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เชยีวชาญ รตันามหทัธนะ 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@hotmail.com                  
 
 
         cheocharn               cheocharn 
      
 
                     www.AMCthailand.com                  
            
ประธานกรรมการ     
สถาบนัฝึกอบรมสมัมนาวชิาชพีจัดซอืฯ AMC 
บรษัิท อลัฟ่า แมเนจเมนท ์คอนซลัแตนท ์จํากดั 
 
 
 เป็นผูก้อ่ตังและไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบรหิารงานจัดซอืและซัพพลายเชนแห่ง

ประเทศไทย (PSCMT) ตงัแตเ่รมิกอ่ตงัเมอืพฤศจกิายน 2531 และไดรั้บเลอืกตงัใหดํ้ารงตําแหน่งนายกสมาคม
อยา่งตอ่เนอืงเรอืยมาจนถงึมนีาคม 2550 รวมทังสนิเป็นเวลาถงึ 18 ปี  

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทไีดรั้บรางวัลเกยีรตคิณุชนัสงู Garner Themoin จากสหพันธบ์รหิารงาน
จัดซอืและซพัพลายนานาชาต ิ (IFPSM - International Federation of Purchasing & Supply 
Management) เพอืชนืชมในความเสยีสละและทําคณุประโยชนอ์ยา่งยงิตอ่วงการวชิาชพีจัดซอืและซพัพลาย 

 เป็นคนไทยคนแรกและเพยีงคนเดยีวทไีดรั้บ MCIPS กติตมิศักด ิจากสถาบันบรหิารงานจัดซอืและซัพพลาย
แหง่ประเทศองักฤษ ในพระบรมราชนูิปถัมภ ์(CIPS - The Chartered Institute of Purchasing & Supply) 

 เป็นคนไทยคนแรกทไีดรั้บประกาศนยีบัตรรับรองความสามารถดา้นงานจัดซอื C.P.M. (Certified Purchasing 
Manager) และ A.P.P. (Accredited Purchasing Practitioner) จากสมาคมบริหารงานจัดซือแห่งชาต ิ
(NAPM - National Association of Purchasing Management) แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ปัจจุบันสมาคมนี
ไดเ้ปลยีนชอืใหมเ่ป็น ISM (Institute for Supply Management)  

 ไดรั้บการแต่งตังจาก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา
กรณี ศึกษ าท างด า้น  Corporate Social Responsibility in the Global Supply Chain  เพื อ เป็น  APEC 
Casebook ใหก้ลุม่สมาชกิ APEC ใชศ้กึษาเรอืง 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) ทังในประเทศและต่างประเทศ เพอืเป็นวทิยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวชิาจัดซอืจัดจา้งและซพัพลายเชนนานาชาต ิ

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

 เป็นเจา้ของและบรรณาธกิารวารสารรายเดือน สองภาษา ไทย-อังกฤษ วทิยายุทธจัดซอืและบรหิารพัสด ุ
(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 ทังในประเทศและตา่งประเทศ 
 ทปีรกึษาของ สมาคมไทยโลจสิตกิสแ์ละการผลติ (TLAPS – Thai Logistics And Production Society) 
 อดตีทปีรกึษาของ โครงการ Logistics Clinic ของสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 อดตีคณะทํางานจัดทําระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซอื ชดุกอ่ตังแรกเรมิของ

ประเทศไทย 
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ถา้ไมเ่ปลยีน ก็เตรยีมตวัจบ
     ถา้ยงัไมอ่ยากจบ ก็ตอ้งเปลยีน

อะไรคอืสงิททีา้ทายนัก
จัดซอืทกุวันน?ี??

นกัจดัซอืยคุเดมิ เป็นนกัแมน่ปืนเป้านงิ
 เป้าหมายอยูก่บัที
ขอ้มลูเปลยีนชา้
คูแ่ขง่มนีอ้ย
ลกูคา้ไมเ่รอืงมาก
จดัซอืเนน้ปฏบิตักิาร

นกัจดัซอืยคุนี ตอ้งเป็นนกัยงิปืนเป้าบนิ
 เป้าหมายเคลอืนทตีลอดเวลา
ขอ้มลูเปลยีนเร็ว
คูแ่ขง่มากมาย
ลกูคา้เอาแตใ่จ
จดัซอืเนน้กลยทุธ์

 เตรยีมตวัใหพ้รอ้ม                           
ตลอดเวลา เพอืให ้                     
สามารถตอบสนอง                          
ตอ่การเปลยีนแปลงไดอ้ยา่งทนัทว่งที

 ทํางานเป็นทมีเวอรค์ ประสานงานกบัทกุ
ฝ่ายเพอืรับขอ้มลูจากทกุดา้น แลว้นํามา
กลนักรอง และวางแผนเพอืทํางานเชงิรกุ

 หมดยคุการทํางานแบบตวัคนเดยีวแลว้!

ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตงัรับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

ตัวอยางการทํางานเชิงรับ ฝ่ายขาย

ฝ่ายผลติ
การเงนิ

จัดซอื

ซพัพลายเออร์ EPI
Early

Purchasing
Involvement

ESI 
Early
Supplier
Involvement

ผลการเลอืกตงั
จะเป็นอยา่งไร?

การเมอืงและเศรษฐกจิมคีวามสมัพันธก์นั

ตัวอยางการทํางานเชิงรุกตัวอยางการทํางานเชิงรุก

o เมอืเงนิปอนดอ์อ่นคา่ลง จะสง่ผลอยา่งไรตอ่การจัดซอื
o ตรวจสอบวา่มซีพัพลายเออรอ์ยูใ่น EU และอังกฤษ กรีาย
o ทบทวนวา่มคีวามจําเป็นหรอืไมท่จีะตอ้งเปลยีนหรอืหาซพั

พลายเออรร์ายใหม ่เพราะระเบยีบขนัตอนการซอืขายจัดสง่
อาจไมค่ลอ่งตัวอยา่งเดมิอกีตอ่ไปแลว้

o ซพัพลายเออรแ์ตล่ะรายทคีบคา้อยูนั่น มกีารเตรยีมการเรอืง
ผลกระทบอยา่งไรกันบา้ง USA vs NORTH KOREA
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USA vs CHINA

เราเห็นสงิเดยีวกนั
แต่

เราคดิไมเ่หมอืนกนั

ไมใชเรื่องแปลก

หก เกา้

ถา้ไมต่รงกบัทเีราคดิ ก็ไมจํ่าเป็นจะตอ้งผดิเสมอไป

A chain is only     
as strong as 

it's weakest link!

นคีอืสงิทบีรษิทัคาดหวงั

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

Pulse of Procurement
ชพีจรจัดซอืจัดหา

เมอืถกูสงัใหทํ้า Cost Savings ทา่นนกึถงึอะไร?

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
  เรอืงผวิๆ

ในการเจรจาซ้ือขายกันน้ัน.......
แมราคาจะเปนปจจยัสาํคัญ      

แตก็ยังมีอกีหลายปจจยั      
ที่จะตองนํามาพจิารณา      

ประกอบกนัไปดวย      
กอนจะตดัสนิใจ

ตองดู TCO / LCC เปนหลัก

เหลยีวมองงานจัดซอืจัดจา้งของเรา
รอบคอบ หรอื ไรป้ระสทิธภิาพ?

เพอืรับมอืกบัความเรง่ดว่นและความไมแ่น่นอน
เราจงึตอ้งปรับระบบงานใหค้ลอ่งแคลว่ วอ่งไว 

โดยคน้หาและขจัดความสญูเปลา่ในระบบทงิไป

ปลาใหญไ่มน่่ากลวั
แตป่ลาเร็ว น่ากลวักวา่
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Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม

Fragmented Ownership and ResponsibilityFragmented Ownership and Responsibility

• Ego สงู
• มักจะดหูมนิดแูคลน non-engineer
• เอาแตใ่จ
• ไมย่ดึกฎระเบยีบกตกิา
• มักงา่ย
• ฯลฯ

• ไมม่คีวามรูท้างเทคนคิ
• กฎระเบยีบหยมุหยมิ
• ทํางานชา้
• สนใจแตร่าคา
• ฯลฯ

ประสานงาประสานงา
นน

TeamworkTeamwork
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Supplier selection, assessment, 
and relationship management

เลอืกใหถ้กูตอ้ง ประเมนิ
ใหถ้กูตอ้ง

Supplier selection, assessment, 
and relationship management

เลอืกใหถ้กูตอ้ง ประเมนิ
ใหถ้กูตอ้ง

Nobody

Supplier selection, assessment, 
and relationship management

เลอืกใหถ้กูตอ้ง ประเมนิ
ใหถ้กูตอ้ง Quality

Cost

Delivery

Service

CSR – Corporate Social Responsibitly

ประเด็นพนืฐานทเีราประเมนิซพัพลายเออร์

1. Q

2. C

3. D

4. S

5. CSR

Supplier performance evaluation  
is an ongoing process.

Supplier selection, assessment, 
and relationship management

เลอืกใหถ้กูตอ้ง ประเมนิ
ใหถ้กูตอ้ง

Typical Mix of 
Collaborative Relationship

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

CombativeArm’s length

Strategic  
alliance

Partnership

Typical Mix of 
Collaborative Relationship
Typical Mix of 
Collaborative Relationship
Typical Mix of 
Collaborative Relationship

Total spend
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เชยีวชาญ รัตนามหทัธนะเชยีวชาญ รัตนามหทัธนะ

cheocharn@hotmail.com

08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

ปัญหาในการจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสต็อก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทนีคีรับ

www.AMCthailand.comwww.AMCthailand.com
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