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อ.เชี่ยวชาญ
วันศุกร์ท ี 22 มีนาคม 2562
เวลา 15:00-15:40 น.
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกรที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15:40-17:00 น.
การเสวนาระหวาง อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ กับ
วิศวกร ถิรวัฒน จันทรศรีนวล ผจก.ผลิต SCG Cement
เรื่อง “จบทุกปญหา ชอบกับใช ทํายังไงใหลงตัว”
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ี
เชยวชาญ
ร ัตนามห ัทธนะ ภ.บ., น.บ., C.P.M., A.P.P., MCIPS
Cheocharn Ratanamahatana B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS
08 1628 7855
cheocharn

cheocharn@hotmail.com
cheocharn

www.AMCthailand.com

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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อะไรคือสิงทีท ้าทายนัก
จัดซือทุกวันนี???

น ักจ ัดซือยุคเดิม เป็นน ักแม่นปื นเป้านิง
 เป้าหมายอยูก
่ ับที
ข้อมูลเปลียนช้า
คูแ
่ ข่งมีนอ
้ ย
ลูกค้าไม่เรืองมาก
จ ัดซือเน้นปฏิบ ัติการ

น ักจ ัดซือยุคนี ต้องเป็นน ักยิงปื นเป้าบิน

ถ้าไม่เปลียน ก็ เตรียมต ัวจบ
ถ้าย ังไม่อยากจบ ก็ ตอ
้ งเปลียน

ต ้องรุก ถึงจะชนะ

 เป้าหมายเคลือนทีตลอดเวลา
 ข้อมูลเปลียนเร็ว
 คูแ
่ ข่งมากมาย
 ลูกค้าเอาแต่ใจ
 จ ัดซือเน้นกลยุทธ์

 เตรียมตัวให ้พร ้อม
ตลอดเวลา เพือให ้
สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลียนแปลงได ้อย่างทันท่วงที
 ทํางานเป็ นทีมเวอร์ค ประสานงานกับทุก
ฝ่ ายเพือรับข ้อมูลจากทุกด ้าน แล ้วนํ ามา
กลันกรอง และวางแผนเพือทํางานเชิงรุก
 หมดยุคการทํางานแบบตัวคนเดียวแล ้ว!

ตัวอยางการทํางานเชิงรับ

ฝ่ ายขาย

ฝ่ ายผลิต
การเงิน
จัดซือ

ESI
ซัพพลายเออร์
Early
Supplier
Involvement

ตังรับ อย่างเก่งก็แค่เสมอ

EPI
Early
Purchasing
Involvement

ตัวอยางการทํางานเชิงรุก
ผลการเลือกตงั

จะเป็นอย่างไร?
การเมืองและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กน
ั

o เมือเงินปอนด์ออ
่ นค่าลง จะส่งผลอย่างไรต่อการจัดซือ
ั พลายเออร์อยูใ่ น EU และอังกฤษ กีราย
o ตรวจสอบว่ามีซพ
o ทบทวนว่ามีความจําเป็ นหรือไม่ทจะต
ี
้องเปลียนหรือหาซัพ
พลายเออร์รายใหม่ เพราะระเบียบขันตอนการซือขายจัดส่ง
อาจไม่คล่องตัวอย่างเดิมอีกต่อไปแล ้ว
่ ั น มีการเตรียมการเรือง
o ซัพพลายเออร์แต่ละรายทีคบค ้าอยูน
ผลกระทบอย่างไรกันบ ้าง

USA

vs

NORTH KOREA
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ิ ยวกัน
เราเห็นสงเดี
แต่

หก

เก้า

เราคิดไม่เหมือนก ัน

USA

vs

CHINA

ไมใชเรื่องแปลก

ถ ้าไม่ตรงกับทีเราคิด ก็ไม่จําเป็ นจะต ้องผิดเสมอไป

A chain is only
as strong as
it's weakest link!

ิ บริษ ัทคาดหว ัง
นีคือสงที

Pulse of Procurement
ชีพจรจัดซือจัดหา

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

เมือถูกสังให ้ทํา Cost Savings ท่านนึกถึงอะไร?

OUT
THE
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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

ราคา เป็นแค่
เรืองผิวๆ

เหลียวมองงานจัดซือจัดจ ้างของเรา

ในการเจรจาซื้อขายกันนั้น.......

รอบคอบ

แมราคาจะเปนปจจัยสําคัญ
แตก็ยังมีอก
ี หลายปจจัย
ที่จะตองนํามาพิจารณา
ประกอบกันไปดวย
กอนจะตัดสินใจ

หรือ

ิ ธิภาพ?
ไร ้ประสท

ตองดู TCO / LCC เปนหลัก

เพือรับมือกับความเร่งด่วนและความไม่แน่นอน
เราจึงต ้องปรับระบบงานให ้คล่องแคล่ว ว่องไว
โดยค ้นหาและขจัดความสูญเปล่าในระบบทิงไป

ปลาใหญ่ไม่น่ากลัว
แต่ปลาเร็ว น่ากลัวกว่า
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Change

Silo
Thinking

คิดแบบไม่สนใจใคร

!

Fragmented Ownership and Responsibility

Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม

ประสานงา
•
•
•
•
•
•

Ego สูง
มักจะดูหมินดูแคลน non-engineer
เอาแต่ใจ
ไม่ยด
ึ กฎระเบียบกติกา
มักง่าย
ฯลฯ

Teamwork

•
•
•
•
•

ไม่มค
ี วามรู ้ทางเทคนิค
กฎระเบียบหยุมหยิม
ทํางานช ้า
สนใจแต่ราคา
ฯลฯ

น
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เลือกให้ถก
ู ต้อง

ประเมิน
ให้ถก
ู ต้อง

Supplier selection, assessment,
and relationship management

เลือกให้ถก
ู ต้อง

ประเมิน
ให้ถก
ู ต้อง

เลือกให้ถก
ู ต้อง

ประเมิน
ให้ถก
ู ต้อง

Supplier selection, assessment,
and relationship management

ประเด็ นพืนฐานทีเราประเมินซ ัพพลายเออร์

Nobody

เลือกให้ถก
ู ต้อง

1. Q
Quality

ประเมิน
ให้ถก
ู ต้อง

2. C
Cost
3. D
Delivery
4. S
Service
5. CSR – Corporate Social Responsibitly

Supplier selection, assessment,
and relationship management

Typical Mix of
Collaborative Relationship

• Combative
• Arm’s length
• Strategic alliance
• Partnership

Supplier performance evaluation
is an ongoing process.

Strategic
alliance

Partnership

Typical Mix of
Collaborative Relationship
Arm’s length

Combative

Supplier selection, assessment,
and relationship management

Total spend
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ื การเจรจาต่อรอง การบริหารสต็อก
ปั ญหาในการจัดซอ

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีนีครับ

08 1628 7855
ี
เชยวชาญ
รัตนามหัทธนะ

cheocharn@hotmail.com
cheocharn
www.AMCthailand.com

cheocharn

