Supply Strategy
การจัดกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซื้อ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย :

ถึงเวลาแล้วที่นักจัดซื้อจะต้อง คิดใหม่ และทาสิ่งใหม่ ๆ ให้แตกต่างจาก
เดิ ม เพื่อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของนั ก จั ด ซื้ อ และ ขององค์ก ร ให้ แ ข่ ง ขั น ได้ ใ นภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของนักจัดซื้อ จึงไม่ควร
หยุดอยู่เพียงการได้มาซึ่งสินค้าในราคา คุณภาพ และจานวน ตามความต้องการ
ขององค์กร เท่านั้น การคิ ดและทาเพื่อ เสริมสร้างศัก ยภาพขององค์กร ไปสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
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ติดต่อสอบถามข้อมูล
หรือจองสัมมนาได้ที่
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หัวข้อสัมมนา
1. What Changes
- กระแสการเปลี่ยนแปลง
2. JIT and Lean Philosophy
- การบริหารจัดการด้วยระบบ JIT และ Lean
3. Tactical VS Strategic Purchasing and Supply Chain Management
- การจัดซื้อ และซัพพลายเชนรูปแบบเดิม (Tactical) และ แบบใหม่ (Strategic)
4. Purchasing Portfolio Management
- การบริหารจัดการกลุ่มสินค้า และบริการในงานจัดซื้อ
5. Purchasing and SCM Strategic Cycle
- วงจรกลยุทธ์บริหารจัดการงานจัดซื้อ และซัพพลายเชน
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ดร.วีรวัฒน์ ปัญญาธนคุณ
การศึกษา :
-

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒบิ ตั ิชั้นสูง (Advanced Certificate) การจัดซื้อและ การบริหารจัดการซัพพลายเชน
หลักสูตรนานาชาติ (ITC, UNCTAD/ WTO)

งานปัจจุบัน :

- รองประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไทย แอล เอ็ม อินเตอร์เทรด จากัด และ
บริษัท อัลตร้า โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
- อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
- บริหารศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

งานสังคม :
- ประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและจัดการซัพพลายเชน
แห่งประเทศไทย
- (Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand-PSCMT) ปี 2550-2558
- คณะทางานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ส่วนงานจัดซื้อ และจัดจ้าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ปี 2556-2557
- อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์สู่เชิงพานิชย์ วุฒิสภา ปี 2556-2557
- คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน
ปี 2556 และ 2557
- วิทยากรบรรยายสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
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รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการชาระเงิน
สิทธิประโยชน์สมาชิก
** ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกสมาคม ฯ เท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ได้ ( สิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ ) **
อัตราค่าสมาชิก (ราคา/ท่าน)
- รายปี ปีละ 100 บาท (ต่อท่าน ราคารวม Vat 7% แล้ว)
- สมาชิกตลอดชีพ ท่านละ 600 บาท (ต่อท่าน ราคารวม Vat 7% แล้ว)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกรายปี
1 . ได้รับจุลสารสมาคมฯ ที่นาเสนอบทความในด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน ที่น่าสนใจและข่าวคราวต่าง ๆ ฟรี
2 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเข้าร่วมโครงการวุฒิบตั รต่าง ๆ ในราคาพิเศษสาหรับสมาชิกรายปี
3 . สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซค์ของสมาคมฯ เพื่อสืบค้นบทความต่าง ๆ ในระดับสมาชิกรายปี

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกตลอดชีพ
1 . ได้รับจุลสารวิสัยทัศน์สมาคมฯ ที่นาเสนอบทความในด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน ที่น่าสนใจและข่าวคราวต่าง ๆ ฟรี
2 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมรับฟัง Food For Thought ที่จัดเป็นประจาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Site Visit โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่กาหนด
4 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเข้าร่วมโครงการวุฒิบตั รต่าง ๆ ในราคาพิเศษสาหรับสมาชิกตลอดชีพ
5 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปีและ Purchasing Month โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6 . สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซค์ของสมาคมฯ เพื่อสืบค้นบทความต่าง ๆ ในระดับสมาชิกตลอดชีพ

อัตราค่าอบรม ตามประเภทสมาชิก
หลักสูตรอบรม 1 วัน
- ราคาบุคคลทั่วไป 4,494.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน )
- ราคาสมาชิกรายปี 4,066.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)
- ราคาสมาชิกตลอดชีพ 3,745.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)

** Promotion !! สมัครอบรม 2 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ท่านที่ 3 ลด 50% (ตามประเภทสมาชิก) **

รายละเอียดการชาระเงิน
** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคาสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **

ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภท
สาขา

กสิกรไทย (K Bank)
747-2-13256-8
"สมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"
บัญชีออมทรัพย์
ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี

หมายเหตุ :
กรุณาส่งสาเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการชาระเงิน และดาเนินการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เป็นลาดับถัดไป
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