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Don’t bring a knife to the gun fight!
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Money

เศรษฐกจิเฟืองฟ ู≠ ยามวกิฤต

 สขุภาพกาย-สขุภาพจติ-ขวัญกําลงัใจ
 ใสใ่จในทมีงาน และเห็นใจกัน
Work from home / Flexi hour
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 ด ูSupply chain ตน้นําใหด้ี
 ตดิตามงาน ตรวจสอบ
 Risk mitigation/avoidance
 Continuity of supply
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 คอืลมหายใจของธรุกจิ
 Cash flow management
 ระวังเมอืจะขอยดืเครดติเทอม
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TIME

 คอืลมหายใจของธรุกจิ
 Cash flow management
 ระวังเมอืจะขอยดืเครดติเทอม
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With the NEW NORMAL environment, 
 technology, 
 innovation, 
 teamwork, 
 communication, 
 speed, 
 lean and 
 agility are 

Critical Success Factors                         
for procurement function.
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Lessons learned
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เพมิความระมัดระวงั
เจ็บแลว้ตอ้งจํา

Lessons learned Review supplier fitness Update supplier list

Mismatch?

Review risk plan
 Worst case scenario
× Lucky case scenario

สงิทผีมพดูและเขยีนใหส้ตนัิกจัดซอื
เป็นประจําเสมอมา คอื...

เพราะนันคอืลกัษณะของ Poor planning

ไมเ่หมาะกบัคนทจีะทํางานจัดซอืจัดหาเลย!

“อยา่คดิมาซอ่มหลังคา ตอนฝนตก
อยา่คดิจะหดัวา่ยนํา ตอนเรอืลม่”

Multitasking 
skill

Upskill / Reskill

If you are doing business today               
with yesterday knowledge,                 

you will be out of business tomorrow!

Outdated
technology
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