
วนัพฤหสับดที ี13 กมุภาพนัธ ์2563 
14:00-16:00 น. ทไีบเทค บางนา

บรรยายโดย... 

เร ือง
Smart Purchasing &

Supply Management in
Economic Turbulence 2020

1
• Impact on purchasing & supply management caused 

by economic turbulence (ความผันผวนและปันป่วนของ
เศรษฐกจิสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่การทํางานจัดซอืจดัหา)

2
• Warning signs of problematic purchasing & supply 

management (สญัญาณเตอืนภยัวา่ระบบจัดซอืจัดหาของทา่น
กําลังมปัีญหา ซงึไมน่่าจะรับมอืกบัสภาพธรุกจิปัจจบุนัไดด้นัีก)

3
• How to become Smarter in purchasing  & supply 

management. (ทําอยา่งไร จงึจะทํางานจัดซอืจดัหาให ้smart
ยงิขนึ เพอืจะรับมอืกบัสภาพธรุกจิในปัจจบุนั)

         ปน้ีเศรษฐกิจท่ัวท้ังโลกผันผวนและปนปวน
     แตในวิกฤตก็มักมีโอกาสซอนอยูดวยเสมอ
นักจัดซ้ือตองวิเคราะหปญหาและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ
   เพ่ือจะเปนกําลังสําคัญในการนําพาบริษัทฝาวิกฤต
        โดยใชแนวคิดแบบบันได 3 ขั้นตอไปน้ี
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 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)  

 ไดรั้บเชญิใหเ้ป็นอาจารยส์อนพเิศษระดบัปรญิญาตรแีละโทของหลายมหาวทิยาลยั เชน่ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ธรรมศาสตร,์ มหดิล, เชยีงใหม,่ ขอนแกน่, ศลิปากร, บรูพา, เกษตรศาสตร,์ ศรนีครนิทรวโิรฒ, 
สโุขทยัธรรมาธริาช, เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ,ี เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื, ราชภฏั
นครราชสมีา, ราชภฏัวลยัอลงกรณ์, ราชภฏัสวนสนัุนทา, วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน, สถาบนั
บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้), แมฟ้่าหลวง, และสถานศกึษาของเอกชนอกีหลายแหง่ เชน่ ม.อสัสมัชญั, 
กรงุเทพ, รังสติ, ศรปีทมุ, ธรุกจิบณัฑติ, หอการคา้ไทย, Yonok-MBA, ลําปางอนิเตอรเ์ทค-MBA เป็นตน้ 

 เป็นวทิยากรใหส้ถาบนัฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆมากกวา่ 30 แหง่ ทังในประเทศและตา่งประเทศ 
 ทปีรกึษาของ เภสชักรรมสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ ์
 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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1
• Impact on purchasing & supply management caused 

by economic turbulence (ความผันผวนและปันป่วนของ
เศรษฐกจิสง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่การทํางานจัดซอืจัดหา)

2

3

ภายใตส้ถานการณ์ที่ เศรษฐกิจโลกแย่
เศรษฐกจิไทยทรดุ 

บรษิทัไมต่อ้งการคนเหลา่น้ี...

คนมองโลกสวย ชะล่าใจ และ ประเมินความ

รนุแรงของวิกฤติตํา่ จนมองขา้มการป้องกนัภยั

คกุคามท่ีอาจเกิดขึน้แบบปัจจบุนัทนัดว่น

คนตาขาว ตื่นตระหนกกลัวไปหมดทกุอย่าง

จนไมก่ลา้ลงมอืทาํอะไรทัง้นัน้ ทาํใหไ้มเ่ห็นโอกาส

และไมส่ามารถฉวยมาทาํประโยชนไ์ด้

คนข้ีแพ ้เอาแต่โทษคนอ่ืน และโทษส่ิงแวดลอ้ม

รอบตวัท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

จะจบเมอืไหร่

Covid19 กระทบธรุกจิใดบา้ง
1. ธรุกจิการทอ่งเทยีว
2. สายการบนิ
3. ทพัีก รสีอรต์ โรงแรม
4. รา้นนวด-สปา
5. รา้นอาหาร
6. หา้งสรรพสนิคา้
7. โรงภาพยนตร์
8. สนิคา้เกษตร
9. อตุสาหกรรมยานยนต-์อเิล็กทรอนกิส์
10.อสงัหารมิทรัพย์
11.ธรุกจินําเขา้-สง่ออก

ขอ้มลูจาก 
กรุงเทพธุรกิจ, การเงิน
ธนาคาร, ศูนย์วจัิยกสกิร
ไทย, ศูนยข์อ้มูลและข่าว
สบืสวนเพอืสทิธพิลเมอืง, 
condotiddoi

 7 กมุภาพันธ ์2563

SARS November 2002
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus)
จดุเรมิตน้ - กวางตุง้ จนี (คาดวา่มาจากคา้งคาว ชะมด อเีห็น)
ระบาดไป 26 ประเทศ มคีนตายรวม 774 คน = 10%

MERS June 2012 
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)
จดุเรมิตน้ – เจดดาห ์ซาอดุอิาราเบยี (คาดวา่มาจากอฐู)
ระบาดไป 27 ประเทศ มคีนตายรวม 858 คน = 37%

COVID19 December 2019
(Corona Virus Disease 2019)
จดุเรมิตน้ - อูฮ่นั จนี (คาดวา่มาจากคา้งคาว)
ระบาดไป 19 ประเทศ มคีนตายรวม 1,367 คน = 2%

ผนัผวน
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เศรษฐกจิตอนนเีป็นไง?

6 มกราคม 2563

ผศ.ดร.ธนวรรธน ์พลวชิยั อธกิารบด ีม.หอการคา้ไทย
วันท ี13 มกราคม 2563

ลุ ้น ก า ร เ มื อ ง
ผ่อนคลาย และ
บาทอ่อน ช่วย
เศรษฐกจิไทยปี 
2563 โต 2.8%

CPF AIS พฤกษาสยามพวิรรธน์

CEO ถอดรหสัเศรษฐกจิปี ’63
กําลงัซอืฝืด-ธรุกจิรัดเข็มขดั

วันท ี3 มกราคม 2563
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ดว้ยผลกระทบทเีกดิจากการแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรนา รวมถงึปัญหาความล่าชา้ของการจัดสรร
งบประมาณ และปัญหาภยัแลง้ทีประเทศไทย
กําลังเผชญิ แบงก ์ออฟ อเมรกิา จงึคาดการณ์การ
เติบโตของจีดีพีไทยปีนีเหลือ 2.2% เท่านัน 
สอดคลอ้งกบับทวเิคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์ที
ปรับลดเป้าการเตบิโตของจดีพีไีทยปีน ีลงมาเหลอื
ขยายตวัแค ่2.3% จาก 2.8%

ขอ้มลูจาก 
กรงุเทพธรุกจิ, การเงนิธนาคาร, ศนูยว์จัิยกสกิรไทย, ศนูย์
ขอ้มลูและขา่วสบืสวนเพอืสทิธพิลเมอืง, condotiddoi

 7 กมุภาพันธ ์2563

เราเห็นสงิเดยีวกนั
แต่

เราคดิไมเ่หมอืนกนั

ไมใชเร่ืองแปลก

หก เกา้

ถา้ไมต่รงกบัทเีราคดิ ก็ไมจํ่าเป็นจะตอ้งผดิเสมอไป

เปิดใจ - รับฟัง - อยา่ดว่นสรปุ

ตอ้งรับรูว้า่ โลกปัจจุบันมคีวามเปลยีนแปลง
ตลอดเวลา ทังจากธรรมชาตแิละจากนํามอื
มนุษย์

และตอ้งรับรูว้า่ ตา่งก็จะไดรั้บผลกระทบจาก
การเปลยีนแปลงนันทังสนิ ไม่ว่าจะอยู่ทใีด
ในโลกน ี
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ในทกุวกิฤต มกัมโีอกาสซอ่นตวัอยูเ่สมอ

สติมาปญญาเกิด 
สติเตลิด
มักเกิดปญหา

ตงัสต ิอยา่ตระหนก

ไมงั้น
ก็จะเหมือน 

“ลิงแกแห”

โบราณเปรยีบ "ลงิแกแ้ห" นันแยม่าก 
แสนลําบาก หนักหนา พาสบัสน 
ยงิอยากแก ้ยงิยุง่ใหญ ่ใหว้กวน 
แหพันตน แกไ้มส่ดุ หลดุสกัที

เปรยีบเหมอืนคน ไมรู่จ้รงิ แตห่ยงิหนา 
อวดวา่ขา้ แน่จรงิ หยงิศกัดศิร ี
ขา้สแิน่ แกปั้ญหา ไดท้กุท ี
ซงึแปลกด ียงิแก ้ยงิแยล่ง

เป็นสํานวนคนโบราณ ทตีอ้งการเตอืนผูค้น
ใหพ้ึงระมัดระวัง จะทําการใดจงคิดพิจารณา
ไตรต่รองใหร้อบคอบ 

ตอ้งหาขอ้มูลความรูใ้หเ้พียงพอก่อนจะ
ตัดสนิใจลงมือทํา อย่าใหเ้กดิสภาพทีไม่รูจ้รงิ 
จะเกดิปัญหาทับซอ้นหลายปม พันกันยุ่งเหยงิ 
ชนดิทแีกะแกอ้ยา่งไรก็ไมส่ามารถคลคีลายได ้

เปรยีบเสมอืน “ลงิแกแ้ห” ซงึในทสีุด
อาจจมนําตายได้
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เศรษฐกจิไมด่ ีเป็นภยัคกุคาม 
หรอืเป็นโอกาสของนักจัดซอื

o ชว่งเศรษฐกจิมปัีญหา  ผูบ้รหิารมกัสนใจ 
งานของฝ่ายจัดซอืจัดหามากกวา่แตก่อ่น

o เป็นโอกาสดทีนัีกจัดซอืจะไดล้กุขนึแสดง
ตวัใหท้กุคนเห็นคณุคา่ ผลงานของฝ่าย
จัดซอืจะเป็นทปีรากฏตอ่สายตาของทกุ
คนไดช้ดัเจนวา่ชว่ยบรษัิทไดม้ากเพยีงใด

เศรษฐกจิไมด่ ีเป็นภยัคกุคาม 
หรอืเป็นโอกาสของนักจัดซอื

o เศรษฐกจิไมด่ ีบรรดาซพัพลายเออรต์า่ง
แขง่ขนักนัเองอยา่งหนักหน่วงเอาเป็น
เอาตายเพอืความอยูร่อด และมกัจะตงัใจ
ทํางานใหด้กีวา่ยามทเีศรษฐกจิเฟืองฟู

o จับตาดใูหด้ ีซพัพลายเออรร์ายเล็กอาจ
ปิดกจิการไปเลย หรอือาจจะถกูกลนืโดย
ซพัพลายเออรร์ายใหญ่

สงิทตีอ้งระวงั

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

5 อยา่ง
สงิทตีอ้งระวงั

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

5 อยา่ง

 การเมอืงไทยไมน่งิ
 ความลา่ชา้ของงบประมาณ
 ภยัแลง้
 ผลจากการอภปิรายไมไ่วว้างใจ

Trade war USA-China
USA-North Korea, USA-Iran
Coronavirus (COVID19)
World economic growth deceleration
GSP cut

เศรษฐกิจผันผวนและปนปวน
ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน

ผลท่ีเกิดตามมา คือ...
การสง่ออกลดลง
การผลติลดลง
การนําเขา้ลดลง
ธรุกจิทเีกยีวเนอืงกบัการทอ่งเทยีวยําแย่
ปิดกจิการ - คนตกงาน
รายไดป้ระชาชนลดลง
เพมิความระมัดระวงัในการใชจ้า่ย
ชะลอการลงทนุ
กําลงัการซอืถดถอย
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สิ่งที่กระทบการการจัดซ้ือจัดหา คือ...
Uncertainty
Unexpected demand
Changes
Urgency
Shortage
Inventory
SRM (Supplier Relationship Management)
Source relocation
Cost savings

1

2
• Warning signs of problematic purchasing & supply 

management (สญัญาณเตอืนภัยวา่ระบบจัดซอืจัดหาของทา่น
กําลังมปัีญหา ซงึไมน่่าจะรับมอืกับสภาพธรุกจิปัจจบัุนไดด้นัีก)

3



 รูว้า่จะตอ้งจัดซอืจัดหาอะไรบา้ง กต็อ่เมอืไดรั้บ PR
 Urgent PO มจํีานวนมาก และฝ่ายจัดซอืจัดหาไม่

สามารถรับมอืไดด้เีทา่ทคีวร

 PO amendment มจํีานวนมาก และฝ่ายจัดซอืจัดหาไม่
สามารถรับมอืไดด้เีทา่ทคีวร

 เพราะ user มาทวงถาม ทา่นจงึเพงิรูว้า่ของยงัไมม่า
 ไมรู่ว้า่ปีนจีะม ีCAPEX เกยีวกบัอะไรบา้ง

Warning Signs

สญัญาณเตอืนภยัวา่
ระบบจัดซอืจัดหาของทา่น

กาํลงัมปีญัหา
ซงึไมน่่าจะรับมอืกบัสภาพธรุกจิปัจจบุนัไดด้นัีก

สญัญาณเตอืนภยัวา่
ระบบจัดซอืจัดหาของทา่น

กาํลงัมปีญัหา
ซงึไมน่่าจะรับมอืกบัสภาพธรุกจิปัจจบุนัไดด้นัีก
 ไมรู่ว้า่ปีนบีรษัิทจะมสีนิคา้ตวัใหมห่รอืบรกิารใหม่
 ไมรู่ว้า่ปีนบีรษัิทจะเลกิสนิคา้หรอืบรกิารบางตวั
 ฝ่ายจัดซอืไมไ่ดรั้บการยอมรับนับถอืจากภายในบรษัิท

 Managed spend ตํากวา่ Unmanaged spend มาก
 ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนงึในคณะกรรมการ
 อยูร่ะดบัคอ่นขา้งตําใน Company organization chart
 ไมไ่ดรั้บความรว่มมอืจากซพัพลายเออรเ์ทา่ทคีวร

Warning Signs

Reactive > Proactive

Poor recognition

1

2

3
• How to become Smarter in purchasing  & supply 

management. (ทําอยา่งไร จงึจะทํางานจัดซอืจัดหาให ้smart 
ยงิขนึ เพอืจะรับมอืกับสภาพธรุกจิในปัจจบัุน)
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More proactive
More EPI
More ESI
Continuous feedback to users
Member in war room
SRM (Supplier Relationship Management)

Holistic approach

Become smarter in P&S – How? Become smarter in P&S – How?
Step out the comfort zone
To be indispensable person
Leaner
More agility
Gap analysis
Fill up the gap
Risk management

สถานการณในยุคท่ีเศรษฐกิจผันผวนเชนนี้ 
นักจัดซื้ออยาทํางานแบบ Wait and see 

เมื่อเศรษฐกิจผันผวนยอมสงผลให
บริษัทตองปรับกระบวนยุทธทางธุรกิจ

อยาเคยชินอยูกับการทํางานเชิงรบั

Reactive

ตอ้งรกุ ถงึจะชนะ

ตงัรับ อยา่งเกง่กแ็คเ่สมอ

Change!
Silo

Thinking
คดิแบบไมส่นใจใคร

Holistic
Thinking

คดิแบบองคร์วม
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Organizational Silos

เรื่องนี้ผมไมเกีย่ว
ลองไปถามอกีแผนกดูนะ

เอ.. ใมรูแฮะ

ทํางานแบบ
ตัวใคร
ตัวมัน

พวกเราอยูท่า่มกลางความเสยีง (Risk)
• นําทว่ม
• แผน่ดนิไหว
• การประทว้งหยดุงาน
• การปิดสนามบนิ
• การจราจล
• การวางระเบดิ
• พายุ
• เครอืงบนิตก
• ระบบ IT ลม่
• แหลง่นําถกูปนเปือน
• ปัญหาขยะลน้
• โจรสลดั
• ปัญหาการเมอืง

• สนึามิ
• โรคระบาด
• เดนิขบวนประทว้งปิดถนน
• ภยัจากการกอ่การรา้ย
• การวางเพลงิ
• อบุัตเิหตรุะเบดิในโรงงาน
• ฟ้าผา่
• ไฟฟ้าดบั
• ระบบสอืสารลม้เหลว
• Key personnel หายไป
• สารพษิรัวไหล
• ปัญหาเศรษฐกจิ
• คูค่า้เลกิกจิการ

พวกเราอยูท่า่มกลางความเสยีง (Risk)

Risk 
Mitigation

Risk 
Avoidance

ทัง Natural disaster
และ Man-made disaster

Example Risk Plan
Risk Criticality

Level
Probability Actions to Avoid or Mitigate

Natural disaster 
affects supplier’s 
region

High  Low Dual source with suppliers in 
different regions

Supplier runs 
one week behind 
on production

High  High Maintain sufficient inventory

One of supplier’s 
ships is hijacked by 
pirates

Medium Medium Maintain sufficient inventory

Demand exceeds 
forecast High  Medium

Ensure suppliers have plan in 
place to expand production

A shipment is 
out of tolerance 
and fails 
inspection

Low  Medium

Have rework instructions for 
internal techs and includes 
reimbursement clause in 
contracts
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จําเป็นตอ้งปรบัระบบงานจดัซอื  
ให ้smart ยงิขนึ...
 เพอืสามารถรับมอืกบั Urgency ไดอ้ยา่ง

ทนัทว่งที
 เพอืสามารถรับมอืกบั Uncertainty โดย

ไมม่คีวามเสยีหาย
 เพอืสามารถรับมอืกบั Change ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม
 เพอืสามารถรับมอืกบั Work load ในบาง

ชว่งเวลาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

Be careful not to identify environmental 
changes too late for adaptation,        
as well as not to use yesterday's 

actions for today's problems. 

If you are doing business today        
with yesterday knowledge,                
you will be out of business 
tomorrow!!!

 เตรยีมตวัใหพ้รอ้มอยูต่ลอดเวลา 
เพอืใหส้ามารถตอบสนองตอ่การ
เปลยีนแปลงไดอ้ยา่งทันทว่งที

 ประสานงานกบัทกุฝ่ายเพอื
ชว่ยกนัทํา Risk management

More proactive
More agility
Risk management

เชยีวชาญ รัตนามหทัธนะเชยีวชาญ รัตนามหทัธนะ

cheocharn@hotmail.com
08 1628 7855   08 1628 7855   

cheocharncheocharn

www.AMCthailand.com

ปัญหาในการจัดซอื การเจรจาตอ่รอง การบรหิารสตอ๊ก 
สอบถามและปรกึษาหารอืไดฟ้ร ีทนีคีรับ
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