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(Untold) secrets of procurement 4.0
ศุกร์ท ี 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเมเปิ ล บางนา
 เหตุใดการทํางานจัดซือเชิงรับ
(Reactive purchasing) จึง
ไม่สามารถตอบโจทย์ธรุ กิจยุค
ปั จจุบน
ั ได ้
 อะไรคือ อุ ป สรรคที ทํ า ให ้นั ก
จัดซือยังก ้าวไม่ข ้าม 2.0
 สิงท ้าทายสํ า หรั บ นั ก จั ด ซือที
จะไปให ้ถึง 4.0

โดย อ.เชี่ยวชาญ รั ต นามหัท ธนะ
ผู้ก่ อ ตัง้ และนายกคนแรก ของสมาคมบริห ารงานจัด ซือ้
และซัพ พลายเชนแห่ งประเทศไทย

(Untold) secrets of procurement 4.0

oเหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได
oอะไรคืออุปสรรคที่ทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0
oสิ่งทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0
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ประธานกรรมการ

ั มนาวิชาชพ
ี จัดซอฯ
ื AMC
สถาบันฝึ กอบรมสม
ั
บริษัท อัลฟ่ า แมเนจเมนท์ คอนซลแตนท์ จํากัด
 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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การแข่งขันทางธุรกิจวันนี
(Untold) secrets of procurement 4.0

oเหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได
oอะไรคืออุปสรรคที่ทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0
oสิ่งทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0

คนทํางานยุคเดิม เป็นน ักแม่นปื นเป้านิง
เป้าหมายอยูก
่ ับที
ข้อมูลเปลียนช้า
คูแ
่ ข่งมีนอ
้ ย
ลูกค้าไม่เรืองมาก

No mercy in business

ข ้อคิด - คําเตือน

ต ้องรุก ถึงจะชนะ

• If you are doing business today with
yesterday knowledge, you will be out of
business tomorrow
• Knowledge is power, no knowledge no power

คนทํางานยุคนี ต้องเป็นน ักยิงปื นเป้าบิน
เป้าหมายเคลือนทีตลอดเวลา
ข้อมูลเปลียนเร็ว
คูแ
่ ข่งมากมาย
ลูกค้าเอาแต่ใจ

Albert
Einstein

Insanity:
doing the same thing
over and over again and
expecting different results.

• Knowledge: The only currency in the world
that won’t suffer from inflation or deflation
• Learning is an investment, not expenditure

ตังรับ อย่างเก่งก็แค่เสมอ

Leo Tolstoy

ทําไมต ้องมีระบบจัดซือ
ทีแข็งแกร่ง???

เพราะธุรกิจทุกวันนีอยูใ่ นสภาพ

Everyone
thinks of
changing the world,
but no one thinks of
changing himself.






Massive operating complexity
Volatility
Uncertainty
Urgency

การเพิมคนโดยไม่แก้ไขระบบ ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้
ระบบงานจ ัดซือทีไร้ประสิทธิภาพ จึงต้องปร ับเปลียน

ถ้าไม่เปลียน ก็ เตรียมต ัวจบ
ถ้าย ังไม่อยากจบ ก็ ตอ
้ งเปลียน
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ทําไมต ้องมีระบบจัดซือ
ทีแข็งแกร่ง???
เพราะธุรกิจทุกวันนีอยูใ่ นสภาพ





Massive operating complexity
Volatility
Uncertainty
Urgency

การเพิมคนโดยไม่แก้ไขระบบ ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้
ระบบงานจ ัดซือทีไร้ประสิทธิภาพ จึงต้องปร ับเปลียน

ถ้าไม่เปลียน ก็ เตรียมต ัวจบ
ถ้าย ังไม่อยากจบ ก็ ตอ
้ งเปลียน

"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

ึ าไปสู.่ ..
ซงนํ

• ลงมือได ้เร็วกว่าคูแ
่ ข่ง
• เห็นโอกาสใหม่กอ
่ นคูแ
่ ข่ง
• ประหยัดต ้นทุนได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่ง
• ทําประโยชน์ได ้ดีกว่าคูแ
่ ข่งในช่วง
ทีมีความเร่งด่วน ผันผวน ไม่แน่นอน

ในอุตสาหกรรม automobiles, textiles,
electronics พบว่า Procurement
spending คือ 80% ของรายได ้บริษัท
ในอุตสาหกรรมอืนแม ้ไม่สงู เท่านี แต่ก็เป็ น
สาระสําคัญทีเดียวแหละ

วิว ัฒนาการแต่ละยุคของงานจ ัดซือ

ลองไปขุดคุ ้ยเบืองหลังของความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมชันนํ าของโลก จะพบว่า...

ทุกแห่งมีปฏิบต
ั ก
ิ าร
จัดซือทีแข็งแกร่งมาก

สภาพแบบทีเป็ นอยูน
่ ี ระบบงานจัดซือ
ทีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยบริษัท
ได ้มากมายอย่างเหลือเชือ

(Untold) secrets of procurement 4.0

oเหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได
oอะไรคืออุปสรรคที่ทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0
oสิ่งทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0

4th Generation
Procurement

Value
capture

3rd Generation
Procurement

2nd Generation
Procurement
1st Generation
Procurement

Source: Bain & Company

Procurement 1.0

Procurement 2.0

Tactical buying
that targets uninterrupted
operations and takes fairly
reactive measures

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

TCO (Total Cost of Ownership)
EPI (Early Purchasing Involvement)
ESI (Early Supplier Involvement)
Pareto Analysis (20-80 Rule)
Spend Analysis

Procurement maturity

5/10

Life
Cycle
Cost

LCC

ในการเจรจาซือขายกันนัน.......

Visible

แม ้ราคาจะเป็ นปั จจัยสําคัญ
แต่ก็ยังมีอก
ี หลายปั จจัย
ทีจะต ้องนํ ามาพิจารณา
ประกอบกันไปด ้วย
ก่อนจะตัดสินใจ

Less
Visible

ต ้องดู TCO / LCC เป็ นหลัก

ค ้นคว ้าหาความรู ้ได ้ฟรี
จาก
www.AMCthailand.com

ESI
ซ ัพพลายเออร์
Early
Supplier
Involvement

ไม่ต ้องเป็ นสมาชิก

การเงิน

ไม่ต ้องใช ้ Password

ฉบับที 50
ปี พ.ศ. 2557

EPI
Early
Purchasing
Involvement

ื
จ ัดซอ

ฝ่ายขาย

Pareto Analysis
• การวิเคราะห์พาเรโต ้ คือกระบวนการ
่ ก
ขันต ้นทีจะนํ าไปสูอ
ี หลายกลยุทธ์ท ี
จะต ้องใช ้ในกระบวนการจัดซือจัดจ ้าง
• เป็ นการวิเคราะห์ดวู า่ พัสดุรายการใดมี
ยอดเงินใช ้จ่ายทังปี (annual value of
consumption) สูงหรือตํา
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วิว ัฒนาการแต่ละยุคของงานจ ัดซือ
4th Generation
Procurement

Value
capture

3rd Generation
Procurement

2nd Generation
Procurement
1st Generation
Procurement

ITEMS

VALUE

Source: Bain & Company

Most Asia‐Pacific
are here

Procurement maturity

Total spend

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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(Untold) secrets of procurement 4.0

oเหตุใด การทํางานจัดซื้อเชิงรับ (Reactive purchasing)
จึงไมสามารถตอบโจทยธุรกิจยุคปจจุบันได
oอะไรคืออุปสรรคที่ทําใหนักจัดซื้อยังกาวไมขาม 2.0
oสิ่งทาทายสําหรับนักจัดซื้อที่จะไปใหถึง 4.0

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.

Pareto Analysis
• การวิเคราะห์พาเรโต ้ คือกระบวนการ
่ ก
ขันต ้นทีจะนํ าไปสูอ
ี หลายกลยุทธ์ท ี
จะต ้องใช ้ในกระบวนการจัดซือจัดจ ้าง
• เป็ นการวิเคราะห์ดวู า่ พัสดุรายการใดมี
ยอดเงินใช ้จ่ายทังปี (annual value of
consumption) สูงหรือตํา
ITEMS

VALUE

8/10

Supply Positioning Model

Supply Positioning Model

สูงมาก

สูงมาก

ความเสียง
และ
ผลกระทบ

ความเสียง
และ
ผลกระทบ

Spend analysis

Bottleneck Critical

ตํามาก

ยอดการใช้จา่ ย

สูงมาก

Noncritical

ตํามาก

ยอดการใช้จา่ ย
20% of value

1 Identify
7 Repeat

2 Gather

How to
Conduct
a Spend
Analysis

6 Analyze

5 Categorize

Leverage

สูงมาก

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

80% of value

1. Identify

2. Gather

Identify all the sources
available for your spend
data, from all of your
departments, plants and
business units.

Gather and consolidate
all of your spend data into
one central database.

This includes accounts payable,
general ledger, pcard,
eprocurement systems, etc.

3 Cleanse

4 Group

This can be difficult if your data
is in different formats, different
languages and different
currencies, however there are
programs available specifically
designed to accomplish this.

3. Cleanse

4. Group

5. Categorize

Cleanse your data.

Group, or link, your
suppliers.

Categorize your spend.

This includes finding and
correcting errors in
descriptions and transactions,
as well as standardizing the
data for easy viewing.

Purchases made from IBM,
IBM Corp., or Cognos should
all be grouped together, since
they are the same supplier.

You need to be able to determine
where your money is being
spent. Office supplies, marketing,
travel, legal, direct and indirect
spend should all be categorized
appropriately.
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6. Analyze

Procurement 4.0

7. Repeat

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

Analyze your spend.

Ensure that you have negotiated the
best contract deals per supplier now
that all of your spend is identified per
supplier. Ensure that all of your
buyers are purchasing from
preferred suppliers. Reduce the
number of suppliers per category.

Performing a spend analysis once is
a great start to identifying savings,
however you need to continually
update your data to ensure that
contract terms are being adhered to,
that buyers are purchasing from
preferred suppliers and that savings
opportunities are being identified.

ื
ทุกคนทีจะมาเชอมต่
อก ันในโซ่

ระวัง
จุดอ่อน
่ ป
ในโซอ
ุ ทาน

Marketing
& Sales

After-sales
Service

Outbound
Logistics

Warehousing
& Delivery

Manufacturing

Inbound
Logistics

Supply
Sourcing

• รูใ้ จก ัน
• ร่วมมือก ัน
• เหมาะสมก ัน
• เปิ ดเผยและไว้วางใจก ัน

Suppliers

Value Chain Within a Company

Michael E.
Porter

ต ้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกและ
ตรวจสอบให ้ดี
เสียก่อนว่า ……

The Extended Value Chain

The Value Chain

Michael E. Porter

In company

Customers

Physical flows
Information flows
Financial flows

Supplier’s Value Chain

Company’s Value Chain

Customer Value Chain

Supply chain management
It’s not useful to ask suppliers to better their performance
if the buying company cannot manage properly its own processes.

Fragmented Ownership and Responsibility
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Change

Silo
Thinking

คิดแบบไม่สนใจใคร

!

ประสานงา

Holistic
Thinking

น

คิดแบบองค์รวม

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Ego สูง
มักจะดูหมินดูแคลน non-engineer
เอาแต่ใจ
ไม่ยด
ึ กฎระเบียบกติกา
มักง่าย
ฯลฯ

Teamwork

•
•
•
•
•

ไม่มค
ี วามรู ้ทางเทคนิค
กฎระเบียบหยุมหยิม
ทํางานช ้า
สนใจแต่ราคา
ฯลฯ

ค ้นคว ้าหาความรู ้ได ้ฟรี จาก

เก้า

ถ ้าไม่ตรงกับทีเราคิด ก็ไม่จําเป็ นจะต ้องผิดเสมอไป

ปั ญหาในการจัดซือ การเจรจาต่อรอง การบริหารสต็อก

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีนีครับ
เชียวชาญ รัตนามหัทธนะ

08 1628 7855
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www.AMCthailand.com
ไม่ต ้องเป็ นสมาชิก ไม่ต ้องใช ้ Password
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