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วันเสาร์ท ี 15 กันยายน 2561
เวลา10:30-12:00 น.
ั 4
ณ โคราช ฮอลล์ ชน
็ ทรัลพลาซา นครราชสม
ี า
เซน
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ี
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สมาคมบริหารงานจัดซือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
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ประธานกรรมการ

ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอฯ
ื AMC
สถาบันฝึ กอบรมสม
ั แตนท์ จํากัด
บริษัท อัลฟ่ า แมเนจเมนท์ คอนซล
 เป็ นผู ้ก่อตังและได ้รับเลือกให ้เป็ นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซือและซัพพลายเชนแห่ง
ประเทศไทย (PSCMT) ตังแต่เริมก่อตังเมือพฤศจิกายน 2531 และได ้รับเลือกตังให ้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม
อย่างต่อเนืองเรือยมาจนถึงมีนาคม 2550 รวมทังสินเป็ นเวลาถึง 18 ปี
ุ ชันสูง Garner Themoin จากสหพันธ์บริหารงาน
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีได ้รับรางวัลเกียรติคณ
จัดซือและซัพพลายนานาชาติ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply
Management) เพือชืนชมในความเสียสละและทําคุณประโยชน์อย่างยิงต่อวงการวิชาชีพจัดซือและซัพพลาย
 เป็ นคนไทยคนแรกและเพียงคนเดียวทีได ้รับ MCIPS กิตติมศักดิ จากสถาบันบริหารงานจัดซือและซัพพลาย
แห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply)
 เป็ นคนไทยคนแรกทีได ้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด ้านงานจัดซือ C.P.M. (Certified Purchasing
Manager) แ ล ะ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากส ม าค ม บ ริ ห ารงาน จั ด ซื อแ ห่ งช าติ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปั จจุบันสมาคมนี
ได ้เปลียนชือใหม่เป็ น ISM (Institute for Supply Management)
 ได ร้ ั บ การแต่ ง ตั งจาก 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 เพื อ เป็ น APEC
Casebook ให ้กลุม
่ สมาชิก APEC ใช ้ศึกษาเรือง 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) ทั งในประเทศและต่างประเทศ เพือเป็ นวิท ยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชาจัดซือจัดจ ้างและซัพพลายเชนนานาชาติ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้โดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply)
ประเทศอั งกฤษ เพือเป็ นวิท ยากรของโครงการเผยแพร่วช
ิ าการจั ด ซือจั ด จ ้างและซัพ พลายนานาชาติ ของ
สถาบัน CIPS
 เป็ นเจ ้าของและบรรณาธิก ารวารสารรายเดือ น สองภาษา ไทย-อั ง กฤษ วิท ยายุท ธจั ด ซือและบริห ารพั ส ดุ
(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, 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 ทังในประเทศและต่างประเทศ
 ทีปรึกษาของ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS – Thai Logistics And Production Society)
 อดีตทีปรึกษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 อดีตคณะทํ างานจัดทํ าระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซือ ชุดก่อตังแรกเริมของ
ประเทศไทย
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การลดตนทุนจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก
หากนักจัดซื้อและวิศวกร
สามารถผนึกพลังกันเพื่อวางแผน
ยุทธศาสตรในการจัดซื้อ

Fragmented Ownership and Responsibility

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

Change

Silo
Thinking

 Pareto analysis
 Supply positioning
 Supplier perception

คิดแบบไม่สนใจใคร

Ego สูง
มักจะดูหมินดูแคลน non-engineer
เอาแต่ใจ
ไม่ยด
ึ กฎระเบียบกติกา
มักง่าย
ฯลฯ

ประสานงา

•
•
•
•
•

Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม

 Market management
matrix

น

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teamwork dies
Conflicts flare
Confusion ensues
Progress slows
Morale dissipates
Good people leave
Weak people stay and poison others
Creativity caves
Finally, operations slow down, costs go up and
profitability bleeds red. Death is near.

หก

•
•
•
•
•
•

!

ไม่มค
ี วามรู ้ทางเทคนิค
กฎระเบียบหยุมหยิม
ทํางานช ้า
สนใจแต่ราคา
ฯลฯ

เก้า

ถ ้าไม่ตรงกับทีเราคิด ก็ไม่จําเป็ นจะต ้องผิดเสมอไป
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Teamwork

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

 Pareto analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix

Value chain
integration
4th Generation
Procurement

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO
 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

 Pareto analysis
 Spend analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix

Strategic
procurement

Value
capture
Tactical
buying

Optimized
sourcing

3rd Generation
Procurement

2nd Generation
Procurement

1st Generation
Procurement

Source: Bain & Company

Procurement maturity

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

ตังรับ อย่างเก่งก็แค่เสมอ

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

ESI
ซ ัพพลายเออร์
Early
Supplier
Involvement

การเงิน
EPI
Early
Purchasing
Involvement

ื
จ ัดซอ

ฝ่ายขาย

Strategic sourcing

เป็ นการจั ดการงานเกียวกับจั ดซือจั ดจ ้าง
อย่ า งเ ป็ น ร ะ บ บ ซึ งจะครอบคลุ ม ก า ร
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาซัพพลาย
เออร์ การบริหารจัดการความสัมพันธ์แบบ
หุ ้นส่วนธุรกิจ การจัดการเกียวกับข ้อตกลง
และสัญญา การจั ดการโครงสร ้างพืนฐาน
ของซัพพลายเชน และการจ ้างภายนอก

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

 Pareto analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix
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Efficiency (ประสิทธิภาพ)
 ความสามารถในการรับมือกับ Change
ได ้อย่างเหมาะสม

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ความสามารถในการรับมือกับ Work load
ได ้อย่างเหมาะสม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 ความสามารถในการรับมือกับ Urgency
ได ้อย่างทันท่วงที

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

 ความสามารถในการรับมือกับ Uncertainty
โดยไม่มค
ี วามเสียหาย

ขยัน

PARETO
Analysis

หรือ

ทํางานไม่เป็ น?

 Pareto analysis
 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix

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

Supply Positioning Model

Supply Positioning Model
 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

 Pareto analysis

สูงมาก

สูงมาก

ความเสียง
และ
ผลกระทบ

ความเสียง
และ
ผลกระทบ

 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix

ตํามาก

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

ตํามาก

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก
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Supply Positioning Model

Non-critical supplies

สูงมาก
ความเสียง
และ
ผลกระทบ

ตํามาก

Noncritical
้ า่ ย
ยอดการใชจ

สูงมาก

Supply Positioning Model

Leverage supplies

สูงมาก
ความเสียง
และ
ผลกระทบ

Leverage

ตํามาก

้ า่ ย
ยอดการใชจ

สูงมาก
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Supply Positioning Model

Bottleneck supplies

สูงมาก
Bottleneck
ความเสียง
และ
ผลกระทบ

ตํามาก

้ า่ ย
ยอดการใชจ

สูงมาก

Supply Positioning Model

Critical supplies

สูงมาก
Critical
ความเสียง
และ
ผลกระทบ

ตํามาก

้ า่ ย
ยอดการใชจ

สูงมาก
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Supply Positioning Model

สูงมาก
Bottleneck Critical
ความเสียง
และ
ผลกระทบ

ตํามาก

Noncritical

Leverage

้ า่ ย
ยอดการใชจ
20% of value

สูงมาก

80% of value

Supplier Preferencing Model
ื ้ว่า ทางฝ่ าย
• เป็ นโมเดลทีทําให ้ฝ่ ายจัดซอรู
ั พลายเออร์คด
ื
ซพ
ิ หรือมองฝ่ ายจัดซออย่
างไร
เข ้าทํานองรู ้เขารู ้เรา
• is a model which enables purchasing
organizations to understand how a
seller could see them and their
requirement.

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

สูง

ตํา

•
•
•
•
•
•
•
•

ื ยงดี
มีชอเสี
เป็ นบริษัทขนาดใหญ่
มีการสังซืออย่างติดต่อสมําเสมอ
มีระบบการชําระเงินทียุตธิ รรม
อัธยาศัยไมตรีของนักจัดซือ
มีโอกาสเรียนรู ้เทคโนโลยีใหม่
ช่วยแนะนํ าหรือเป็ นแหล่งอ ้างอิงให ้รู ้จักลูกค ้าเพิมเติม
สะดวกในการเดินทางและการติดต่อสือสาร

•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่สะดวกในการเดินทางและติดต่อสือสาร
ไม่ยอมแนะนํ าหรือไม่ยอมให ้ใช ้เป็ นแหล่งอ ้างอิง
ไม่มเี ทคโนโลยีใหม่ทน่
ี าสนใจ
นักจัดซือไม่มน
ี ํ าใจไมตรี
มีระบบการชําระเงินทีเอาเปรียบ
การสังซือไม่สมําเสมอ
เป็ นบริษัทเล็ก
ื ยง
ไม่มช
ี อเสี

 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix

Supplier Preferencing Model
สูง

ความ
น่าสนใจ

ตํา

Supplier Preferencing Model

 Pareto analysis

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง

Supplier Preferencing Model
สูง

ความ
น่าสนใจ

ตํา

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง
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Supplier Preferencing Model
สูง

Supplier Preferencing Model
สูง

ความ
น่าสนใจ

ความ
น่าสนใจ

Nuisance
ตํา

Exploit

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง

Supplier Preferencing Model
สูง

ตํา

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

Supplier Preferencing Model
สูง

Develop

Core

ความ
น่าสนใจ

ตํา

ความ
น่าสนใจ

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง

Supplier Preferencing Model
สูง

ตํา

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง

Supplier Preferencing Model
สูง

Develop

Core

ความ
น่าสนใจ

Develop

Core

Nuisance

Exploit

ความ
น่าสนใจ

Nuisance
ตํา

สูง

Exploit

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง

ตํา

ื
ยอดซอ

ในสายตาของ
ซัพพลายเออร์

สูง
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Market Management Matrix

 คิดแบบไม่สนใจใคร

 คิดแบบองค์รวม

 ต่อรองราคาแบบไม่ลม
ื
หูลม
ื ตา

 TCO / LCC

 รอ PR – ขอใบเสนอ
ราคา – ออก PO

 Spend analysis

 แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
โดยไม่ไปขุดรากเหง ้า
ของปั ญหา

Development

Core

Development

Core

Nuisance

Exploitable

Nuisance

Exploitable

ทุกแห่งมีปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดซือทีแข็งแกร่งมาก
Bottleneck

Critical

 Pareto analysis
NonCritical

Leverage

 Supply positioning
 Supplier perception
 Market management
matrix

ิ ต ้องระวัง
สงที

เมือเศรษฐกิจแย่

• Bankruptcy
• Flexibility
• Inventory Management
• Cost control
• Supplier Relationship Management

แต่ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน
Cost savings ก็ไม่เคยแผ่วลง

ลองไปขุดคุ ้ยเบืองหลังของความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมชันนํ าของโลก จะพบว่า...

Development

Core

Development

Core

Nuisance

Exploitable

Nuisance

Exploitable

ซึงนํ าไปสู.่ ..
• ทําประโยชน์ได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่งในช่วงผันผวน
• ประหยัดต ้นทุนได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่ง
• เห็นโอกาสใหม่กอ
่ นคูแ
่ ข่ง
• ลงมือได ้เร็วกว่าคูแ
่ ข่ง

Ref: Paul Steele and Brian Court of PMMS Consulting Group Limited, 1996

ิ ต ้องระวัง
สงที
เมือเศรษฐกิจดี

แต่ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน
งานด่วน ก็ไม่เคยลดลง

• Material Shortage
• Labor Shortage
• Urgency
• Inventory Management
• Supplier Relationship Management

ประสิทธิภาพของงานจัดซือ

ในสายตาผู ้บริหาร

1. สามารถทําให ้เงินทุกบาททุกสตางค์ของ
บริษัททีจ่ายออกไป ได ้รับผลคุ ้มค่าเสมอ
2. สามารถทําหน ้าทีเป็ นตัวแทนของบริษัท
เข ้าเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ได ้อย่าง
ชาญฉลาดและประสบผลสําเร็จ
3. สามารถมีสว่ นร่วมอันสําคัญทีจะเอืออํานวย
ให ้บริษัทปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างราบรืน

4. สามารถชีแนะฝ่ ายบริหารให ้เข ้าใจถึง
สถานะการณ์ทเกี
ี ยวข ้อง เช่น แนวโน ้มและ
ภาวะตลาด โอกาสของความขาดแคลน
การพัฒนาใหม่ๆ ของสินค ้าในตลาด
5. สามารถร่วมมือและประสานงานกับทุกฝ่ าย
ทีเกียวข ้อง โดยการป้ อนข ้อมูล และเสนอ
ข ้อคิดเห็น หรือให ้คําแนะนํ าได ้ตามทีถูก
ร ้องขอ
6. สามารถทํารายงานและเสนอข ้อคิดเห็นให ้
ฝ่ ายบริหารได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ถ ้าท่านยังมีปัญหาเกีย
่ วกับ
ื้ จัดหา
o การบริหารงานจัดซอ
o การบริหารจัดการสต็อก
o การเจรจาต่อรอง

ิ ปรึกษาหารือ
ขอเชญ
ี่ วชาญ ที่
กับ อ.เชย

ฟรี

o โทร. 08 1628 7855
o อีเมล cheocharn@hotmail.com
o Line: cheocharn
o Facebook: cheocharn

