
 

ตอนนีเป็นยคุของการใชคํ้ายอ่ บางคําใชก้นัมาตังแตด่กึดําบรรพ ์คุน้หคูุน้ตากบันักจัดซอื
ทกุคน ไมม่ปัีญหากบัพวกเราเลยแมแ้ตน่ดิเดยีว เชน่ PR นักจัดซอืตอ้งรูก้นัดวีา่หมายถงึใบขอให ้
ซือหรือ Purchase Requisition ส่วนคําว่า PO ทุกคนก็รูก้ันดีว่าคือใบสังซือหรือ Purchase 
Order แมคํ้าย่อบางคําทไีม่เคยพบมากอ่น แต่ก็พอจะเดาไดไ้ม่ยาก เชน่ถา้ซัพพลายเออรจ์าก
อังกฤษทําใบเสนอราคาขายใหช้นิละ GBP20 เราก็พอจะเขา้ใจไดว้า่ GBP ตอ้งเป็นสกลุเงนิของ
องักฤษคอืปอนดส์เตอรงิแน่นอน ดังนัน GBP น่าจะหมายถงึ Great Britain Pound 

 คําย่อในภาษาไทยของเราเองก็เช่นกัน ถา้เป็นคําย่อทีวิทยุหรือโทรทัศน์หรือ
หนังสอืพมิพ์ใชก้ันอยู่ประจําก็ง่ายหน่อย อย่างเช่น กกต. เราก็จําไดแ้ม่นว่าคือ “สํานักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง” สว่นคําว่า ป.ป.ป. เราก็รูก้ันว่าหมายถงึ “สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต”ิ 

 แตย่ังมคํีายอ่อกีมากมายทเีรางงงวย อยา่วา่แตภ่าษาอังกฤษเลย แมคํ้ายอ่ในภาษาไทย
ของเราเองก็เถอะ อย่างเช่นข่าวในหนังสอืพมิพ์บอกว่า การแกปั้ญหาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตข้องไทย น่าจะตอ้งรอืฟืนหน่วยงาน ศอ.บต. ขนึมาใหม ่ผมวา่มไีมก่คีนหรอกทจีะเรยีกคํา
เต็มของ ศอ.บต. ไดอ้ยา่งถกูตอ้งวา่ “ศนูยอํ์านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต”้  

 บทความของผมฉบับนี ผม
ขอเลือกเอาคําย่อภาษาอังกฤษมา
เผยแพร่ใหอ้่านกัน 20 คํา ทีคดิว่า
น่าสนใจและนักจัดซอืควรรู ้หากทา่น
สงสัยอยากทราบความหมายของคํา
ย่ออนืใดนอกเหนือจากนี ก็ส่งอเีมล
หรอืสง่ไลนม์าถามกนัไดน้ะครับ 

 BTS คํานคีนกรงุเทพฯ อาจนกึถงึ Bangkok Mass Transit System หรอืระบบรถไฟลอย
ฟ้า แตใ่นวงการจัดซอืเขาหมายถงึ Balance To Ship ซงึหมายถงึจํานวนทคีา้งสง่ หรอือาจเรยีก
อกีคําหนงึวา่ Back order 

 3PL อ่านว่า Third Party Logistics หมายถงึบรษัิทททํีาหนา้ทใีหบ้รกิารทางโลจสิตกิส์
รปูแบบตา่งๆ แกล่กูคา้ เป็นตน้วา่ ทําหนา้ทจัีดสง่ชนิสว่นจากซพัพลายเออรม์าใหโ้รงงาน จัดสง่
สนิคา้ทีผลติเสร็จแลว้จากโรงงานไปใหร้า้นคา้หรือตัวแทนจําหน่าย โดยทัวไปแลว้ 3PL จะ
ใหบ้รกิารหลายอย่างเชน่ การขนสง่ คลังสนิคา้เพอืจัดเก็บ การทํา Cross-docking การบรหิาร
จัดการพัสดคุงคลัง การบรรจหุบีหอ่  



 4PL อ่านว่า Fourth Party Logistics หมายถึงบริษัททีเป็นคนกลางคอยเชือมต่อ
ประสานงานระหวา่งลกูคา้ กบั 3PL หลายๆ เจา้   

 RFQ คอื Request For Quote หรอื Request For Quotation คอืการทผีูซ้อืระบสุนิคา้ที
ตนเองมคีวามสนใจ แลว้ขอใหซ้พัพลายเออรเ์สนอราคาและเงอืนไขของสนิคา้ตามทรีะบนัุนมา
ใหพ้จิารณากอ่นจะตัดสนิใจ   

 RFP คอื Request for Proposal เป็นเอกสารทแีสดงขอ้มลูและความตอ้งการของผูผ้ลติ 
ซงึแจกจ่ายออกไปยังผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารทีสนใจจะเสนอตัวเขา้มาคา้ขายดว้ย เป็นตน้ว่า 
โรงงานผูผ้ลติคอมพวิเตอรทํ์า RFP เพอืให ้3PL หรอื 4PL เสนอเงอืนไขของบรกิารมาใหด้ ู  

 RFI คือ Request For Information หรือการทีผูซ้ ือขอใหซ้ัพพลายเออร์แจง้ขอ้มูลที
ตอ้งการมาใหท้ราบ เชน่ขอ้มูลเกยีวกับธุรกจิททํีาอยู่ สนิคา้หรอืบรกิารทมีอียู่ หรอืสถานะทาง
การเงนิ เพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นจะถงึขนัตอน RFQ/RFP  

 C2C Cycle Time คือ Cash-to-Cash Cycle Time หมายถึงเวลาทังหมดนับตังแต่ได ้
จ่ายเงนิคา่ซอืวัตถดุบิ เวลาทใีชใ้นการผลติ ในการขาย และจนกวา่จะเก็บเงนิจากลกูคา้ได ้บาง
ทกี็เรยีกกนัวา่ CCC หรอื Cash Conversion Cycle  

 AVL คอื Approved Vendor List หรอืบัญชรีายชอืของซัพพลายเออรท์ผี่านการรับรอง
แลว้ว่าเหมาะสมทจีะทําธุรกจิดว้ย ประเด็นในการตรวจสอบจะกําหนดโดยฝ่ายผูซ้อื ซงึมักจะ
เกยีวขอ้งกบัคณุสมบัตขิองสนิคา้ทสีามารถผลติได ้เทคโนโลยทีใีชใ้นการผลติ ความมันคงของ
สถานะการเงนิ ความน่าเชอืถอืของผลงานในอดตีทผีา่นมา 

 POS คอื Point Of Sale หมายถงึสถานทแีละเวลาทกีารขายเกดิขนึจรงิ ถา้เป็นรา้นคา้
ปลกี POS ก็จะอยูท่จีุดชําระเงนิกอ่นจะนําสนิคา้ออกจากหา้งไป คูค่า้ในซพัพลายเชนปรารถนา
จะไดข้อ้มลูจาก POS เป็นอยา่งยงิ เพราะเป็นยอดขายทเีกดิขนึจรงิ มใิชต่ัวเลขทไีดม้าจากการ
เบกิของออกจากสต็อกหรอืจากการพยากรณ์ตัวเลข  

 VOI คอื Vendor Owned Inventory หรอื Consignment Inventory ไดแ้ก่สนิคา้ทซีัพ
พลายเออรเ์อามาวางไวใ้นสถานทขีองผูซ้อืโดยมไิดโ้อนกรรมสทิธแิละมไิดม้กีารชําระเงนิกัน 
จนกวา่สนิคา้นันจะถกูนําไปใชห้รอืไปขาย 

 VMI คอื Vendor Managed Inventory คอืระบบทใีหผู้ข้ายเป็นผูดู้แลสต๊อกสนิคา้ใหผู้ ้
ซอื เป็นวธิปีฏบิัตใินวงการคา้ปลกียุคใหม่โดยมอบหมายใหซ้พัพลายเออรเ์ป็นผูก้ําหนดจํานวน
และระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ โดยอาศัยขอ้มูลจาก POS และระดับสินคา้คงคลังมา
ประกอบการพจิารณา การทํา VMI มเีป้าหมายทจีะเพมิรอบหมนุเวยีนของสต๊อกใหส้งูขนึและลด
อตัราของขาดสตอ๊ก การทํา VMI อาจจะเกยีวขอ้งกบั Consignment (VOI) ดว้ยหรอืไมก่็ได ้

 ASN คือ Advanced Shipping Notice หมายถึงขอ้มูลทีผูข้ายส่งมาใหผู้ซ้ ือรับรู ไ้ว ้
ลว่งหนา้กอ่นทขีองจรงิจะสง่มาถงึมอื ขอ้มลูอาจประกอบดว้ยชอืสนิคา้ จํานวนสนิคา้ทสีง่มาให ้
ชอืยานพาหนะทใีชบ้รรทุกสนิคา้ วันเวลาทยีานพาหนะออกจากตน้ทาง และกําหนดวันเวลาที
ยานพาหนะนันจะเดนิทางมาถงึ  

 BPO คือ Business Process Outsourcing ไดแ้ก่การเอางานทีมใิช่เป็นแกนหลักของ
ธุรกิจออกไปว่าจา้งใหม้ือทีสามรับจา้งทําให ้เป็นตน้ว่างานทางดา้นโลจิสติกส์ งานของ
แคชเชยีร ์งานทวงหน ีกระบวนการจา่ยเงนิเดอืน งานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

 BPR คอื Business Process Reengineering ไดแ้ก่การปรับรอืระบบอย่างถอนรากถอน
โคน เพอืใหเ้กดิผลดตีอ่องคก์รอยา่งยงิใหญม่โหฬาร  



 FCL คอื Full Container load ใชคํ้านเีพอืแสดงวา่สนิคา้เต็มตูค้อนเทนเนอร ์

 LCL คอื Less-Than-Container Load หมายถงึสนิคา้ไมเ่ต็มตู ้

 FTL คอื Full Truckload ใชคํ้านเีพอืแสดงวา่มสีนิคา้เต็มคันรถ ไมอ่นุญาตใหม้สีนิคา้ของ
รายอนืมารว่มอยูใ่นรถคันเดยีวกนั 

 LTL Carrier คอื Less-Than-Truckload Carrier หมายถงึผูป้ระกอบการขนสง่ทรีับจา้ง
ขนสนิคา้จากหลาย ๆ เจา้รวมกนัไปในรถคันเดยีวกนั 

 24/7/365 หมายถงึการปฏบิัตงิานแบบไมม่วีันหยุด ทํางานวันละ 24 ชวัโมง สัปดาหล์ะ 
7 วัน ปีละ 365 วัน 

 80-20 Rule เป็นคําทใีชแ้ทนหลักทฤษฎขีอง Pareto ซงึกลา่วไวว้า่ ผลสว่นใหญเ่กดิมา
จากสาเหตเุพยีงไมก่อียา่ง ซงึสรปุไดว้า่ 80% ของผล (เชน่ยอดขาย หรอืตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย) เกดิ
จากตน้เหตเุพยีง 20% เทา่นัน    

 


