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เรือง
Smart Purchasing &
Supply Management in
Economic Turbulence 2020

บรรยายโดย...
ว ันพฤห ัสบดีท ี 13 กุมภาพ ันธ์ 2563
14:00-16:00 น. ทีไบเทค บางนา

ปนี้เศรษฐกิจทั่วทั้งโลกผันผวนและปนปวน
แตในวิกฤตก็มักมีโอกาสซอนอยูดวยเสมอ
นักจัดซื้อตองวิเคราะหปญหาและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
เพื่อจะเปนกําลังสําคัญในการนําพาบริษัทฝาวิกฤต
โดยใชแนวคิดแบบบันได 3 ขั้นตอไปนี้
1

• Impact on purchasing & supply management caused
by economic turbulence (ความผันผวนและปั นป่ วนของ
เศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทํางานจัดซือจัดหา)

2

• Warning signs of problematic purchasing & supply
management (สัญญาณเตือนภัยว่าระบบจัดซือจัดหาของท่าน
กําลังมีปัญหา ซึงไม่น่าจะรับมือกับสภาพธุรกิจปั จจุบน
ั ได ้ดีนัก)

3

• How to become Smarter in purchasing & supply
management. (ทําอย่างไร จึงจะทํางานจัดซือจัดหาให ้ smart
ยิงขึน เพือจะรับมือกับสภาพธุรกิจในปั จจุบน
ั )
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ั
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 ริห ารงาน จั ด ซื อ แ ห่ ง ช 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) ทังในประเทศและต่างประเทศ เพือเป็ นวิท ยากรของ
โครงการ MLS - Modular Learning System ในวิชาจัดซือจัดจ ้างและซัพพลายเชนนานาชาติ
 ได ้รับการถ่ายทอดความรู ้โดยตรงจากสถาบัน CIPS (The Chartered Institute of Purchasing and Supply)
ประเทศอังกฤษ 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 ้รับเชิญให ้เป็ นอาจารย์สอนพิเศษระดับปริญญาตรีและโทของหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, มหิดล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ศิลปากร, บูรพา, เกษตรศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ,
สุโขทัยธรรมาธิราช, เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร,ี เทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ, ราชภัฏ
นครราชสีมา, ราชภัฏวลัยอลงกรณ์, ราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า), แม่ฟ้าหลวง, และสถานศึกษาของเอกชนอีกหลายแห่ง เช่น ม.อัสสัมชัญ,
กรุงเทพ, รังสิต, ศรีปทุม, ธุรกิจบัณฑิต, หอการค ้าไทย, Yonok-MBA, ลําปางอินเตอร์เทค-MBA เป็ นต ้น
 เป็ นวิทยากรให ้สถาบันฝึ กอบรมสัมมนาต่างๆมากกว่า 30 แห่ง ทังในประเทศและต่างประเทศ
 ทีปรึกษาของ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 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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1

• Impact on purchasing & supply management caused
by economic turbulence (ความผันผวนและปั นป่ วนของ
เศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทํางานจัดซือจัดหา)

ภายใต้ส ถานการณ์ ที่ เ ศรษฐกิ จ โลกแย่
เศรษฐกิจไทยทรุด
บริษทั ไม่ตอ้ งการคนเหล่านี้...
คนมองโลกสวย ชะล่าใจ และ ประเมินความ
รุนแรงของวิกฤติตาํ่ จนมองข้ามการป้องกันภัย
คุกคามที่อาจเกิดขึน้ แบบปั จจุบนั ทันด่วน
คนตาขาว ตื่นตระหนกกลัวไปหมดทุกอย่าง
จนไม่กล้าลงมือทําอะไรทัง้ นัน้ ทําให้ไม่เห็นโอกาส
และไม่สามารถฉวยมาทําประโยชน์ได้
คนขี้แพ้ เอาแต่โทษคนอื่น และโทษสิ่งแวดล้อม
รอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป

2
3

Covid19 กระทบธุรกิจใดบ ้าง

จะจบเมือไหร่

SARS

November 2002

MERS

June 2012

1. ธุรกิจการท่องเทียว
2. สายการบิน
3. ทีพัก รีสอร์ต โรงแรม
ข ้อมูลจาก
กรุ ง เทพธุ ร กิจ , การเงิ น
4. ร ้านนวด-สปา
ธนาคาร, ศู น ย์ว จ
ิ ั ย กสิก ร
ไทย, ศูนย์ข ้อมูลและข่าว
5. ร ้านอาหาร
สืบสวนเพือสิทธิพลเมือง,
condotiddoi
ิ ค ้า
6. ห ้างสรรพสน
7 กุมภาพันธ์ 2563
7. โรงภาพยนตร์
ิ ค ้าเกษตร
8. สน
9. อุตสาหกรรมยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส ์
10. อสงั หาริมทรัพย์
11. ธุรกิจนํ าเข ้า-สง่ ออก

(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus)
จุดเริมต ้น - กวางตุ ้ง จีน (คาดว่ามาจากค ้างคาว ชะมด อีเห็น)
ระบาดไป 26 ประเทศ มีคนตายรวม 774 คน = 10%
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)
จุดเริมต ้น – เจดดาห์ ซาอุดอ
ิ าราเบีย (คาดว่ามาจากอูฐ)
ระบาดไป 27 ประเทศ มีคนตายรวม 858 คน = 37%

COVID19

December 2019

(Corona Virus Disease 2019)
ั จีน (คาดว่ามาจากค ้างคาว)
จุดเริมต ้น - อูฮ
่ น
ระบาดไป 19 ประเทศ มีคนตายรวม 1,367 คน = 2%

ผ ันผวน
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เศรษฐกิจตอนนีเป็ นไง

?

ั อธิการบดี ม.หอการค้าไทย
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชย
ลุ ้ น ก า ร เ มื อ ง
ผ่อ นคลาย และ
บาทอ่ อ น ช่ ว ย
เศรษฐกิจไทยปี
2563 โต 2.8%

6 มกราคม 2563

CEO ถอดรหัสเศรษฐกิจปี ’63

ื ด-ธุรกิจรัดเข็มขัด
กําลังซอฝื
วันที 3 มกราคม 2563

CPF

AIS

สยามพิวรรธน์

พฤกษา

วันที 13 มกราคม 2563
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ด ้วยผลกระทบทีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวร ัส
้
โคโรนา รวมถึงปั ญหาความล่าชาของการจั
ดสรร
งบประมาณ และปั ญหาภ ย
ั แล้ง ทีประเทศไทย
ิ แบงก์ ออฟ อเมริกา จึงคาดการณ์การ
กําลังเผชญ
เติบ โตของจี ด ี พี ไ ทยปี นี เหลื อ 2.2% เท่ า นั น
สอดคล ้องกับบทวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส ์ ที
ปรับลดเป้ าการเติบโตของจีดพ
ี ไี ทยปี นี ลงมาเหลือ
ขยายตัวแค่ 2.3% จาก 2.8%
ข ้อมูลจาก
กรุงเทพธุรกิจ, การเงินธนาคาร, ศูนย์วจ
ิ ัยกสิกรไทย, ศูนย์
ข ้อมูลและข่าวสืบสวนเพือสิทธิพลเมือง, condotiddoi
7 กุมภาพันธ์ 2563

ิ ยวกัน
เราเห็นสงเดี
แต่

เปิ ดใจ - รับฟั ง - อย่าด่วนสรุป
หก

เก้า

เราคิดไม่เหมือนก ัน

ไมใชเรื่องแปลก

ถ ้าไม่ตรงกับทีเราคิด ก็ไม่จําเป็ นจะต ้องผิดเสมอไป

ต ้องรับรู ้ว่า โลกปั จจุบันมีความเปลียนแปลง
ตลอดเวลา ทังจากธรรมชาติและจากนํ ามือ
มนุษย์

และต ้องรับรู ้ว่า ต่างก็จะได ้รับผลกระทบจาก
ิ ไม่ว่าจะอยู่ทใด
การเปลียนแปลงนั นทังสน
ี
ในโลกนี
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่ นตัวอยูเ่ สมอ
ในทุกวิกฤต มักมีโอกาสซอ

สติมาปญญาเกิด
สติเตลิด
มักเกิดปญหา

โบราณเปรียบ "ลิงแก ้แห" นันแย่มาก
ั สน
แสนลําบาก หนักหนา พาสบ
ยิงอยากแก ้ ยิงยุง่ ใหญ่ ให ้วกวน
ั ที
แหพันตน แก ้ไม่สด
ุ หลุดสก
เปรียบเหมือนคน ไม่รู ้จริง แต่หยิงหนา
ั ดิศรี
อวดว่าข ้า แน่จริง หยิงศก
ิ
ข ้าสแน่ แก ้ปั ญหา ได ้ทุกที
ึ
ซงแปลกดี
ยิงแก ้ ยิงแย่ลง

ตังสติ อย่าตระหนก

ไมงั้น
ก็จะเหมือน

“ลิงแกแห”

เป็ นสํานวนคนโบราณ ทีต ้องการเตือนผู ้คน
ให ้พึง ระมั ด ระวั ง จะทํ า การใดจงคิด พิจ ารณา
ไตร่ตรองให ้รอบคอบ
ต ้องหาข ้อมู ล ความรู ใ้ ห ้เพีย งพอก่ อ นจะ
ิ ใจลงมือ ทํ า อย่า ให ้เกิด สภาพทีไม่รู ้จริง
ตัด ส น
้
จะเกิด ปั ญหาทับ ซ อนหลายปม
พั นกันยุ่งเหยิง
ชนิดทีแกะแก ้อย่างไรก็ไม่สามารถคลีคลายได ้
ึ
สุ ด
เปรีย บเสมือ น “ลิง แก้แ ห” ซ งในที
อาจจมนําตายได้
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เศรษฐกิจไม่ด ี เป็ นภัยคุกคาม
ื
หรือเป็ นโอกาสของนักจัดซอ

เศรษฐกิจไม่ด ี เป็ นภัยคุกคาม
ื
หรือเป็ นโอกาสของนักจัดซอ

o ชว่ งเศรษฐกิจมีปัญหา ผู ้บริหารมักสนใจ
ื ดหามากกว่าแต่กอ
งานของฝ่ ายจัดซอจั
่ น
ื
o เป็ นโอกาสดีทนั
ี กจัดซอจะได
้ลุกขึนแสดง
ตัวให ้ทุกคนเห็นคุณค่า ผลงานของฝ่ าย
ื
จัดซอจะเป็
นทีปรากฏต่อสายตาของทุก
ั เจนว่าชว่ ยบริษัทได ้มากเพียงใด
คนได ้ชด

ั พลายเออร์ตา่ ง
o เศรษฐกิจไม่ด ี บรรดาซพ
แข่งขันกันเองอย่างหนักหน่วงเอาเป็ น
เอาตายเพือความอยูร่ อด และมักจะตังใจ
ทํางานให ้ดีกว่ายามทีเศรษฐกิจเฟื องฟู
ั พลายเออร์รายเล็กอาจ
o จับตาดูให ้ดี ซพ
ปิ ดกิจการไปเลย หรืออาจจะถูกกลืนโดย
ั พลายเออร์รายใหญ่
ซพ

ิ ต ้องระวัง
สงที

ิ ต ้องระวัง
สงที

5 อย่าง

5 อย่าง

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

เศรษฐกิจผันผวนและปนปวน
ปจจัยภายนอก

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

ปจจัยภายใน





การเมืองไทยไม่นงิ
ความล่าช ้าของงบประมาณ
ภัยแล ้ง
ผลจากการอภิปรายไม่ไว ้วางใจ

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

ผลที่เกิดตามมา คือ...

การสง่ ออกลดลง
การผลิตลดลง
การนํ าเข ้าลดลง
ธุรกิจทีเกียวเนืองกับการท่องเทียวยําแย่
ปิ ดกิจการ - คนตกงาน
รายได ้ประชาชนลดลง
เพิมความระมัดระวังในการใชจ่้ าย
ชะลอการลงทุน
ื
กําลังการซอถดถอย
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สิ่งที่กระทบการการจัดซื้อจัดหา คือ...

1

Uncertainty
Unexpected demand
Changes
Urgency
Shortage
Inventory
SRM (Supplier Relationship Management)
Source relocation
Cost savings

ั ญาณเตือนภัยว่า
สญ
ื ดหาของท่าน
ระบบจัดซอจั
กําล ังมีปญ
ั หา
ึ
ซงไม่
น่าจะรับมือกับสภาพธุรกิจปั จจุบน
ั ได ้ดีนัก

2


• Warning signs of problematic purchasing & supply
management (สัญญาณเตือนภัยว่าระบบจัดซือจัดหาของท่าน
กําลังมีปัญหา ซึงไม่น่าจะรับมือกับสภาพธุรกิจปั จจุบันได ้ดีนัก)

3

ั ญาณเตือนภัยว่า
สญ
ื ดหาของท่าน
ระบบจัดซอจั
กําล ังมีปญ
ั หา
ึ
ซงไม่
น่าจะรับมือกับสภาพธุรกิจปั จจุบน
ั ได ้ดีนัก

 รู ้ว่าจะต ้องจัดซือจัดหาอะไรบ ้าง ก็ตอ
่ เมือได ้รับ PR
 Urgent PO มีจํานวนมาก และฝ่ ายจัดซือจัดหาไม่
สามารถรับมือได ้ดีเท่าทีควร

ิ ค ้าตัวใหม่หรือบริการใหม่
 ไม่รู ้ว่าปี นบริ
ี ษัทจะมีสน
 ไม่รู ้ว่าปี นบริ
ี ษัทจะเลิกสินค ้าหรือบริการบางตัว
 ฝ่ ายจัดซือไม่ได ้รับการยอมรับนั บถือจากภายในบริษัท

 PO amendment มีจํานวนมาก และฝ่ ายจัดซือจัดหาไม่
สามารถรับมือได ้ดีเท่าทีควร
 เพราะ user มาทวงถาม ท่านจึงเพิงรู ้ว่าของยังไม่มา
 ไม่รู ้ว่าปี นจะมี
ี
CAPEX เกียวกับอะไรบ ้าง






Warning Signs

Warning Signs
Managed spend ตํากว่า Unmanaged spend มาก
ไม่ได ้เป็ นส่วนหนึงในคณะกรรมการ
อยูร่ ะดับค่อนข ้างตําใน Company organization chart
ไม่ได ้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์เท่าทีควร

1
2

 Reactive > Proactive
 Poor recognition

3



• How to become Smarter in purchasing & supply
management. (ทําอย่างไร จึงจะทํางานจัดซือจัดหาให ้ smart
ยิงขึน เพือจะรับมือกับสภาพธุรกิจในปั จจุบัน)
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Become smarter in P&S – How?
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?
Step out the comfort zone
To be indispensable person
Leaner
More agility
Gap analysis
Fill up the gap
Risk management

อยาเคยชินอยูกับการทํางานเชิงรับ
เมื่อเศรษฐกิจผันผวนยอมสงผลให
บริษัทตองปรับกระบวนยุทธทางธุรกิจ

สถานการณในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนเชนนี้
นักจัดซื้ออยาทํางานแบบ Wait and see

Reactive

ต ้องรุก ถึงจะชนะ

!

Change

Silo
Thinking

คิดแบบไม่สนใจใคร

ตังรับ อย่างเก่งก็แค่เสมอ

Holistic
Thinking

คิดแบบองค์รวม
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ลองไปถามอีกแผนกดูนะ

เรื่องนี้ผมไมเกีย่ ว

เอ.. ใมร ูแฮะ

ทํตัางานแบบ
วใคร
ตัวมัน

Organizational Silos

ี (Risk)
พวกเราอยูท
่ า่ มกลางความเสยง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นํ าท่วม
แผ่นดินไหว
การประท ้วงหยุดงาน
การปิ ดสนามบิน
การจราจล
การวางระเบิด
พายุ
เครืองบินตก
ระบบ IT ล่ม
แหล่งนํ าถูกปนเปื อน
ปั ญหาขยะล ้น
โจรสลัด
ปั ญหาการเมือง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สึนามิ
โรคระบาด
เดินขบวนประท ้วงปิ ดถนน
ภัยจากการก่อการร ้าย
การวางเพลิง
อุบัตเิ หตุระเบิดในโรงงาน
ฟ้ าผ่า
ไฟฟ้ าดับ
ระบบสือสารล ้มเหลว
Key personnel หายไป
สารพิษรัวไหล
ปั ญหาเศรษฐกิจ
คูค
่ ้าเลิกกิจการ

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

Demand exceeds
forecast

High

Medium

Low

Have rework instructions for
internal techs and includes
Medium
reimbursement clause in
contracts

A shipment is
out of tolerance
and fails
inspection

Medium Maintain sufficient inventory
Ensure suppliers have plan in
place to expand production

ี (Risk)
พวกเราอยูท
่ า่ มกลางความเสยง
ทัง Natural disaster
และ Man-made disaster

Risk
Avoidance

Risk
Mitigation
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ื
จําเป็นต้องปร ับระบบงานจ ัดซอ
ให้ smart ยิงขึน...
 เพือสามารถรับมือกับ Urgency ได ้อย่าง
ทันท่วงที
 เพือสามารถรับมือกับ Uncertainty โดย
ี หาย
ไม่มค
ี วามเสย
 เพือสามารถรับมือกับ Change ได ้อย่าง
เหมาะสม
 เพือสามารถรับมือกับ Work load ในบาง
ิ ธิภาพ
ชว่ งเวลาได ้อย่างมีประสท

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!!!

 เตรียมตัวให ้พร ้อมอยูต
่ ลอดเวลา
เพือให ้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงได ้อย่างทันท่วงที
 ประสานงานกับทุกฝ่ ายเพือ
ชว่ ยกันทํา Risk management

ื การเจรจาต่อรอง การบริหารสต๊อก
ปั ญหาในการจัดซอ

สอบถามและปรึกษาหารือได ้ฟรี ทีนีครับ
ี
เชยวชาญ
รัตนามหัทธนะ

 More proactive
 More agility
 Risk management

08 1628 7855
cheocharn@hotmail.com
cheocharn

www.AMCthailand.com

cheocharn

