledge
 Purchasing negotiation
 Supply chain knowledge
 Supplier management
 VA / VE / Project management

Soft skill – ทกัษะนิม่ – EQ 
 Leadership
 Networking / Teamwork
 Communication / Persuasion
 Creativity
 Flexibility / Adaptation
 Accountability

นกัจดัซือ้ตอ้งเปลีย่น Mindset
 คดิถงึตัวเองใหน้อ้ยลง
 ประโยชนข์ององคก์รตอ้งมากอ่น
 Cross functional teamwork

Flexible Processes and Elastic Systems 
Will Replace Traditional Ones

สิง่ทีต่อ้งการคอื
 Lean
 Elastic
 Flexible
 Agility

เพือ่ทีจ่ะรับมอืกับ
• Urgency
• Uncertainty
• Changes

Sustainable Practices 
Will Be a Leading Focus
 Anti-corruption / No gift policy
 CSR – Corporate Social Responsibility
 ISO 26000 คาํแนะนําเกีย่วกบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

www.AMCthailand.com
ไมต่อ้งเป็นสมาชกิ 

ไมต่อ้งใช ้Password
ไมต่อ้งเป็นสมาชกิ 

ไมต่อ้งใช ้Password

ทา่นใดตอ้งการได ้
เอกสารทีบ่รรยายวันนี้

เชญิดาวนโ์หลดไดฟ้ร ีจาก เชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะเชีย่วชาญ รัตนามหัทธนะ

cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

ปัญหาในการจัดซือ้ การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสตอ๊ก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทีน่ีค่รับ

www.AMCthailand.comwww.AMCthailand.com
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