ฉบับที่ 194 ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 / สําหรับผูสนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

2018 สวัสดีปใ หม
Happy

New Year

“ใ

๒๕๖๑

นวาระอันเปนมงคล ขึ้นปใหม ๒๕๖๑ นี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อํานวยพรใหสมาชิกทุกทานประสบ
แตความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง สมหวังในสิ่งประเสริฐทุกประการ กอรปกับใหมีสติตั้งมั่น ดํารงชีวิตดวยความ
ไมประมาท ตลอดไป ”

สวัสดีปใ หม ๒๕๖๑

คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย

“แค่ตงั้ เป้ช่าหมายยังไม่พอ Setting goal is just half done”

วงเวลาส่งท้ายปีเก่า-ขึ้นปีใหม่ เราก็มักใช้เวลาทบทวนสิ่งที่ผ่านมา เพื่อนํามาปรับปรุงให้ปีนี้ดียิ่งๆ ขึ้นไป การตั้ง
New Year’s Resolution หรือ ปณิธานปีใหม่ เพื่อเป็นเป้าหมายที่จะต้องทําให้สําเร็จ เป็นสิ่งที่หลายคนทํากัน แต่มีรายงานว่า
ปณิธานปีใหม่มักจะไม่ประสบความสําเร็จ คนส่วนใหญ่มักละทิ้งเป้าหมายกลางทาง “หากมี 10 คน ตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายไว้สุดขีด
ตอนปีใหม่ แต่มาถึงวาเลนไทน์ จะมี 8 ใน 10 คนที่ลมื เป้าหมายไปเสียสนิท”
มีนักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) และมหาวิทยาลัยชิคาโก (University of Chicago)
สงสัยใคร่รู้วา่ ทําไมคนถึงไม่ทาํ ตามความตั้งใจ ไม่มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ทั้งๆ ที่เป้าหมายเหล่านั้นมีแต่เรื่องดีๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพ
ที่ดี การมีความสําเร็จทางการเงิน การงาน
จากงานวิจัยพบว่าปัจจัยหนึ่งของความล้มเหลวคือ การตั้งเป้าหมายตอนต้นปีแล้วรอไปประกาศผลปลายปีนั้นยาวนาน
เกินกว่าที่คนเราจะรอได้ เงื่อนไขที่จะทําให้คนยึดมั่นและทําตามเป้าหมายได้สําเร็จ คือการที่เขาได้รับรางวัลอย่างทันทีทันใด
เมื่อเพียงแค่ลงมือทําตามแผน หรือเพียงแค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่ต้องรอให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด
ดังนั้น หากเราแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ วัดผลไปเป็นระยะ และให้รางวัลตัวเองไประหว่างทาง
เมื่อเราเริ่มขยับตัวทําบางอย่างสําเร็จ ก็คงจะพอเป็นทางออกที่จะทําให้เรายึดมั่นและทําตามเป้าหมายได้ตลอดรอดฝั่ง
อ่านต่อหน้า 2

P.03
P.04

พบกับ งานประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2560 (AGM 60)

เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ
หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 156

P.05
P.06

เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ
หลักสูตร Adv. C.P.S. รุ่นที่ 3

หลักสูตร อบรมและสัมมนา

ประจําเดือน ม.ค. – มี.ค. 2561

P.07
เปิดรับสมัคร

อบรมและสอบ
หลักสูตร CPSM รุ่นที่ 5

เมื่อผมอ่านรายงานนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงการตั้งเป้าหมายและวิธีการให้โบนัสพนักงานใน

ยุ ค ปั จ จุ บั น อย่ า งไรจึ ง จะเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นใหญ่ ท ราบว่ า
พนักงานรุ่นใหม่ในสํานักงานจะเป็นคนใน Generation ME ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความ
พิเศษเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องความเก่งกาจในเรื่องเทคโนโลยี ความรวดเร็ว ความ
กระหายในความสําเร็จ ต้องการการยอมรับจากสังคม แต่เรื่องลาออกแบบไม่มเี ยื่อใยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้บริษัทหนักใจ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสําเร็จ องค์กรอาจต้องปรับเปลี่ยนการทํางานบางอย่าง
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม เรื่องการตั้งเป้าหมายและการให้รางวัลก็เป็นเรื่องหนึ่ง นานมาแล้วเคยมีผู้บริหารเล่าให้ผมฟังว่า
ที่องค์กรของท่านมีนโยบายให้โบนัสทั้งแบบรายเดือนและรายปี แบ่งจ่ายกันไปตามเป้าหมาย สิ่งไหนต้องการความสําเร็จทันทีก็ตั้ง
เป้าแล้วให้รางวัลกันเลย อันไหนเป็นเป้ารวม เป็นเป้าใหญ่กไ็ ปรับกันสิ้นปี ส่วนใหญ่กระจายให้ไปก่อนเลย ไม่ค่อยไปรอสิ้นปี
สมัยโน้นผมฟังแล้วชอบใจในความคิด จึงเอาไปเล่าต่อๆ ให้ผู้บริหารท่านอื่นๆ แต่ก็มีผู้บริหารบางท่านให้ข้อคิดกับผม
เพิ่มเติมว่า การให้รางวัลทั้งหมดปลายปีเป็นเทคนิคทําให้พนักงานอยู่ยาวขึ้น เพื่อรอรับโบนัสก้อนโต ขณะที่เขาทํางานรอโบนัสอยู่
ในบริษัท ก็เป็นโอกาสที่เราจะปรับความเข้าใจกัน และสุดท้ายเขาอาจจะเปลี่ยนใจอยู่ต่อ หรือไม่ก็ไม่ลาออกแล้วเพราะบริษัทโน้น
เขาไม่รอ แต่ที่สําคัญคือ หลายๆ บริษัทก็ทํากันอย่างนี้ ไม่มใี ครให้โบนัสไปตลอดทางหรอก เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาดึงพนักงานไว้
พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเข้าจะออกกันหลังได้รับโบนัส แม้ว่าบริษัทเราจะเสียคนไปเมื่อเขารับโบนัส แต่ก็มีโอกาสหาคนกลับมา
ทํางานได้มากกว่า หากเราเปิดรับสมัครในช่วงนั้นเช่นกัน ผมฟังแล้วก็เข้าใจได้ ไม่มีความคิดไหนผิด - ถูกครับ วิธีที่เหมาะกับ
องค์กรหนึ่ง อาจไม่เหมาะกับอีกองค์กรหนึ่ง วิธีทเี่ หมาะกับผู้บริหารคนหนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะกับผู้บริหารอีกคนหนึ่ง
เรื่องราวที่เล่ามานี้เกิดขึ้นมาเป็นสิบปีแล้วครับ เวลาเปลี่ยน สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน ผมคิดว่าการนํามาปัดฝุ่นเล่าให้ฟังตอน
เปิดศักราชเพิ่มเติมจากการตั้งเป้าหมายที่ทุกคนกําลังทําอยู่ก็น่าจะเข้าที ปีใหม่นี้นอกจากคิดเรื่องการตั้งเป้าหมาย ก็ต้องคิดวิธี
บริหารจัดการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายด้วยนะครับ คิดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง คิดภายใต้กรอบใหม่ ความคิดใหม่
จินตนการใหม่ เราจะปรับและทําให้ดีที่สุดเพื่อการพัฒนา เพื่อความสําเร็จ ....ได้ผลอย่างไร ติดปัญหาอะไร ลองมาแลกเปลี่ยน
ความคิดในงาน AGM นะครับ ... สวัสดีปีใหม่ 2018

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมฯ

สถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ ก ารมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เปดสํารองที่นงั่ ผูเขารับการทดสอบ
โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจาง
ภายใตกฎเกณฑของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน)

ระดับชั้น 3
อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

SCAN QR
สํารองที่นั่ง ไดที่นี่
helpdesk@pscmt.or.th
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รายละเอียด
เพิ่มเติม
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รายละเอียด
เพิ่มเติม
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10

19-20
25
26
27

ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)
เทคนิคการหาแหลงวัตถุดิบในกลุม ประเทศ AEC และเสนทางการพัฒนาผูส งมอบ
(Sourcing Technique for AEC and Road map for Development Supplier)
การสื่อสารเพือ่ การเจรจาตอรอง
(Communication for Negotiation)
การบริหารซัพพลายเชน
ความรูใ นงานจัดซื้อตางประเทศ
(Supply Chain Management)
(Overseas Purchasing Techniques)

03
09-10

กลยุทธการจัดซื้อแบบลีน – ลดตนทุนอยางยั่งยืน
(Lean Supply Chain Strategy)
ความรูที่จําเปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)

27-28

ความรูใ นงานจัดซื้อเพือ่ การลดตนทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)
บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอยางไรใหไดคณ
ุ ภาพสมบูรณแบบ

23

(Advanced TQM for Procurement and Supply Chain Management)

วิธีการเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ
(Negotiation Techniques for Procurement)
การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ

24

(Purchasing Operation Excellence)

เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผูขาย และพนักงานจัดซือ้
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating &
Purchasers Performance Techniques)

การเงินทีน่ กั จัดซือ้ มืออาชีพควรรู
(Finance for strategic Procurement)

กลยุทธการบริหารความเสีย่ ง - จัดซื้ออยางไรใหความเสีย่ งเปนศูนย (ขั้นพืน้ ฐาน)

(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)
ความรูใ นงานจัดซื้อสําหรับผูไ มใชนักจัดซื้อ
(Purchasing for Non Purchaser)

กลยุทธการบริหารความเสี่ยง - จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย (ขั้นสูง)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)
รูทันกลเม็ดนักขาย สําหรับนักจัดซื้อ
กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ
(Knowing Salesman's tactic)
(World Class Purchasing Process Management)

03
16-17
17
24

22

การบริหารคลังสินคา
บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
(Warehouse Management)
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
การจัดกลยุทธสนิ คาในงานจัดซื้อ (Supply Strategy)
แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดซื้อเพื่อความยั่งยืนขัน้ สูง
(Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management)
(Advance Practice for Sustainable Procurement)
ใชกฎหมายซื้อขายใหถนัดมือเขากับงานจัดซื้อจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

29

31

บริการจัดฝกอบรมในหนวยงานหรือองคกร (In-House Training)
หัวขอและระยะเวลาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของบริษทั ผูข อรับบริการ
อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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รายละเอียดเพิม่ เติม
และ DOWNLOAD
ใบสมัครไดที่ >>

Calendar CPSM 2018
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุนที่

5

ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
MODULE 1: FOUNDATION OF SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Contracting and Negotiation
Task B. Cost and Finance
Task C. International
Task D. Social Responsibility
Task E. Sourcing
Task F. Supplier Relationship Management

MODULE 2: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.
Task G.
Task H.

Forecasting
Logistics
Materials and Inventory Management
Organization / Department Assessment
Planning
Product Development
Project Management
Quality

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Leadership
Task B. Risk and Compliance
Task C. Strategic Sourcing

CPSM

คาอบรม

คาอบรมและสอบ

65,000.-

87,000.-

*ราคาดังกลาวยังไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #5
2018

Sat. 4 – Sun. 5 Aug.

Sat. 8 – Sun. 9 Sep.

Sat.27 – Sun.28 Oct.

Fri.17 – Sat.18 Aug.

Sat. 22 Sep.

Fri. 9 – Sat.10 Nov.

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
[ รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เทานั้น ]
www.pscmt.or.th

+66 2678 6786 -7
-7-

helpdesk@pscmt.or.th

ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788
อัตราคาใชจา ยการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทัว่ ไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจายในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระคาไปรษณียากรแลว
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เก็บมาเลา เอามาเขียน
การทํางานใหเขาตาและแสดงผลงานให “โดน” เปนเรื่องที่คนทํางานทุกคนอยากทําใหได ทางสมาคมฯไดจัดเสวนาเรื่อง
“วิธีแสดงและนําเสนอผลงานของแผนกจัดซื้อใหโดนใจผูบริหาร” เมื่อวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2561 โดยมีผูเขาเสวนามา
แชรประสบการณจาก..
คุณสมเกียรติ เจริญวิทยวรกุล อดีตผูจัดการฝายจัดซื้อบริษัท Sanofi-Aventis
คุณวัยวัลย ทิพยเนตร บริษัท น้าํ ตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
คุณศุภกิจ กิจศรัณย บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
คุณสุรชัย เสริมลักษณานนท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายกสมาคมฯ คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ เปนผูดาํ เนินการเสวนา

จากการเสวนาพอสรุปไดวาการแสดงผลงานใหเขาตานั้นมีขั้นตอนอยางนี้

รายการอาหารสมอง ครั้งที่ 66 ณ ศูนยนิทรรศการไบเทค บางนา

รูจกั และเขาใจธุรกิจขององคกรตัวเอง และเขาใจ Stakeholder เปนอยางดี เพื่อที่จะไดรูวาฝายจัดซื้อสามารถ
สรางคุณคาไดอยางไรใหองคกรประสบความสําเร็จ ผูเขาเสวนาไดยกตัวอยางธุรกิจของตนเอง อยางธุรกิจอุตสาหกรรม
หนักที่เปนธุรกิจตนน้ําของอุตสาหกรรมทั้งหลาย เชน ปูนซีเมนต เหล็ก ตนทุนของวัตถุดิบจะอยูประมาณ 70% ของ
ยอดขาย ดังนั้นการควบคุมตนทุนของนักจัดซื้อจะมีผลโดยตรงตอกําไรขององคกรเปนอยางมาก ธุรกิจที่เครื่องจักรตอง
เดินเครื่องตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง อาทิตยละ 7 วัน หรือธุรกิจน้ําตาลในชวงหีบออยปละ 4 เดือน เมื่อออยเขามาแลว
ตองรีบหีบใหเร็วที่สุดเพื่อใหไดปริมาณน้ําตาลและความหวานที่ดีที่สุด นักจัดซื้อในธุรกิจอยางนี้ตองสนับสนุนทุกวิถีทางให
โรงงานทํางานใหได ใหเครื่องทํางานไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนการซื้อทั่วไป หรือการวางแผนซื้อแบบกลยุทธ บางพัสดุตองมี
การขออนุมัตไิ วลวงหนา เมื่อเกิดเหตุจําเปนจะไดซอื้ ไดทนั ที
ขณะเดียวกันก็ตองมีสวนรวมในการพัฒนาของฝายตางๆ เมื่อผูใชตองการปรับปรุงงาน กระบวนการทํางานตางๆ
มักมีความตองการพัสดุใหมๆ นักจัดซื้อตองเขาไปเกี่ยวของตัง้ แตเนิ่นๆ ใหเร็วที่สุด เรียกวาตองเปน Business partner
ใหได เรื่องนี้คลายกับบริษทั ยา ที่ฝายการตลาดมักมีความตองการสินคาที่สนับสนุนการขายที่จูงใจ หรือภาชนะบรรจุที่สราง
ความแตกตางได ฝายจัดซื้อตองหาผูขายที่มีศักยภาพในตลาดหลายๆ รายเขามาเสนอสินคา เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุด หรือ
ในธุรกิจเศษเหล็กเปนธุรกิจที่ตองแยงซื้อเศษเหล็กจากผูขาย สินคาของบริษัทเปนสินคาที่มีการแขงขันสูงในตลาด บทบาท
ของฝายจัดซื้อคือความสามารถในการหาวัตถุดิบ (Availability) และการควบคุมตนทุน และในชวงที่ธุรกิจมีการขยายตัว
ทําสินคาใหมๆ นักจัดซื้อตองเรียนรูใหทันกับการเติบโตขององคกร
อ่านต่อหน้า 2
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พบกับ การเยี่ยมชมโรงงาน

Site Visit ครั้งที่ 1/2561
Dairy home | SCCC

บทสัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมและ
สอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 156

P.05
P.06

เปิดรับสมัคร อบรมและสอบ

หลักสูตร Adv. C.P.S. รุน่ ที่ 3

หลักสูตร อบรมและสัมมนา

ประจําเดือน มี.ค. – พ.ค. 2561

P.07
เปิดรับสมัคร

อบรมและสอบ
หลักสูตร CPSM รุน่ ที่ 5

รูและเขาใจ Stakeholder โดยเฉพาะผูบริหาร วาเขาตองการอะไร บางคนบอกตรงๆ แตบางคนก็ไมคอยพูด
ตองคอยสังเกตจากคําถามของเขา นั่นแหละคือสิ่งที่เขาตองการและอยากรู รูสไตลการทํางานของเจานายวาชอบให
แสดงผลงานอย า งไร บางคนชอบรายละเอี ย ดอยากทราบทุ ก เรื่ อ ง บางคนชอบฟ ง แค บ ทสรุ ป รวมถึ ง วิ เ คราะห
Stakeholder อื่นๆ ใครเปนคนมีอํานาจตัดสินใจในแตละงาน ใครที่จะสนับสนุนงานของฝายเราได เราควรจะมีการ
พูดคุย ล็อบบี้กอ นที่จะเขาประชุม
รายงานใหโดนใจ งานที่รายงานมักแบงเปน 2 กลุม
Lagging indicator ตัวชี้วัดที่รายงานตามหลังเหตุการณทเี่ กิดขึ้นแลว พวกงานประจําทั้งหลาย เหมือนเปน
การ monitor งานที่ทํา ผูบริหารมักดู traffic light ถางานผาน เขียวหมด ก็โอเคแลว แตถา ขึ้นสีแดง ปญหาติดอยู
ที่ไหน งานพวกนี้บางทีทํา benchmark กับตัวเลขในอุตสาหกรรมได แตก็มีคําถามวาตัวเลขที่ดีอยูตรงไหน เพราะแตละ
องคกรมี facilities ที่แตกตางกัน ตัวรายงานพวกนี้ควรขยายไปตลอดทั้งซัพพลายเชนดวย อยางเชนเรื่องการจายเงิน
ตรงเวลาของบริษัทเรา ซึ่งเหมือนเปนเรื่องที่นอกเหนือขอบเขตงานของฝายจัดซื้อ แตมันมีผลตอองคกร
Leading indicator ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ายงานถึ ง การคาดการณ ใ นอนาคต พวกงาน Project ต า งๆ หรื อ มี
สถานการณที่คาดการณไดวาจะมีผลกระทบตอองคกร ฝายจัดซื้อไดเตรียมทําอะไรบางแลว เราตองรูสถานการณและ
นําเสนอใหทันเหตุการณ การรายงานประเภทนี้จะทําใหฝายจัดซื้อไดรับ Visibility จากผูบริหารมากกวา
มีผูเขาสัมมนาทานหนึ่งอยูในธุรกิจกอสรางพวกงานโครงการ ตั้งคําถามวา ทําอยางไรถึงจะเพิ่มคุณคางานของ
เราและใหผูบริหารเห็น ผูเขาสัมนาอีกทานหนึ่งที่มีลักษณะงานคลายกันแชรวาเวลาทําสัญญากับผูขาย จะใหผูขาย
กําหนดรายละเอียดงานที่จะเสร็จตามระยะเวลาตางๆ ใหดวย เพื่อเขาจะไดติดตามไดเปนระยะๆ และรูวาเวลานั้นๆ งานอะไร
ควรเสร็จแลว มีอีกทานหนึ่งใหกําลังใจวา ผูบริหารมักใหความสําคัญกับคนหรืองานที่มีปญหา การที่เราทํางานไดดีเปน
ปกติ เลยทําใหผูบริหารไมไดผิดสังเกตอะไร พวกเรารูและตระหนักดีอยูแลววางานของเรามีความสําคัญและคุณคาตอ
องคกรมากแคไหน ถึงจะไมมีใครชื่นชม แตก็จงภูมใิ จในงานของเรา.. สุดยอดคะ
เขาใจองคกรใหดี หาคุณคางานของจัดซื้อที่สนับสนุนองคกรใหได และทํางานอยางดี แลวจะเปนไปไดหรือที่จะไม
มีใครเห็น.
คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน ทีป่ รึกษาสมาคมฯ
ผูเ รียบเรียง
สถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ ก ารมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เปิ ดสํารองทีน่ งผู
ั ่ เ้ ข้ารับการทดสอบ
โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดซือ้ จัดหา และจัดจ้าง
ภายใต้กฎเกณฑ์ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
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ณิชกานต สมบูรณวิวฒั น

ชื่อ ณิชกานต สมบูรณวิวัฒน ชื่อเลน แปง
จบวิศวะอุตสาหการจาก มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปจจุบันทํางานที่ บริษัท อุดมทรัพยเทรดดิ้ง จํากัด
ตําแหนง Purchasing Officer

จากที่ไดทํางานดานจัดซื้อมา 2 ป ก็ไดพบปญหาในการทํางานบางเปนบางครั้ง เชน ปญหา

supplier สงของลาชา ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องกับ User และปญหาสินคาที่เคยใชเปนประจําเลิกผลิต
ทําใหสนิ คาหายากขึ้น

การแกปญหา ในกรณี Supplier สงของลาชา ก็จะโทรสอบถามสาเหตุและหาแนวทางการ

แกปญ
 หา เพื่อแจงใหผใู ชทราบในเบือ้ งตนกอน ถาผูใชตองใชของดวนจริงๆ ก็จะหาซื้อที่อื่นกอน และอาจจะ
ยกเลิกเจาที่สั่งกอนหนานี้หรือนําของที่สั่งแลวมาเก็บเปนสต็อค กรณีสินคาเลิกผลิตก็เชนกันคะจะแจงใหผูใช
ทราบ แลวหา spec ทีใ่ กลเคียงมาประชุมกันใหม เพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานแทนกันได ถาไมไดจริงๆ จะ
ทําการสั่งทําพิเศษคะ

คติพจนในการทํางาน
“ไมมีสิ่งใดยั่งยืนคงที่แนนอน” เราควรทําวันนี้ใหดีที่สุดเพื่อเตรียมพรอมกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น
ใชสติในการแกปญ
 หาตามสถานการณที่พบเจอ

ที่ตัดสินใจเลือกมาเรียนหลักสูตร C.P.S. เพราะมีหลายหัวขอที่นาสนใจ และสมาคม
“
มีชื่อเสียงเปดมานานหลายป ซึ่งจากที่ไดเรียนในหมวดวิชาที่ 1 “ความรูเรื่องการจัดซื้อ”
แลวก็สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชงานจริง ทําใหเขาใจภาพรวมของวิชาชีพจัดซื้อ
มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถนํ า วิ ธี ก ารไปปฎิ บั ติ ไ ด ใ นทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ ง อาจารย ผู ส อนน า รั ก
สอนเขาใจงาย และยังมีการยกตัวอยางประกอบที่ชดั เจนอีกดวยคะ”
สัมภาษณ นักเรียน โครงการอบรมและสอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 156 | วันเสารที่ 3 มีนาคม 2561
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กลยุทธ์ก ารบริ หารความเสี่ย ง - จัด ซื้อ อย่างไรให้ค วามเสี่ยงเป็ น ศูน ย์ (ขัน้ สูง)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)

03
16-17
17
24

กระบวนการบริ หารงานจัด ซื้อ ระดับมือ อาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

บริ หารงานจัด ซื้อ อย่างไร ให้โลกเขีย วและสร้างธุร กิ จ กําไรยังยื
่ น
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)
การควบคุม ต้น ทุน ซัพพลายเชนด้ว ยเทคนิ ค การเจาะลึก กิ จ กรรม
(Cost Control in Supply Chains by Activity – Based Management)
ใช้ก ฎหมายซื้อ ขายให้ถนัด มือ เข้ากับงานจัด ซื้อ จัด หา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

19
28

การสื่อ สารเพื่อ การเจรจาต่อ รอง
(Communication for Negotiation)

27-28
กลยุทธ์ก ารจัด ซื้อ แบบลีน ทําน้ อ ย
ได้ผลมาก เพื่อ การเติ บโตที่ย งยื
ั่ น
28-29
(Lean – Agility – Six Sigma Supply Chain Strategy)

22

29
31

รู้ทนั กลเม็ด นัก ขาย สําหรับนัก จัด ซื้อ
(Knowing Salesman's tactic)

การบริ หารคล งั สิ น ค้า
(Warehouse Management)
การจัด กลยุทธ์สิ น ค้าในงานจัด ซื้อ (Supply Strategy)
แนวทางปฏิ บตั ิ ก ารจัด ซื้อ เพื่อ ความยังยื
่ น ขัน้ สูง
(Advance Practice for Sustainable Procurement)

ความรู้ที่จ าํ เป็ น สําหรับนัก จัด ซื้อ มือ อาชีพ 1
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)
ความรู้ใ นงานจัด ซื้อ ต่างประเทศ
(Overseas Purchasing Techniques)

กลยุทธ์ก ารบริ หารความเสี่ย ง - จัด ซื้อ อย่างไรให้ค วามเสี่ยงเป็ น ศูน ย์ (ขัน้ พืน้ ฐาน)
(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)
Vendor Management Inventory
วิ ธ ีก ารเจรจาต่อ รองในงานจัด ซื้อ
(Negotiation Techniques for Procurement)
ความรู้ใ นงานจัด ซื้อ เพื่อ การลดต้น ทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)
ความรู้ใ นงานจัด ซื้อ สําหรับผูไ้ ม่ใ ช่น ัก จัด ซื้อ
(Purchasing for Non Purchaser)
เทคนิ ค การประเมิ น ผลงานจัด ซื้อ วัด ผลงานผูข้ าย และพนัก งานจัด ซื้อ

12

19

18

รู้ล ึก รู้จ ริ ง เครื่อ งมือ ทางการเงิ น เพื่อ พัฒ นางานจัด ซื้อ
(Supply Chain Finance Strategy)

(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating &
Purchasers Performance Techniques)
ใช้ก ฎหมายซื้อ ขายให้ถนัด มือ เข้ากับงานจัด ซื้อ จัด หา

24 (Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function) 26
ความรู้ที่จ าํ เป็ น สําหรับนัก จัด ซื้อ มือ อาชีพ 2
25-26 (Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)
บริ ก ารจัด ฝึ กอบรมในหน่ ว ยงานหรือ องค์ก ร (In-House Training)
หัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของบริษทั ผูข้ อรับบริการ
อ่า นรายละเอีย ด และ ติ ด ต่อ สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th

-6-

การวางแผนสิ น ค้าคงคล งั สําหรับนัก จัด ซื้อ
(Inventory Planning for Professional Purchasers)

รายละเอีย ด
เพิ่ ม เติ ม
และ DOWNLOAD
ใบสม คั รได้ที่ >>

Calendar CPSM 2018
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุน ที่

5

ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
MODULE 1: FOUNDATION OF SUPPLY MANAGEMENT
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.

Contracting and Negotiation
Cost and Finance
International
Social Responsibility
Sourcing
Supplier Relationship Management

MODULE 2: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
Task A.
Task B.
Task C.
Task D.
Task E.
Task F.
Task G.
Task H.

Forecasting
Logistics
Materials and Inventory Management
Organization / Department Assessment
Planning
Product Development
Project Management
Quality

MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
Task A. Leadership
Task B. Risk and Compliance
Task C. Strategic Sourcing

CPSM

คาอบรม

คาอบรมและสอบ

65,000.-

87,000.-

*ราคาดังกลาวยังไมรวม

ภาษีมลู คาเพิ่ม 7%

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #5
2018

Sat. 4 – Sun. 5 Aug.

Sat. 8 – Sun. 9 Sep.

Sat.27 – Sun.28 Oct.

Fri.17 – Sat.18 Aug.

Sat. 22 Sep.

Fri. 9 – Sat.10 Nov.

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
[ รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 เทานั้น ]
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7
-7-

helpdesk@pscmt.or.th

ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึน้ เพือ่ เป็ นการลดปริมาณการใช้กระดาษ

ชําระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา

ฉบับที่ 195

สิง่ ตีพมิ พ์
PRINTED MATTER
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ฉบับที่ 196 ประจำเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน 2561 / สำหรับผูส้ นใจทัวไปและสมำชิ
่
กสมำคมบริหำรงำนจัดซือ้ และซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย

เก็บมาเล่า
เอามาเขียน

BITCOIN
BLOCKCHAIN
Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ซึ่งครั้งนี้เราจัด
ทั พ ความรู้แ บบน าสมั ย มากมาเสนอกั บ สมาชิ ก ด้ ว ยหั ว ข้ อ “Bitcoin Blockchain กั บ ชี วิ ตนั ก จั ด ซื้ อ ” ตามด้ ว ย
“Supply Chain Sustainability” และตบท้ายโปรแกรม KSN (Knowledge Sharing Network) วันนี้เป็น
การแชร์เรื่อง “Best Practices ในงานจัดซื้อยุค 2018” สมาชิกที่เข้าร่วมงานต่างเห็นพ้องกันว่าหัวข้อวันนี้ดีและ
น่าสนใจจริงๆ ฟังกันจนไม่มีใครลุกระหว่างการสัมนาเลยทีเดียว กลัวพลาดเรื่องเด็ดๆ ค่ะ
หัวข้อแรก “Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ ” เราได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
อาจารย์จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นพิธีกรรายการ
Innovative wisdom ของสถานีวิทยุจุฬา เป็นผู้บรรยาย
คาว่า Cryptocurrency มาจากคา 2 คา คือ Crypto แปลว่า การเข้ารหัส ลงรหัสความปลอดภัย และ
Currency คือ สกุลเงิน
Cryptocurrency ไม่ ใช่ digital money แบบ True money หรื อ Line money อั นนั้ นจะเป็ นกระเป๋ า
สตางค์ที่เขากาหนดขึ้นมาเสมือนธนบัตร เขียนเป็นตัวเลข แล้วบอกว่าตัวเลขนั้นๆ จะใช้อะไรได้บ้าง ความแตกต่างระหว่าง
ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ กับ cryptocurrency คือ ธนบัตรมีกองทุนสารองระหว่างประเทศ backup และควบคุมโดย
ธนาคารกลางของแต่ ล ะประเทศ เป็ น ระบบ centralize ที่ ธ นาคาร ส่ ว น cryptocurrency มี ก ารเข้ า รหั ส ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ backup และกระจายอานาจให้ทุกคนที่อยากทาตัวเองเหมือนธนาคาร ซึ่งก็คือคนบันทึกบัญชี (ledger)
หรือที่เรียกกันว่า นักขุด (miner) การชาระเงินในระบบนี้จึงเป็น distributed decentralized (คือการกระจายอานาจ
แบบกระจัดกระจายให้พวกบันทึกบัญชี ) การใช้ cryptocurrency ไม่ใช่แค่เรื่องการเงิน แต่เป็นเรื่องของอานาจในการ
ควบคุมการเงินด้วย รัฐบาลส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะทาให้อานาจของรัฐน้อยลงไปเรื่อยๆ
อ่านต่อหน้า 2

P.03
P.04

พบกับ การเยี่ยมชมโรงงาน
Site Visit ครั้งที่ 1/2561
Dairy home | SCCC

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและ
สอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 157

P.05
P.06

Seminar on Tour ครั้งที่ 5
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ จังหวัดระยอง

หลักสูตร อบรมและสัมมนา

ประจาเดือน พ.ค. – ก.ค. 2561

P.07
เปิดรับสมัคร

อบรมและสอบ
หลักสูตร CPSM รุ่นที่ 5

Bitcoin Blockchain กับชีวิตนักจัดซื้อ
การซื้อขายด้วย cryptocurrency จะใช้เทคโนโลยี blockchain เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น บล็ อ กๆ เรี ย งต่ อ กั น เป็ น สาย แต่ ล ะบล็ อ กก็ จ ะมี ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ บล็ อ กอื่ น ๆ
จึงเรียกว่า Blockchain เมื่อมีใครบันทึกข้อมูลลงในบล็อก ข้อมูลนั้นก็จะเชื่อมโยงถึงกันหมด ทุกคนจะมีข้อมูลเหมือนกัน
หมด ข้อมูลที่บันทึกแล้วจะแก้ไขหรือลบไม่ได้ เพราะถ้าจะทา ต้องไปแก้หรือลบทุกบล็อก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จึงเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความปลอดภัยสูงมาก เมื่อเกิดการซื้อขายด้วย cryptocurrency ซึ่งไม่มีธนาคารรองรับ พวกทาเหมืองหรือนักขุดจะ
แข่งกันเข้าไปดูแต่ละการซื้อขายว่าเป็น cryptocurrency ของแท้ไหมด้วยการเอา security code เข้าไปเช็ค ใครที่
สามารถประมวลผลได้เร็วกว่าก็จะได้เป็นคนบันทึกบัญชีรายการนั้น สร้างสมุดบัญชี ณ เวลานั้นๆ สมุดบัญชีแต่ละเล่มจะ
มีกุญแจล็อค และกุญแจนี้จะเชื่อมกับสมุดบัญชีเล่มอื่นๆ ด้วย (Blockchain) คราวนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่านักขุดจะบันทึก
บัญชีได้ถูกต้อง จึงมีการสร้างระบบ ให้รางวัลถ้าทาถูกต้อง (Economic incentives) และถ้านักขุดบันทึกบัญชีผิด
เงินตัวเองก็จะสูญด้วย Cryptocurrency จึงเป็นระบบที่ไม่ต้องการผู้นา เช่น ธนาคารหรือรัฐบาล แต่ใช้วิธีดูแลกันเอง
Bitcoin เป็นสกุลเงินหนึ่งใน Cryptocurrency ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดสร้างขึ้นมา ปัจจุบันเจอ Bitcoin แล้ว
16 ล้านเหรียญ จากการคานวณสามารถมี Bitcoin ได้ทั้งหมด 21 ล้านเหรียญ ซึ่งจะเจอครบในปี ค.ศ. 2140
หรืออีก 122 ปีข้างหน้า หากจะซื้อ Bitcoin ก็สามารถทาได้ 2 วิธี คือ 1. การลงทุนทาเหมือง ซื้อคอมพิวเตอร์
จานวนมากมาแข่งประมวลผลกับนักขุดอื่นๆ ถ้าทาได้เร็วก็จะได้รางวัลเป็น Bitcoin แต่วิธีนี้ใช้ทุนมาก และ 2. คือการ
ซื้อ Bitcoin จากตลาดโดยการเปิดบัญชี เอาเงินใส่ใน e-wallet ความเสี่ยงมักจะอยู่ตรงนี้ คือ หน่วยงานที่เราจะซื้อ
Bitcoin กับเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และอาจโดนแฮ็กถูกขโมยเงินจาก e-wallet ได้ อีกคาหนึ่งที่เราอาจได้ยินกัน
บ่อยคื อ ICO (Initial Coin Offering) เป็ นเหรียญที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน การซื้อ ICO เหมือนกับการซื้อ สิ ทธิ์ซื้อ
คูปองในการใช้งาน แต่ใช้ชาระเงินไม่ได้ ซึ่งต่างจาก cryptocurrency
อาจารย์รุ่งเกียรติ คาดว่า Cryptocurrency ไม่น่าจะได้รับความนิยมกว้างขวาง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยี
Blockchain ที่สามารถดัดแปลงไปใช้กับอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ได้ โดยเปลี่ยนรายการซื้อขายในบล็อกเป็นข้อมูล
(data) อะไรก็ได้ เช่น blockchain ในซัพพลายเชนซึ่งผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ไปถึงต้นน้าว่า
วัตถุดิบ มาจากไหน ผลิ ต จากที่ ไหน มี วิธีการขนส่ งอย่า งไร โดยทุ กฝ่ายในซัพพลายเชนเข้ ามาใส่ ข้ อ มู ลลงบั นทึ กใน
blockchain หรือธุรกิจบริการที่ ปัจจุบั นยังต้อ งมีบริษัทตัวกลางที่ คอยประสานงานสื่ อสารระหว่างผู้ให้บริการ (เช่น
คนขับรถ Uber) กับลูกค้า ในอนาคต blockchain จะช่วยให้คนขับและลูกค้าสามารถติดต่อกันได้โดยตรง หรือปัจจุบัน
ที่เราต้องการหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารเพื่อไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานหนึ่งๆ เมื่อใช้ blockchain ต่างคนต่างใส่
ข้อมูลเข้ามาในบล็อก ธนาคารใส่ข้อมูลหนังสือรับรองเข้ามา หน่วยงานที่ต้องการเอกสารนี้จากเรา ก็สามารถเข้าไปดู
หนังสือรับรองนี้ได้เลย ทุกคนจะเห็นข้อมูลพร้อมกัน
สุดท้ายอาจารย์ ได้สรุปปัจจัยในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี blockchain ว่าเหมาะกับ :
• ข้อมูลที่ต้องแบ่งปันกันหลายฝ่าย
• กฎเกณฑ์ที่ตกลงกันแล้ว ไม่เปลี่ยนบ่อย
• ข้อมูลที่อาจขาดความเชื่อใจกัน จึงต้องใช้
• ข้อมูลที่ไม่ต้องการการแก้ไข
blockchain ยืนยัน
• ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้
ทันสมัยและน่าสนใจดีใช่มั้ยคะ นักจัดซื้ออย่างเราๆ ต้องคอยติดตามเทคโนโลยีและค่อยๆ ปรับตัวให้ทันหากองค์กร หรือ
ลูกค้าเราลุกขึ้นมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พวกนี้ นักจัดซื้ออย่างเราจะได้ไม่ตกขบวนค่ะ ฉบับหน้ามาต่อกันเรื่องความยั่งยืนใน
ซัพพลายเชนนะคะ
ติดตามบทความดีๆ ได้ที่นี่

pscmt.or.th

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผู้เรียบเรียง

ThaiBuyer
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The Seminar On Tour # 5

“เกือบทุกวันและทั้งวันที่นักจัดซื้อจัดหาทาสัญญาซื้อขายกับผู้ขายที่เป็นเจ้าประจาและเจ้าใหม่ทั้งด้วยวาจาและเป็น
ลายลักษณ์อักษร ด้วยความคาดหวังว่าสิ่งของที่ซื้อจะมาถึงภายในเวลาด้วยจานวนและราคาที่ตกลงกับผู้ขายไว้ ”
หลักสูตรสัมมนา “ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา” (Handy with sale law and apply to
your purchasing and supply function) นี้จะช่วยให้งานจัดหาเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน เพราะผู้เข้าสัมมนาจะ
สามารถปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อตกลงที่ทากับผู้ขายได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของกฎหมายมากที่สุด
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเป็นการบริหารสัญญา และแนวปฏิบัติกรณีเกิดข้อโต้แย้ง
พิพาท เช่น สินค้าไม่ตรงตามข้อสัญญา ชารุดบกพร่อง ให้ซ่อม เปลี่ยน ส่งคืน รวมถึงการกาหนดบทปรับ และวิธีการ
เรียกร้องค่าเสียหาย ผนวกด้วยบางตัวอย่างของข้อสัญญา

บรรยายโดย อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S

ที่ปรึกษากฎหมายและงานจัดซื้อ
อุปนายก และประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ

หัวข้อสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รับสมัคร วันนี้ จนถึง

7.

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 61
เท่านั้น

8.
9.
10.

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดหาในองค์กร
การรับมอบอานาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเข้าทาสัญญาซื้อขาย จัดจ้าง
การทาสัญญาซื้อขายด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟ้องร้อง
สิทธิและหน้าที่ความรับผิดของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องปฏิบัติมีขอบเขตและความสาคัญเพียงใด
การส่งมอบ การรับและไม่รับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
สินค้าไม่ตรง spec. หรือชารุดบกพร่อง แนวปฏิบัติให้ผู้ขายรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือ
ชดใช้ และอายุความฟ้องร้อง
การกาหนดค่าปรับกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบ ส่งมอบล่าช้า หรือส่งไม่ครบ ประเภทของค่าเสียหายและการ
เรียกร้องค่าเสียหาย
ลักษณะสัญญางานว่าจ้างจัดจ้าง
เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
หลักการทาข้อสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอย่างข้อสัญญา

ติ ด ต่ อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม
หรื อ สารองหลั ก สู ต ร ได้ ที่

อั ต ราค่ า อบรม 3,800 บาท
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200%
-5-
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5

กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง - จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็ นศูนย์ (ขัน้ พืน้ ฐาน)
(Basic Risk Management in Purchasing and Supply Chains)
Vendor Management Inventory
การจัดทาสมรรถนะในงานจัดซื้อ - สัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การ
(Developing Procurement Functional Competency - Workshop)
ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)
วิ ธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
เทคนิ คการประเมิ นผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผูข้ าย และพนักงานจัดซื้อ
(Negotiation Techniques for Procurement)
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating &
ความรู้ในงานจัดซื้อสาหรับผูไ้ ม่ใช่นักจัดซื้อ
Purchasers Performance Techniques)
(Purchasing for Non Purchaser)

12

05

18

19

ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

24
25-26

การวางแผนสิ นค้าคงคลังสาหรับนักจัดซื้อ
(Inventory Planning for Professional Purchasers)

ความรู้ที่จาเป็ นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
(Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)

09
28

26

การจัดกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซื้อ
(Supply Strategy)
กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลีน - ลดต้นทุนอย่างยังยื
่ น
(Lean Supply Chain Strategy)
การบริ หารซัพพลายเชน
(Supply Chain Management)

16
22

การบริ หารงานจัดซื้อแบบเป็ นเลิ ศ
(Purchasing Operational Excellence)
การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการลดต้นทุน
(Capital Equipment Purchasing)

การเงิ นที่นักจัดซื้อมืออาชีพควรรู้
(Finance for Strategic Procurement)

เทคนิ คการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มประเทศ AEC และเส้นทางการพัฒนาผูส้ ่งมอบ
(Sourcing Technique for AEC and Road map for Developing Supplier)

07

กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง - จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็ นศูนย์ (ขัน้ สูง)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)
ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง
(Communication for Negotiation)

12
ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ
14-15 (Overseas Purchasing Tecjniques)
รู้ทนั กลเม็ดนักขายสาหรับนักจัดซื้อ
18 (Knowing Salesman’s Tactic)
การบริ หารคลังสิ นค้า
19 (Warehouse Management)

บริ หารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างไรให้ได้คณ
ุ ภาพสมบูรณ์แบบ
(Advanced TQM for Procurement and Supply Chains Management)

14
ความรู้ที่จาเป็ นสาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
20-21 (Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)
วางแผนสิ นค้าคงคลัง ขัน้ สูง สาหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ
21 (Advanced Inventory Planning for Purchasing Professional)

เร่งรัดขยายขอบเขตความรู้เรื่องงานจัดซื้อจัดหา
(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)

บริ การจัดฝึ กอบรมในหน่ วยงานหรือองค์กร (In-House Training)
หัวข้อและระยะเวลำกำรฝึกอบรมขึน้ อยู่กบั ควำมต้องกำรของบริษทั ผูข้ อรับบริกำร
อ่านรายละเอียด และ ติ ดต่อสอบถาม เพิ่ มเติ มได้ที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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รายละเอียด
เพิ่ มเติ ม
และ DOWNLOAD
ใบสมัครได้ที่ >>

Calendar CPSM 2018
CERTIFIED PROFESSIONAL IN
SUPPLY MANAGEMENT (CPSM) รุ่นที่

5

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
MODULE 1: FOUNDATION OF SUPPLY MANAGEMENT
MODULE 2: EFFECTIVE SUPPLY MANAGEMENT PERFORMANCE
MODULE 3: LEADERSHIP IN SUPPLY MANAGEMENT
SCAN QR
เพื่อ Download
ใบสมัครได้ทน่ี ่ี

ค่าอบรม

ค่าอบรมและสอบ

65,000.-

87,000.-

CPSM
*ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

[ รับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เท่านั้น ]

Module

Module 1

Module 2

Module 3

Timetable
CPSM #5
2018

Sat. 4 – Sun. 5 Aug.

Sat. 8 – Sun. 9 Sep.

Sat.27 – Sun.28 Oct.

Fri.17 – Sat.18 Aug.

Sat. 22 Sep.

Fri. 9 – Sat.10 Nov.

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์ การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เปิดสารองที่นัง่ ผู้เข้ารับการทดสอบ
โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิ ชาชีพโลจิ สติ กส์ สาขางานจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้าง
ภายใต้กฎเกณฑ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ระดับชัน้ 3

 สอบครัง้ ที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนำยน 2561
 สอบครัง้ ที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหำคม 2561
อ่านรายละเอียด และ ติ ดต่อสอบถาม เพิ่ มเติ มได้ที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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SCAN QR
เพื่อ Download
ใบสมัครได้ทน่ี ่ี

ต้องการพัฒนานักจัดซื้อ หรือข้อมูลการฝึกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สารองที่นั่ง และติดต่อสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

อัตราค่าใช้จ่ายการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายปี

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าอบรม และสัมมนายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200 %

สมำคมฯ ขอควำมร่วมมือให้สมำชิกใช้บริกำรทำง email และ website ให้มำกขึน้ เพือ่ เป็ นกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ

ชำระค่ำไปรษณียำกรแล้ว
ใบอนุญำตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยำนนำวำ

ฉบับที่ 196

สิง่ ตีพมิ พ์
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23th Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel/โทร : +66 2678 6786-7 | Fax/แฟ็กซ์ : +66 2678 6788 | E-mail : helpdesk@pscmt.or.th | Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 197 ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 / สําหรับผูส้ นใจทัวไปและสมาชิ
่
กสมาคมบริหารงานจัดซือ้ และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

Sustainability

เก็บมาเลา
เอามาเขียน

หัวขอบรรยายในงานประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เรื่องที่สองเปนเรื่อง “Supply Chain Sustainability” เรื่องของความยั่งยืน
เปน Hot issue ในปจจุบัน แทบจะทุกวงการตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องนี้ ทางสมาคมฯ จึงขอนําเรื่องนี้มาใหสมาชิกไดรับทราบขอมูล
เพื่อที่จะไดไมตกเทรนดคะ
เราได เ ชิ ญ คุ ณ นั ท วานิ ช ยางกู ร กรรมการผู จั ด การ ERM Siam Co., Ltd. มาบรรยายในครั้ ง นี้ คุ ณ นั ท ให เ รามองเรื่ อ ง
Sustainability ในดานของธุรกิจ ไมใชการกุศล แตใหมองวาเปนเรื่องของการทําธุรกิจอยางยั่งยืน อยางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมี
การสงเสริมใหบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยทํารายงานพัฒนาความยั่งยืนควบคูกับรายงานประจําปดวย ในการทําธุรกิจมีพื้นฐาน 3
เรื่องที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนคือ Economics, Environment และ Social
ดาน Economics คือความมั่นคงทางการเงินขององคกร ดาน Environment เปนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ประมาณการวาในป
ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกถึง 9 พันลานคนที่อยูในโลกใบเดียวกันนี้ ความตองการสินคาและบริการจะเพิ่มมากขึ้น ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น เกิด
การแกงแยงทรัพยากร การทําธุรกิจแบบยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพราะความไมสมดุลระหวาง demand กับ supply สวนดาน Social คือการดูแล
ผูบริโภค ดูแลพนักงานในองคกร ความเสี่ยงในเรื่องความยั่งยืนนั้นขึ้นอยูกับธุรกิจและมุมมองดวย ตัวอยางเชนธุรกิจปศุสัตว ผูบริหารมองวาการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องอากาศ (climate change) เปนความเสี่ยงที่สูงมากสําหรับธุรกิจเขา อยางเหตุการณที่เกิดพายุเฮอริเคนเขาอเมริกา ทําให
ขาวโพดเสียหายเปนจํานวนมาก ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวปรับตัวขึ้น และขาดแคลน

แนวโนมที่สาํ คัญของโลก (Mega trend) มีเรื่องใหญๆ 3 เรื่อง ดวยกันคือ
1. Low carbon future | 2. Disruptive technology | 3. Circular economy
Low carbon future
มาจากการปลอยกาซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา แมวาจะมีความตกลงระหวางประเทศรวมกันในการลดแลว แต
แนวโนมโดยรวมก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้เรามีเปาหมายที่จะทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียส ในป ค.ศ. 2050 เรื่อง Low
carbon future นี้เปนเรื่องที่นากลัวสําหรับธุรกิจพลังงานเพราะความตองการใชน้ํามันจะลดนอยลง ความเสี่ยงในเรื่องนี้ที่จะมีตอองคกรได เชน
กฎหมาย นโยบายที่จะออกมาควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก เทคโนโลยีใหมที่จะเกิดขึ้นและเขามาทดแทนการใชพลังงานแบบในปจจุบัน ชื่อเสียง
ขององคกร และยังมีความเสี่ยงในดานกายภาพเชน น้ําทวม พายุ เพราะผลของโลกรอน คําถามคือเราจะทําอยางไรจึงจะอยูกับความเสี่ยงเหลานี้
ได ในดานที่จัดวาเปนโอกาสก็มี เชน จะมีการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการคนหาแหลงพลังงานใหมๆ มีสินคาและบริการใหมเกิดขึ้น
องคกรจึงตองพิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสเพื่อทําแผนการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาวาสิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอการเงิน (financial
impact) ขององคกรอยางไร
อ่านต่อหน้า 2

P.03
P.04

เปิดรับสมัคร ผูเ้ ข้าอบรมและ

สอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 157

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและสอบ
หลักสูตร C.P.S. สัญจร ครั้งที่ 1

P.05
P.06

Seminar on Tour ครั้งที่ 5
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ จังหวัดระยอง

หลักสูตร อบรมและสัมมนา

ประจําเดือน ก.ค. – ก.ย. 2561

P.07
เปิดรับสมัคร

โครงการทดสอบรับรอง
สมรรถนะของบุคคล ชัน้ 3

Disruptive technology
จะเกิดจากความตองการของลูกคาเปนตัวผลักดันใหองคกรตองปรับเปลี่ยน ตัวอยางเชนธุรกิจขนาดใหญแหงหนึ่งที่มีการ
กระจายสินคาหลายระดับผาน wholesaler, distributor และ retailer เมื่อผูกระจายสินคาระดับ retailer ไมสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได ธุรกิจนี้จึงตัด retailer ออกและลงไปดําเนินการเอง ขอดีเพิ่มเติมคือเขาไดขอมูลลูกคาเพื่อ
นํามาวิเคราะหดวย

Circular economy
คือการคิดทั้งวงจร ทําอยางไรใหเกิด waste นอยที่สุด ตั้งแตออกแบบ หาแหลงขาย ผลิตสินคา กระจายสินคา จนสินคา
หมดอายุการใช คิดถึงการกําจัด การนํากลับมาใช และการ recycle

การบริหารซัพพลายเชนมีวิวฒ
ั นาการ 4 คลื่นดวยกัน
คลื่นลูกที่
คลื่นลูกที่
คลื่นลูกที่
คลื่นลูกที่

1 เปนการตอรองลดราคากับผูขาย
2 เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยรวมมือกับผูขายในกิจกรรม ที่เหมือนกันเพื่อชวยกันลดตนทุน
3 เปนการขยายความรวมมือ ในการหาโอกาสโดยเริ่มตั้งแต ออกแบบรวมกัน
4 เปน circular supply chain ในการนําวัสดุและของเสียกลับมา ใชใหมเพื่อลดตนทุนและบรรลุ ถึงความยั่งยืน

ดังนั้นจึงไมใชผูขายทุกรายที่จะพัฒนาไปกับเราได เราจะตองเลือกผูขายบางรายที่มีพนื้ ฐานและความสามารถที่จะ
พัฒนาไปดวยกันได

สหประชาชาติเองมีเปาหมายในการกระตุนใหบริษัทตางๆ ทั่วโลกหันมาใชนโยบายในการดําเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืนและ
รับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่มคี วามสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงจัดทําขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
หรือ UN Global Compact ในป 1999 เพื่อเชิญชวนใหหนวยงานตางๆเขารวมทําขอตกลงสําหรับนําไปใชในการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ

ซึง่ เกี่ยวของกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ไดแก
เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
เรื่องแรงงาน (Labour)
เรื่องสิ่งแวดลอม (Environment)
เรื่องการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption)

ทางองคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ก็ไดจัดทํา Guiding principles on
business and human rights โดยระบุสงิ่ ที่หนวยงานตองทํา ซึง่ นํามา apply ในซัพพลายเชนได คือ
มีนโยบายชัดเจน
มีการประเมินความเสี่ยง วาความเสี่ยงเรื่องนี้อยู ตรงไหนในซัพพลายเชน
ทํางานรวมผูขาย มีการตัดสินใจรวมกัน
มีการติดตามผูขายวาปฏิบัตไิ ดไหม มีการทบทวน และตรวจประเมิน
สื่อสารและรายงาน
เรื่อง Supply Chain Sustainability นี้ ทางสมาคมฯ จะจัดบรรยายในกลุม Knowledge Sharing Network
(KSN) ภายในปนี้อกี ครั้งหนึ่งโดยเนนไปในเชิง practical ในการจัดทําเลยคะ
เราพยายามที่จะเปนแหลงความรูของสมาชิกใหมากที่สุด คอยติดตามขาวสารดีๆ ไดที่เวบไซตและ Facebook page ของ
สมาคมนะคะ
ติดตามบทความดีๆ ไดที่นี่
pscmt.or.th
ThaiBuyer
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C.P.S.

เตรียมพบกับ การอบรมและสอบ

สัญจร

กันยายน 2561

#1

Rayong

อบรม 2 วัน

อบรม 2 วัน

อบรม 2 วัน

ศุกร เสาร

ศุกร เสาร

ศุกร เสาร

7|8

14 | 15

21 | 22

สอบ วันอาทิตยที่ 30 กันยายน 2561
สมาชิกรายป

สมาชิกตลอดชีพ

คาอบรม / หมวด

4,922.-

4,280.-

คาสอบ / หมวด

963.-

963.-

คาหนังสือ / หมวด

500.-

500.-

รวม คาอบรม : 1 หมวด
+ คาสอบ
+ คาหนังสือ : 3 หมวด

6,385.-

5,743.-

19,155.-

17,229.-

วิธกี ารสมัคร
01.
02.

ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.pscmt.or.th
กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดที่
e-mail : wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th

สอบผานครบทั้ง 3 วิชา
รับวุฒิบัตร C.P.S.

1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
5. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม
2. หลักสูตรนี้สําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานั้น
ธนาคาร
กสิกรไทย
สมัครสมาชิกใหม
เลขที่บญ
ั ชี 747 – 2 – 13256 – 8
• สมาชิกรายป 100 บาท
ประเภท
บัญชีออมทรัพย
• สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
ชือ่ บัญชี
สมาคมบริหารงานจัดซื้อ
3. ทานสามารถเลือกสมัครแยกรายการได และ
และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สมัครสอบโดยไมตอ งสมัครอบรมได
สาขา
ยอยสี่แยกถนนจันทน - เลียบคลองชองนนทรี
4. สมาคมฯ ไมอยูใ นขายที่ตอ งถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)
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The Seminar On Tour # 5

“เกือบทุกวันและทั้งวันที่นักจัดซื้อจัดหาทําสัญญาซื้อขายกับผูขายที่เปนเจาประจําและเจาใหมทั้งดวยวาจาและเปน
ลายลักษณอักษร ดวยความคาดหวังวาสิ่งของที่ซ้อื จะมาถึงภายในเวลาดวยจํานวนและราคาที่ตกลงกับผูขายไว”
หลักสูตรสัมมนา “ใชกฎหมายซื้อขายใหถนัดมือเขากับงานจัดซื้อจัดหา” (Handy with sale law and apply to
your purchasing and supply function) นี้จะชวยใหงานจัดหาเปนไปตามความคาดหวังของทาน เพราะผูเขาสัมมนาจะ
สามารถปรับหลักกฎหมายเขากับขอตกลงที่ทํากับผูขายไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของกฎหมายมากที่สุด
นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเสนอการติดตามงานที่มีลักษณะเปนการบริหารสัญญา และแนวปฏิบัติกรณีเกิดขอโตแยง
พิพาท เชน สินคาไมตรงตามขอสัญญา ชํารุดบกพรอง ใหซอม เปลี่ยน สงคืน รวมถึงการกําหนดบทปรับ และวิธีการ
เรียกรองคาเสียหาย ผนวกดวยบางตัวอยางของขอสัญญา

บรรยายโดย อาจารยสุชาติ ประเสริฐสม, Adv.C.P.S

ที่ปรึกษากฎหมายและงานจัดซื้อ
อุปนายก และประธานฝายฝกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ

หัวขอสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รับสมัคร วันนี้ จนถึง

7.

วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 61
เทานั้น

8.
9.
10.

บทบาทหนาทีข่ องหนวยงานจัดซื้อจัดหาในองคกร
การรับมอบอํานาจของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อเขาทําสัญญาซื้อขาย จัดจาง
การทําสัญญาซื้อขายดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษร และหลักฐานเพื่อการบังคับ และฟองรอง
สิทธิและหนาทีค่ วามรับผิดของฝายผูซื้อและผูขายทีต่ อ งปฏิบตั ิมขี อบเขตและความสําคัญเพียงใด
การสงมอบ การรับและไมรับมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินคา
สินคาไมตรง spec. หรือชํารุดบกพรอง แนวปฏิบตั ิใหผขู ายรับผิดชอบ ซอมแซม เปลี่ยน รับคืน หรือ
ชดใช และอายุความฟองรอง
การกําหนดคาปรับกรณีผูขายไมสงมอบ สงมอบลาชา หรือสงไมครบ ประเภทของคาเสียหายและการ
เรียกรองคาเสียหาย
ลักษณะสัญญางานวาจางจัดจาง
เหตุและวิธีแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา และ ผลที่ตามมา
หลักการทําขอสัญญาและตรวจสัญญา ตัวอยางขอสัญญา

ติ ด ต อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม
หรื อ สํา รองหลั ก สู ต ร ได ที่

อั ต ราค า อบรม 3,800 บาท
หมายเหตุ :
1. ราคานี้ ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 200%
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www.pscmt.or.th
02 – 678 – 6786 ถึง 7
Training@pscmt.or.th |
helpdesk@pscmt.or.th
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กลยุทธ์ก ารบริ หารความเสี่ย ง - จัด ซื้อ อย่างไรให้ค วามเสี่ยงเป็ น ศูน ย์ (ขัน้ สูง)
(Advanced Risk Management in Purchasing and Supply Chains)
ใช้ก ฎหมายซื้อ ขายให้ถนัด มือ เข้ากับงานจัด ซื้อ จัด หา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

การสื่อ สารเพื่อ การเจรจาต่อ รอง
(Communication for Negotiation)

บริ หารงานจัด ซื้อ และซัพพลายเชนอย่างไรให้ได้ค ณ
ุ ภาพสมบูร ณ์แ บบ
(Advanced TQM for Procurement and Supply Chains Management)

12
14
ความรู้ใ นงานจัด ซื้อ ต่างประเทศ
ความรู้ที่จ าํ เป็ น สําหรับนัก จัด ซื้อ มือ อาชีพ 1
14-15 (Overseas Purchasing Tecjniques) 20-21 (Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1)
รู้ทนั กลเม็ด นัก ขายสําหรับนัก จัด ซื้อ
วางแผนสิ น ค้าคงคล งั ขัน้ สูง สําหรับนัก จัด ซื้อ มือ อาชีพ
18 (Knowing Salesman’s Tactic)
21 (Advanced Inventory Planning for Purchasing Professional)
การบริ หารคล งั สิ น ค้า
เร่งรัด ขยายขอบเขตความรู้เรื่อ งงานจัด ซื้อ จัด หา
(Warehouse
Management)
19
(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personnel)
บริ หารงานจัด ซื้อ อย่างไร ให้โลกเขีย วและสร้างธุร กิ จ กําไรยังยื
่ น
03 (Green Procurement Strategy for Sustainable Business)
วิ ธ ีก ารเจรจาต่อ รองในงานจัด ซื้อ
แนวทางปฎิ บตั ิ ส าํ หรับงานจัด ซื้อ โครงการ
15 (Project Procurement Practice) 18 (Negotiation Techniques for Procurement)
ความรู้ใ นงานจัด ซื้อ สําหรับผูไ้ ม่ใ ช่น ัก จัด ซื้อ
ความรู้ที่จ าํ เป็ น สําหรับนัก จัด ซื้อ มือ อาชีพ 2
(Purchasing for Non Purchaser)
20-21 (Essential Knowledge for Purchasing Professional # 2)
การควบคุม ต้น ทุน ซัพพลายเชนด้ว ยเทคนิ ค การเจาะลึก กิ จ กรรม
เทคนิ ค การประเมิ น ผลงานจัด ซื้อ วัด ผลงานผูข้ าย และพนังงานจัด ซื้อ
(Cost Control in Supply by Activity – Based Management)
)
24 (
แนวทางปฏิ บตั ิ ก ารจัด ซื้อ เพื่อ ความยังยื
่ น ขัน้ สูง
สุด ยอดกลยุทธ์จ ดั ซื้อ ลีน ทําน้ อ ย ได้ผลมาก เพื่อ การเติ บโตที่ย งยื
ั่ น
(Advance Practice for Sustainable Procurement) 25
(Lean – agility – six sigma Supply Chain Strategy)
Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & Purchasers Performance Techniques

01

ความรู้ใ นงานจัด ซื้อ เพื่อ การลดต้น ทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)
การจัด ทําสมรรถนะในงานจัด ซื้อ – สัม มนาเชิ งวิ ชาการ
(Developing Procurement Functional Competency
รูป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพนัก จัด ซื้อ มือ อาชีพ
– Workshop)
(Supply Chain Professional Competency Model)

30

ใช้ก ฎหมายซื้อ ขายให้ถนัด มือ เข้ากับงานจัด ซื้อ จัด หา
(Handy with Sale Law and Apply to Your Purchasing & Supply Function)

15
21-22

กระบวนการบริ หารงานจัด ซื้อ ระดับมือ อาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

22

29

การร่างสัญ ญาและบริ หารสัญ ญาในซัพพลายเชน
(Contract Drafting & Management in Supply Chain)

การจัด กลยุทธ์สิ น ค้าในงานาจัด ซื้อ (Supply Strategy)
กลยุทธ์ก ารบริ หารความเสี่ย ง – จัด ซื้อ อย่า งไรให้ค วามเสี่ย งเป็ น ศูน ย์

(Basic Risk Management in Purchasing & Supply Chains)
บริ ก ารจัด ฝึ กอบรมในหน่ ว ยงานหรือ องค์ก ร (In-House Training)
หัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของบริษทั ผูข้ อรับบริการ
อ่า นรายละเอีย ด และ ติ ด ต่อ สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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รายละเอีย ด
เพิ่ ม เติ ม
และ DOWNLOAD
ใบสม คั รได้ที่ >>

สถาบัน คุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ ก ารมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เปิ ดสํารองที่น ัง่ ผูเ้ ข้ารับ การทดสอบ
โครงการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิ ชาชีพโลจิ ส ติ ก ส์ สาขางานจัด ซื้อ จัด หา และจัด จ้า ง
ภายใต้ก ฎเกณฑ์ข องสถาบัน คุณ วุฒิ วิ ชาชีพ (องค์ก ารมหาชน)
ระดับ ชัน้ 3

 สอบครัง้ ที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม 2561
อ่า นรายละเอีย ด และ ติ ด ต่อ สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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SCAN QR
เพือ่ Download
ใบสมัครได้ทน่ี ่ี

ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้สมาชิกใช้บริการทาง email และ website ให้มากขึน้ เพือ่ เป็ นการลดปริมาณการใช้กระดาษ
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ขณะที่ผมเริ่ มเขี ยนตนฉบับบทความนี้ ผมอยูใ น

ตอน... Life is a

JOURNEY

หองเรียนอันมีเทคโนโลยีทันสมัยของสถาบันฝกอบรมทางดาน
จั ด ซื้ อ จั ด หา EIPM (European Institution of Purchasing
Management http://www.Eipm.org) ที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่ง
ของยุโรป

ดานหนาหองปรากฏภาพคุณครูผูสอนซึ่งเปนคนรุนใหม และนักเรียน MBA ที่สวนใหญเปนผูบริหารรุนใหญ ที่ผมรูสึกเกรงใจก็เพราะผม
เพิ่งเดินทางมาถึงเมือง อารคชอง ประเทศฝรั่งเศส (Archamps Technopole เปนเมืองที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อเปนศูนยกลางการจางงานของชาวยุโรป และเปนศูนยรวม
ของบริษัทนานาชาติที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ตั้งอยูบนเทือกเขาชายแดนระหวาง Annecy ประเทศฝรั่งเศส และ Geneva
ประเทศสวิตเซอรแลนด การเดินทางตองบินไปยังเมืองเจนีวา ประเทศสวิตฯ กอน แลวตอรถแทกซี่ทองถิ่นไปยังเมืองอารคชอง ใชเวลาเพียง 20 นาที) ทันทีที่ผมไดวาง

กระเปาเดินทางที่หองพักแลว ผมรีบเดินทางมาดูการเรียนการสอนที่ไดดําเนินไปแลวครึ่งคอนวันที่สถาบันแหงนี้
เมื่อมาถึงสถาบัน EIPM แลวผมตองใชความพยายามเปนอยางยิ่ง
ในการเดิ น เข า มาในห อ งเรี ย นแล ว นั่ ง ลงอย า งเงี ย บๆ จดรายละเอี ย ด
บรรยากาศการเรียนการสอนและบันทึกภาพมาฝากสมาชิกทุกทาน เหตุที่ผม
ไดมาอยู ณ สถานที่แหงนี้ก็เพราะไดรับคําเชิญจากทานผูอํานวยการสถาบัน
Mr.Bernard Gracia และ Ms.Anca Belei ผู ป ระสานงานโครงการ
อนุ ญ าตให ผ มเข า มาสั ง เกตการณ เ ข า ร ว มนั่ ง เรี ย นกั บ นั ก เรี ย น หลั ก สู ต ร
Executive MBA International Economics & Finance ในวิชา
World Trade Organization and trade statistics และ Market
indicator in use ซึ่งสอนโดย Prof. Dr.Judit KOZENKOW
ผูเชี่ยวชาญจาก WTO UNCTAD แมวาชวงแรกๆผมจะมีความกดดันจาก
การนั่งทําตัวใหเปนสูญญากาศไมใหรบกวนการเรียนการสอนทานอื่น
แตเมื่อผมไดสูดลมหายใจลึกๆ แลวมองออกไปนอกหนาตาง ผมก็
สบายใจขึ้นมาทันทีเพราะพบกับตนไมสีเขียวขจี ตอนรับฤดูใบไมผลิ ที่ทาง
สถาบั น ตั้ ง ใจจั ด ห อ งเรี ย นทุ ก ห อ งมี บ รรยากาศสบายๆ แบบธรรมชาติ
ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชพลังงานโดยการปลูกตนไมรอบๆ
ภาพปายชื่อสถาบัน EIPM และแผนที่ เมือง Archamps Technopole ประเทศฝรั่งเศส
บริเวณอาคาร ซึ่งสอดคลองกับ SDGs (เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
Sustainable Development Goals) ขอหนึ่งที่กลาววา“การดําเนินกิจการขององคกรตองพยายามไมใหมผี ลกระทบตอ

สังคม สิง่ แวดลอม และธรรมชาติรอบตัวเรา หากหลีกเลี่ยงไมไดก็ตองใหเกิดไดแตในปริมาณนอยที่สุด”
อ่านต่อด้านใน

P.07
P.08

เปิดรับสมัคร ผูเ้ ข้าอบรมและ

สอบ หลักสูตร C.P.S. ครั้งที่ 162

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและสอบ
หลักสูตร C.P.S. สัญจร ครั้งที่ 1

P.09
P.10

เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมและ
สอบ หลักสูตร Adv. C.P.S. รุ่นที่ 4

หลักสูตร อบรมและสัมมนา

ประจําเดือน ส.ค. – ต.ค. 2561

P.11
อาหารสมองครั้งพิเศษ
งานครบรอบ 30 ปี
สมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ

ถื อ เป น โอกาสอั น ดี ที่ ผ มได เ ข า มาสั ง เกตการณ ใ นห อ งเรี ย นอย า ง
ใกลชิด มีความรูสึกวาผมไดยอ นกลับไปเปนนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดในใจ
วาหลักสูตรนี้ตองไมธรรมดาซะแลว เดี๋ยวเรามาดูกันวาเขาจัดการเรียน
การสอนกั น อย า งไรบ า ง อั น ดั บ แรกคื อ จํ า นวนนั ก เรี ย นในหลั ก สู ต ร
Executive MBA นี้ มี จํ า นวนเพี ย ง 5 ท า นเท า นั้ น ส ว นใหญ เ ป น นั ก
จั ด ซื้ อ ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารชาวยุ โ รป บางท า นต อ งบิ น มาจากทวี ป แอฟริ ก า
ระยะเวลาในการเรียนการสอนก็เพียง 5 วันทําการติดตอกัน โดยจะเรียน
ทั้งหมด 8 หมวดวิชา การเรียนการสอนในวันนี้เปนแบบคอยเปนคอยไป
ไมเรงรัดตารางเวลายืดหยุนได ไมเนนเนื้อหาในหองเรียนมากนัก แตจะเนนที่
คุณภาพมากกวา อาจเปนเพราะวาคุณครูไดมอบหมายงานใหนักเรียนทําเปนการบานลวงหนาทุกวิชาแลว เมื่อถึงเวลาสอน
คุณครูก็สอนถึงวิธีการอานตัวเลขทางสถิติตางๆ อยางใจเย็น สอนศัพทเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทีละคําๆ คุณครูจะคอยถาม
ความคิดเห็น เปดโอกาสใหนักเรียนตั้งคําถาม แสดงความคิดตามจินตนาการ นักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดเห็นตาง
แตทุกคนก็ยอมรับและเคารพในสิทธิของผูอื่น ไมพูดหักลางความคิดของผูอื่น แตจะทําความเขาใจวาทําไมเขาถึงคิดอยางนั้น
สิ่งเหล านี้เพื่ อกอ ใหเกิดการเรี ยนรูเ พิ่มเติม กระตุนให มีความคิดสร างสรรค มีนิ สัยรัก การอ าน กล าแสดงออก รับฟ ง
ความคิดเห็นของผูอื่น นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจเรียนเปนอยางยิ่ง สิ่งใดที่ไมรูก็ยอมรับวาไมรู ไมตองกลัวเสียหนาเพื่อน
รวมชั้น แมวา ตัวเองจะมีตําแหนงเปนถึงผูบริหารระดับสูงมาหลายป ก็อาจยังมีสิ่งที่ไมรูซอนอยูแมวาเปนสิ่งที่เห็นอยูทุกวันแลว
เรื่องนี้สะทอนใหเห็นวา “การเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด” (Knowledge has no limit) จริงๆ ครับ
พอถึงชวงพักทานอาหารวาง ตางคนตางก็หยิบขนม
ป ง บ า ง แซนด วิ ช บ า ง ที่ ไ ด เ ตรี ย มมาเองจากบ า น ขึ้ น มา
รับประทานกันเหมือนเปนเรื่องปกติ ผมไดมีโอกาสแนะนําตัว
และพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ นั ก เรี ย นหลายท า น
โดยผมได ตั้ ง คํ า ถามว า “ทํ า ไมจึ ง สนใจมาเรี ย นหลั ก สู ต รนี้ ”
สรุปไดวา “ความรูเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economics)

จะเหมาะกั บ การวิ เ คราะห จ ากป จ จั ย แวดล อ มว า จะส ง ผล
กระทบกั บ ธุ ร กิ จ ของเราในด า นบวกหรื อ ลบ (Pastel
Analysis) ในงานจัดซื้อ โดยเฉพาะการจัดหา (Sourcing)
แตถาหากเราเขาใจบริบทดาน Macro Economics ดวย
จะทําใหเราเขาใจภาพรวมของธุรกิจมากขึ้น”

ภาพบรรยากาศในหองเรียน หลักสูตร Executive MBA

มีขอสังเกตหลายครั้งขณะที่ผมไดสนทนา หรือรับฟงการแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ ในชั้นเรียน นักเรียน
มักจะเชื่อมโยงประเด็นการเมืองของแตละประเทศ มาผนวกกับเรื่องเศรษฐศาสตรเสมอ แสดงใหเห็นวา “การเมืองและ
เศรษฐกิจ” เปนเรื่องที่แยกไมออกจากกันจริงๆ สําหรับนักจัดซื้อตองคอยหมั่นสังเกตดูพฤติกรรมผูบริโภค ควบคูไปดวย
หากพบมีการเปลี่ยนแปลง สภาวะแวดลอมทางธุรกิจ โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอยางเฉียบพลัน จนสงผลกระทบ
ตอรูปแบบการทําธุรกิจเดิม นักจัดซื้อตองสงสัญญาณใหผูบริหารองคกรปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจครั้ง
ใหญใหทันทวงที เพื่อความอยูรอด ผานพนชวง Disruptive ใหไดดวย
-2-

ชวงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลักจากการ
เปนนักเรียน MBA มาแลว ทางสมาคมจัดซื้อและซัพ
พลายเชนแหงภาคพื้นยุโรปซึ่งไดรับการเอื้อเฟอสถานที่
จาก สถาบั น EIPM เพื่ อ ประชุ ม IFPSM Europe
Council ประจํ า ไตรมาส ได จั ด ให มี ง านเลี้ ย ง BBQ
เล็กๆ ดานหลังสถาบันฯ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งกัน
ดซื้อฯภาคพื้นยุโรปประเทศตางๆกําลังตั้งใจฟง Mr.He Liming, IFPSM President,
และกั น โดยครั้ ง นี้ มี ก รรมการบริ ห ารบอร ด IFPSM นายกสมาคมจั
CFLP President จากประเทศจีน และ Mr.Malcolm Youngson, IFPSM CEO
กลาวเปดงานเลี้ยง BBQ Dinner อยางเปนกันเอง
ที่เดินทางจากทั่วโลกมาถึงลวงหนาเพื่อเตรียมตัวเขา
ประชุม IFPSM Board Meeting ในวันรุงขึ้นเขารวมพบปะสังสรรคดวย ก็เปนธรรมเนียมที่ดูนารักและอบอุนไปอีก
แบบนึงนะครับ งานเลี้ยงจัดแบบเรียบงาย ทุกคนมีความเปนกันเอง งานเลี้ยงใชเวลาไมนานมากนัก พอไดพูดคุยทําความ
รูจักกันทั้งสองฝายเสร็จ ทางดานสมาชิกจาก IFPSM Europe Council ตางคนก็ตางแยกยายกลับภูมิลําเนาซึ่งอยู
ประเทศตางๆแถบทวีปยุโรปเชน เนเธอรแลนด เยอรมัน อิตาลี ออสเตรีย ฮังการี ฟนแลนด เอสโทเนีย ฯลฯ
สรุ ป สิ่ ง ที่ ผ มได เ รี ย นรู ใ นวั น แรกที่ ม าถึ ง ประเทศฝรั่ ง เศสคื อ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนผู บ ริ ห ารในสายงานจั ด ซื้ อ
และประเพณีวัฒนธรรมในงานเลี้ยงตอนรับ รวมถึงไดพบปะแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับนักเรียนที่เปนผูบริหาร
รุนใหญ และบรรดาผูบริหารสมาคมตางๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้งผูบริหารจากสมาคมจัดซื้อตางๆ ทั่วโลก ที่ไดรับเลือกให
เปนกรรมการบริหารของ IFPSM อีกดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลดีทางออมตอการยกระดับวิชาชีพนักจัดซื้อในประเทศไทย
ของเรา ใหมีความกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ตามวิสัยทัศนของสมาคมฯ จากการที่เราไดรับองคความรู
การแชรประสบการณ และความรวมมือระหวางนักจัดซื้อระดับสูงของแตละประเทศ แลวประธานฝายกิจกรรมตางๆ
ของสมาคมฯ ไดนํามาปรับใชกบั สมาคมฯ ของเราหลายตอหลายเรื่องในขณะนี้
ตอไปผมจะเลาถึงบรรยากาศในหองประชุม IFPSM Board ในวันตอมาใหทานสมาชิกทุกทานไดอานตอนะครับ
แตกอนที่จะเลา ผมขออนุญาตขามมา ประชาสัมพันธงานประจําปที่ยิ่งใหญที่สุดของนักจัดซื้อทั่วโลก ที่กําลังมีขึ้นอยูอีก
ซีกโลกหนึ่งกอนนะครับ งานที่ผมเอยมากอนหนานั้นก็คืองาน IFPSM WORLD SUMMIT 2018 นั่นเอง
ประเทศไทยก็เคยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดงาน IFPSM
WORLD SUMMIT 2013 มาแลวแตในขณะนั้นยังไม
เป ด โอกาสให ส มาชิ ก ของแต ล ะสมาคมฯเข า ร ว มงานได
เพิ่งจะเริ่มเปดโอกาสใหสมาชิกของสมาคมฯเขารวมงานได
ครั้งแรกในปที่แลวนี้เองครับ มีหนวยงานผูมีอุปการคุณได
สงสมาชิกที่นารักเขารวมสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน
วิชาการและเยี่ยมชมโรงงาน IEI ตนแบบ Industry 4.0
“IFPSM WORLD SUMMIT 2017 & Site Visit
Mr.Markku Henttinen, LOGY เจาภาพจัดงาน IFPSM World Summit 2018
Inter #2” จํ า นวนกว า 10 ท า น ส ว นในป นี้ IFPSM
และ IFPSM Board Members รวมทั้งนายกสมาคมจัดซื้อฯภาคพืน้ ยุโรปประเทศตางๆ
กําลังจับกลุมปรึกษาหารือกันเรือ่ งความคืบหนาการจัดงานปนี้
WORLD SUMMIT 2018 จะจัดใหมีขึ้นอยางยิ่งใหญ
ภายใตธีมงาน “PROCUREMENT IN 2020’S: DISCOVER THE NEW ROLE OF PROCUREMENT” ณ เมือง
เฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด ระหวางวันที่ 26-29 กันยายน 2561 โดย Mr. Markku Henttinen, LOGY นายกสมาคม
จัดซื้อฯ ประเทศฟนแลนด รับเปนเจาภาพรวมกับ IFPSM และนายกสมาคมจัดซื้อฯแถบประเทศยุโรปไดใหความรวมมือ
รวมใจในการเฟนหารายชื่อ และทําการติดตอเพื่อเรียนเชิญวิทยากรอันดับตนๆ ทางดานจัดซื้อและซัพพลายเชน แถบทวีป
ยุโรปจากหนวยงานทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงดานตางๆ ทั่วโลก มาบรรยายและ
ฝกปฏิบัตกิ ารไปพรอมๆ กัน
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งานนี้ มี วิ ท ยากรตอบรั บ มาบรรยายเป น จํ า นวนมากที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร ตั้ ง แต IFPSM ก อ ตั้ ง มา 45 ป
อาทิ เ ช น Prof.Yu Yugang จากมหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศจี น Mr.Tero Meltti
จากกระทรวงการคลัง ประเทศฟนแลนด หรือ Mr.Bernand Gracia จาก EIPM หรือ รวมทั้งวิทยากรที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงทางดานงานจัดซื้อ โลจิสติกส ซัพพลายเชน และเทคโนโลยี จากองคกรตางๆ อาทิเชน Chief Digital Officer
จากบริษัท SAP Ariba Mr.Moray Reid จากบริษัท IBM Mr.Jan Mickos จาก บริษัท CGI ที่ใหบริการที่ปรึกษา
ทางดาน IT & Digital Transformation Mr.Geraint John, Research Vice President Gartner Mr.Ram
Kuppuswamy, Global Chief Sourcing Officer, จาก Airtel บริษัทเทเลคอม ที่ใหญที่สุดในอินเดีย รวมถึง
Board Executives ของ IFPSM และ นายกสมาคมจัดซื้อฯแหงประเทศฟนแลนด (LOGY) เปนตน วิทยากรเหลานี้
จะมาบรรยาย ถายทอดองคความรูทางดานวิชาการและฝกปฏิบัติการ อันจะสงผลใหองคกรของทานเขาถึงความรู
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในวิชาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรประสบ
ผลสําเร็จอยางยั่งยืน และมีความสามารถในการแขงขันสูงสุดแนนอนเลยครับ
หากทานสมาชิกทานใดสนใจจะไปรวมงานในปนี้และปหนา สามารถติดตอเจาหนาที่สมาคมฯ หรือขอรายละเอียด
เพิ่มเติมไดทางชองทางโทรศัพท Line@, Facebook-Thai Buyer และ https://www.pscmt.or.th ไดลวงหนา
เลยนะครับ
มาถึงยอหนาสุดทายของบทความแลว ผมไดใชพนื้ ที่เขียนบทความหมดแลวครับ ผมขออนุญาตยกเรื่องที่คางไวไป
เลาตอในฉบับตอไปนะครับ วันนี้ผมขอจบบทความตอน Life is a journey ไวแคนี้กอนนะครับ พบกันใหมฉบับหนาครับ
Key words: Sustainable Development Goals (SDGs), Knowledge has no limit,
Macro Economics, Sourcing, การเมืองและเศรษฐกิจ, Pastel Analysis, Disruptive,
KPI(Key Performance Index), IFPSM World Summit, Procurement in 2020’s
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ขอบคุณและสวัสดีครับ
อกนิษฐ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมฯ
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ติดตามบทความดีๆ ไดที่นี่
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pscmt.or.th

ThaiBuyer

@pscmt

- -73- -

C.P.S.

เตรียมพบกับ การอบรมและสอบ

สัญจร

กันยายน 2561

#1

Rayong

อบรม 2 วัน

อบรม 2 วัน

อบรม 2 วัน

ศุกร เสาร

ศุกร เสาร

ศุกร เสาร

7|8

14 | 15

21 | 22

สอบ วันอาทิตยที่ 30 กันยายน 2561
สมาชิกรายป

สมาชิกตลอดชีพ

คาอบรม / หมวด

4,922.-

4,280.-

คาสอบ / หมวด

963.-

963.-

คาหนังสือ / หมวด

500.-

500.-

รวม คาอบรม : 1 หมวด
+ คาสอบ
+ คาหนังสือ : 3 หมวด

6,385.-

5,743.-

19,155.-

17,229.-

วิธกี ารสมัคร
01.
02.

ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.pscmt.or.th
กรอกรายละเอียดและสงใบสมัครไดที่
e-mail : wijitra@pscmt.or.th , helpdesk@pscmt.or.th

สอบผานครบทั้ง 3 วิชา
รับวุฒิบัตร C.P.S.

1. ราคาดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว
5. กรุณาชําระดวยเงินสด เช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีในนาม
2. หลักสูตรนี้สําหรับทานที่เปนสมาชิกสมาคมเทานั้น
ธนาคาร
กสิกรไทย
สมัครสมาชิกใหม
เลขที่บญ
ั ชี 747 – 2 – 13256 – 8
• สมาชิกรายป 100 บาท
ประเภท
บัญชีออมทรัพย
• สมาชิกตลอดชีพ 600 บาท
ชือ่ บัญชี
สมาคมบริหารงานจัดซื้อ
3. ทานสามารถเลือกสมัครแยกรายการได และ
และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย
สมัครสอบโดยไมตอ งสมัครอบรมได
สาขา
ยอยสี่แยกถนนจันทน - เลียบคลองชองนนทรี
4. สมาคมฯ ไมอยูใ นขายที่ตอ งถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป4/2528 และ ทป19/2530 ขอ 8(2)
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03
15

บริหารงานจัดซื้ออยางไร ใหโลกเขียวและสรางธุรกิจกําไรยั่งยืน
(Green Procurement Strategy for Sustainable Business)
แนวทางปฎิบัติสาํ หรับงานจัดซื้อโครงการ
(Project Procurement Practice)

วิธกี ารเจรจาตอรองในงานจัดซื้อ
(Negotiation Techniques for Procurement)

18

ความรูในงานจัดซื้อสําหรับผูไมใชนกั จัดซื้อ
ความรูที่จาํ เปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 2
(Purchasing for Non Purchaser)
(Essential Knowledge for Purchasing
การควบคุมตนทุนซัพพลายเชนดวยเทคนิคการเจาะลึกกิจกรรม
Professional # 2)
(Cost Control in Supply by Activity – Based Management)
เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผูขาย และพนังงานจัดซื้อ
(Measuring Purchasing Function, Vendor Rating & Purchasers Performance Techniques)

17-18
24

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อความยั่งยืนขั้นสูง
(Advance Practice for Sustainable Procurement)

25

30

สุดยอดกลยุทธจดั ซื้อลีน ทํานอย ไดผลมาก เพื่อการเติบโตทีย่ งั่ ยืน
(Lean – agility – six sigma Supply Chain Strategy)
ความรูในงานจัดซื้อเพื่อการลดตนทุน
(Purchasing Knowledge for Cost Saving)

01
08
15

การจัดทําสมรรถนะในงานจัดซื้อ – สัมมนาเชิงวิชาการ
(Developing Procurement Functional Competency
– Workshop)

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักจัดซื้อมืออาชีพ
(Supply Chain Professional Competency Model)
เทคนิคการปองกันทุจริตในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
(How to Cut Corruption & Fraund out off
Supply Chain)

ใชกฎหมายซื้อขายใหถนัดมือเขากับงานจัดซื้อจัดหา
(Handy with Sale Law and Apply to Your
Purchasing & Supply Function)

06
06

29

22

21-22

การบริหารงานจัดซื้อแบบเปนเลิศ
(Purchasing Operational Excellence)

การรางสัญญาและบริหารสัญญาในซัพพลายเชน
(Contract Drafting & Management
in Supply Chain)

การจัดกลยุทธสนิ คาในงานาจัดซื้อ (Supply Strategy)
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออยางไรใหความเสี่ยงเปนศูนย
(Basic Risk Management in Purchasing & Supply Chains)

กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ
(World Class Purchasing Process Management)

เรงรัดขยายขอบเขตความรูเรื่องงานจัดซื้อจัดหา
(Intensive Purchasing Course for New Purchasing Personal)

20
กลยุทธการจัดซื้อแบบลีน-ลดตนทุนอยางยั่งยืน
การสื่อสารเพื่อการเจราจาตอรอง
(Lean Supply Chain Strategy)
26 (Communication for Negotiation)
การวางแผนสินคาคงคลังสําหรับนักจัดซื้อ
การเงินที่นกั จัดซื้อมืออาชีพควรรู
27 (Inventory Planning for Purchasing Professional)
19 (Finance for Strategic Procurement)
ความรูในงานจัดซื้อตางประเทศ
ความรูที่จาํ เปนสําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ 1
27-28 (Overseas Purchasing Techniques)
19-20 (Essential Knowledge for Purchasing
Professional # 1)

บริการจัดฝกอบรมในหนวยงานหรือองคกร (In-House Training)
หัวขอและระยะเวลาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของบริษทั ผูขอรับบริการ
อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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รายละเอียดเพิ่มเติม
และ
DOWNLOAD
ใบสมัครไดที่ >>

PSCMT30th Anniversary

Business
Platform
Disruption

27 November 2018
08:30-16:30 Hours

Digital Transformation

AGENDA
Transportation
MRT : Thailand Cultural
Centre Station Exit 1 and Walk
to Cyber World Building (5
mins. walk).
BTS : BTS Asok Station
Exit 3 connect to MRT Station.
Airport Rail Link:
Makkasan Station and take a
taxi to C asean (30 minutes
drive).

08:00-08:30 – ลงทะเบียนเขารวมงาน
08:30-09:00 – กลาวเปดงานโดย คุณอกนิษฐ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ
09:00-10:00 - การบรรยายหัวขอ “Always One Step Ahead”
โดย บริษัท ดีลอยต ทูช โทมัตสุ ประเทศไทย (อยูระหวางการติดตอ)
10:00-10:30 - Coffee Break
10:30-12:00 - การบรรยายหัวขอ “Procurement in a Digital Transformation Era”
บรรยายโดย คุณอภิสทิ ธิ์ คุปรัตน กรรมการผูจดั การ บริษัท พันธวณิช จํากัด

12:00-13:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:30 - เดินชมบูธผูสนับสนุนงาน
13:30-14:30 – การบรรยายหัวขอ “Lazada Supply Chain Management”
บรรยายโดย คุณสนิฎา มานะกิจภิญโญ Vice President, Transport,
Lazada eLogistics Thailand

14:30-15:00 - Coffee Break
15:00-16:30 - Panel Discussion หัวขอ "Business Platform Disruption”
Panelist: คุณสิทธิโชค นพชินบุตร อดีต CMO, Dtac Co., Ltd.
คุณธีรวัฒน อัศวโภคี ผูชว ยผูจดั การใหญ SCB
คุณอริยะ พนมยงค กรรมการผูจดั การ LINE Thailand (อยูระหวางการติดตอ)
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนไดที่ Scan QR Code >>
02 678 6786 – 7
helpdesk@pscmt.or.th
facebook.com/ThaiBuyer
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา

ฉบับที่ 198

สิง่ ตีพมิ พ์
PRINTED MATTER

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (สจซท) | Purchasing & Supply Chain Management Association of Thailand
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.จันทนตดั ใหม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 | 26/56 Chan Tat Mai Rd., TPI Tower, 23rd Fl., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel/โทร : +66 2678 6786-7 | Fax/แฟกซ : +66 2678 6788 | E-mail : helpdesk@pscmt.or.th | Website : www.pscmt.or.th

ฉบับที่ 199 ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 / สําหรับผู้สนใจทั่วไปและสมาชิกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

สวัสดีปใ หมครับสมาชิก PSCMT ที่รักทุกทาน
ปี 2018 เป็นปีที่สมาคมฯ ครบรอบ 30 ปีครับ (1988 – 2018) ปีนี้เราจัดกิจกรรมเล็กๆ (แต่เข้มข้นมาก) ในรายการ
อาหารสมอง #69 หัวข้อ Business Platform Disruption เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณกรรมการฯ
ตลอดจนผู้สนับสนุน ที่ร่วมกันจัดงานคุณภาพคับแก้วให้สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
ปี 2018 เป็นปีที่น่าตื่นเต้นสําหรับสมาคมฯ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการฯ ได้คิดถึงการส่งมอบบริการที่ดี
ยิ่งๆ ขึ้นต่อสมาชิกและต่อสังคม ปีนี้เป็นปีที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่มุ่งเน้นประสิทธิผลและ
ตอกย้ําความเป็น “ตัวจริง” ในการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ในงานได้อย่าง
มืออาชีพ แน่นทั้งเนื้อหาตามหลักสากลและการนําความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง ดังจะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอนในหลักสูตร CSPM ที่ทําให้มีจํานวนนักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (CPSM, Certified
Professional in Supply Management® เป็นหลักสูตรจาก ISM , (Institute for Supply Management®) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สมาคมฯ ได้นาํ เข้ามาจัดสอน และสอบในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2556 )

P.03
P.04-5

ตารางอมรบ หลักสูตร C.P.S.
ประจําปี 2019

ตารางอบรม หลักสูตรฝึกอบรม
ประจําปี 2019

P.06

ตารางอมรบ หลักสูตร Adv.

P.07

บทสัมภาษณ์ ผู้เข้าอบรมและสอบ

C.P.S และ CPSM ประจําปี 2019

หลักสูตร C.P.S. สัญจร ครั้งที่1

ในส่วนหลักสูตร Adv. C.P.S. ที่สมาคมได้พัฒนาให้เป็นหลักสูตรชั้นนํา
เพื่ อ ตอบสนองกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารงานจั ด ซื้ อ และซั พ พลายเชนนั้ น ก็ มี พั ฒ นาการที่ ไ ม่
ธรรมดาเลยทีเดียว เรานําหลักสูตรนี้ให้ IFPSM (International Federation of
Purchasing and Supply Management) ตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งความแน่น
ของเนื้อหาที่ต้องทันสมัยครอบคลุมการทํางานในปัจจุบัน, คุณภาพของหลักสูตรทั้ง
ผู้เขียนตํารา ผู้ถ่ายทอดและระยะเวลาเรียน, วิธกี ารเรียนการสอนที่ตอ้ งเหมาะสมกับ
ผู้บริหาร, วิธีการวัดผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม จากกระบวนการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดที่ตอ้ งแสดงทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สุดท้ายเราก็ได้ปรับปรุง
หลั ก สู ต ร Adv. C.P.S. ให้ ผ่ า นการรั บ รองของ IFPSM เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ทํ า ให้ ผู้ ที่
สอบผ่ า น จากนี้ ต่ อ ไปจะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รที่ อ อกโดย IFPSM ด้ ว ย.....ได้
ประกาศนี ย บั ต รจากองค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ โลกนี้ ก็ น่ า ภู มิ ใ จ แต่ ที่ สํ า คั ญ
เหนื อ กว่ า นั้ นคื อ การนํ า หลั กสู ต ร Adv. C.P.S. เข้ า รั บ รองนี้ จ ะเป็นการบั ง คั บ ให้
สมาคมต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อกําหนดของ IFPSM การรับรองนี้จึงเป็นเครื่องประกันคุณภาพให้กับผู้เข้าอบรม
อีกชั้นหนึ่ง ผู้บริหารที่ทํางานเกี่ยวกับการบริหารซัพพลายเชนควรได้รับวุฒิบัตร
Adv. C.P.S. นี้ ลองติดตามรายละเอียดดูนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่สมาคมฯ อยากจะบอกให้สมาชิกได้รับทราบคือ “PSCMT เรานี้ไม่ธรรมดา...บนเวทีโลก” จากนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างประเทศและนําสมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ระดับนานาชาติ มาวันนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นใจครับ ที่ผ่านมาเราเป็นสมาชิก IFPSM ที่มีเครือข่ายสมาคมบริหารงาน
จัดซื้อและซัพพลายเชนทั้วโลกกว่า 40 ประเทศ ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวแทนประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้
ดํารงตําแหน่ง Asia Pacific - Regional Vice President สองสมัยติดกัน (2014 – ปัจจุบัน) และได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายบน
เวทีต่างประเทศเป็นประจํา ในปีน้ี PSCMT ได้รับเชิญจาก IPSHK, (Institute of Purchasing and Supply Hong Kong)
บรรยายในงาน International Conference ฉลองครบรอบ 45 ปี และ ได้รับเชิญจาก ISM-Japan บรรยายในงานประชุม
ประจําปี โดยผมเองไปบรรยายและเป็นประธานการประชุม IFPSM – Asia Pacific Regional Meeting ที่ฮ่องกง และคุณกิตติกร
โชติสกุลรัตน์ บรรยายที่ญี่ปุ่นตามลําดับ สําหรับการนําสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หากจะย้อนกลับไปเราก็มีกิจกรรมมากขึ้นเป็น
ลําดับ เช่นในปี 2013 นําสมาชิกและกรรมการ ไปดู Avon warehouse ที่ประเทศฟิลิปปินส์, ในปี 2017 นําสมาชิกไป site visit
ที่ประเทศ Taiwan - เสินเจิ้น และในปี 2018 นําสมาชิกเข้าร่วมงาน world summit ณ ประเทศฟินแลนด์ เป็นต้น
ต่อไป

ในอนาคตสมาคมยังคงมุ่งมั่นและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สมกับเป็นตัวจริง ในวงการ “จัดซื้อและซัพพลายเชน”

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่
ประชุม Asia Pacific Regional Meeting ที่ฮอ่ งกง

อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมฯ

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม และ
เข้าร่วมงาน World Summit 2018 ณ ประเทศฟินแลนด์

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ เป็นตัวแทนสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
ในงานฉลอง 20th ISM Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น
ติดตามอ่าน บทความสาระความรู้ที่นาํ มาฝากกัน ใน “เก็บมาเล่า เอามาเขียน” ได้ที่ FB: Thaibuyer

-2-

NEW CONTENT [เริ่มกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป]
ผู้ที่ยังสอบไม่ผา่ นหลักสูตรในเนื้อหาเดิม สามารถเข้าสอบเนื้อหาเดิมได้
ภายในเดือนมีนาคม 2562 เท่านั้น
สัญจร #2

NEW

อบรม

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3

สอบ 1-3

เดือนมีนาคม

เดือนกรกฎาคม

ศุกร์ ที่ 1 – เสาร์ ที่ 2
เสาร์ ที่ 9 – อาทิตย์ ที่ 10
ศุกร์ ที่ 22 – เสาร์ ที่ 23

ศุกร์ ที่ 5 – เสาร์ ที่ 6
เสาร์ ที่ 13 – อาทิตย์ ที่ 14
ศุกร์ ที่ 19 – เสาร์ ที่ 20

อาทิตย์ที่ 31

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนกันยายน

ความรู้เรื่องการจัดซื้อ
- บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ
- หัวใจและเป้าหมายการจัดซื้อ
- การระบุความต้องการในงานจัดซือ้
- การจัดทําข้อกําหนด
- การหาแหล่งขายและประเมิน
- การวางแผนเจรจาต่อรอง
- กระบวนการเปิดการเจรจาต่อรอง
- หลักกฎหมายซื้อขายสําหรับนักจัดซื้อ
- ข้อสัญญาในสัญญาซื้อขาย
- จรรยาบรรณงานจัดซื้อ

ศุกร์ ที่ 6 - เสาร์ ที่ 2
ศุกร์ ที่ 13 - เสาร์ ที่ 14
ศุกร์ ที่ 20 - เสาร์ ที่ 21

อาทิตย์ที่ 29

ศุกร์ ที่ 1 – เสาร์ ที่ 2
เสาร์ ที่ 9 – อาทิตย์ ที่ 10
ศุกร์ ที่ 15 – เสาร์ ที่ 16

อาทิตย์ที่ 24

กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา
- ความแตกต่างขององค์กร
- นโยบายการจัดซื้อจัดหา
- กลยุทธ์การจัดซื้อ
- การพัฒนาการกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา

-

งบประมาณการจัดซื้อจัดหา
การจัดทําแผนการจัดซือ้ จัดหา
การพยากรณ์อปุ สงค์
การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง
การจัดการพัสดุและการผลิต
การจัดการคลังสินค้า

ความรู้เรื่องภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อจัดหา

- ภาวะแวดล้อมต่องานจัดซื้อ
- ภาวะแวดล้อมทางด้านการเมือง
การปกครอง
- ภาวะแวดล้อมด้านสังคม
- ภาวะแวดล้อมทางด้านกฎหมาย
- การประเมินผลงานจัดซื้อ
- การประเมินผลงานผู้ขาย
- ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน
- การใช้ความรู้เรื่องต้นทุนกับงานจัดซื้อ
- การวิเคราะห์งบการเงิน
อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

• หลักสูตรนี้ สําหรับสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น
- สมัครสมาชิก รายปี 100 บาท
- สมัครสมาชิก ตลอดชีพ 600 บาท

• ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว
helpdesk@pscmt.or.th
wijitra@pscmt.or.th
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รายละเอียดเพิ่มเติม
และ ใบสมัครไดที่ >>

ตารางอบรม
ระดับ

หลักสูตร

(ระดับต้น (ประสบการณ์ 1-2 ปี)
(ระดับต้น (ประสบการณ์ 3-5 ปี)

Quarter
1

Quarter
2

Quarter
3

Quarter
4

1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซือ้ มืออาชีพ # 1

25-26
ม.ค.

26-27
เม.ย.

19-20
ก.ค.

18-19
ต.ค.

2. วิธีการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

23 มี.ค.

-

24 ส.ค.

23 พ.ย.

3. การบริหารงานจัดซื้อแบบเป็นเลิศ

23 มี.ค.

-

17 ส.ค.

14 ธ.ค.

4. ความรู้ในงานจัดซื้อสําหรับผู้ไม่ใช่นกั จัดซื้อ

9 มี.ค.

22 มิ.ย.

28 ก.ย.

14 ธ.ค.

5. ความรู้ในงานจัดซื้อต่างประเทศ

26-27
ม.ค.

27-28
เม.ย.

20-21
ก.ค.

19-20
ต.ค.

6. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับนักจัดซือ้ มืออาชีพ # 2

29-30
มี.ค.

28-29
มิ.ย.

27-28
ก.ย.

20-21
ธ.ค.

7. การจัดกลยุทธ์สินค้าในงานจัดซื้อ

23 ก.พ.

22 มิ.ย.

-

5 ต.ค.

8.1 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยง
เป็นศูนย์ (ขั้นพื้นฐาน)

30 มี.ค.

-

13 ก.ค.

16 พ.ย.

8.2 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง – จัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยง
เป็นศูนย์ (ขั้นสูง)

-

8 พ.ค.

-

21 ธ.ค.

16 ก.พ.

15 มิ.ย.

-

5 ต.ค.

-

29 มิ.ย.

-

23 พ.ย.

10. ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน

8 มี.ค.

-

6 ก.ค.

23 พ.ย.

11. รู้ทันกลเม็ดนักขายสําหรับนักจัดซื้อ

-

23 พ.ค.

26 ก.ย.

-

12. การบริหารคลังสินค้า

-

25 เม.ย.

29 ส.ค.

19 ธ.ค.

13. การสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรอง

23 ม.ค.

25 เม.ย.

12 ก.ค.

18 ต.ค.

14. การเงินทีน่ กั จัดซื้อมืออาชีพควรรู้

22 มี.ค.

-

19 ก.ค.

29 พ.ย.

-

25 พ.ค.

-

26 ต.ค.

9 มี.ค.

-

28 ก.ย.

-

9.1 กลยุทธ์การจัดซื้อแบบลีน - ลดต้นทุนอย่างยัง่ ยืน
9.2 สุดยอดกลยุทธ์จดั ซื้อลีน ทําน้อย ได้ผลมาก เพื่อการเติบโตที่
ยัง่ ยืน

15. Vendor Management Inventory
16. การควบคุมต้นทุนซัพพลายเชนด้วยเทคนิคการเจาะลึก
กิจกรรม
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ตารางอบรม
ระดับ

หลักสูตร

(ระดับต้น (ประสบการณ์ 3-5 ปี)

(ระดับสูง (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป)
เริ่มต้น

Quarter
1

Quarter
2

Quarter
3

Quarter
4

17.1 การวางแผนสินค้าคงคลังสําหรับนักจัดซื้อ

-

27 เม.ย.

-

19 ต.ค.

17.2 การวางแผนสินค้าคงคลัง ขั้นสูง สําหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ

-

-

31 ส.ค.

-

18. บริหารงานจัดซื้ออย่างไร ให้โลกเขียวและสร้างธุรกิจกําไรยั่งยืน

-

11 พ.ค.

-

9 พ.ย.

19. บริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนอย่างไรให้ได้คณ
ุ ภาพ
สมบูรณ์แบบ

-

20 เม.ย.

21 ก.ย.

-

21. แนวทางปฎิบัติสําหรับงานจัดซื้อโครงการ

-

22 มิ.ย.

-

2 พ.ย.

21. ใช้กฎหมายซื้อขายให้ถนัดมือเข้ากับงานจัดซื้อจัดหา

23 ก.พ.

18 พ.ค.

24 ส.ค.

16 พ.ย.

22. เทคนิคการประเมินผลงานจัดซื้อ วัดผลงานผู้ขาย และ
พนักงานจัดซื้อ

22 ก.พ.

17 พ.ค.

23 ส.ค.

22 พ.ย.

-

25 พ.ค.

-

26 ต.ค.

24. เทคนิคการหาแหล่งวัตถุดิบในกลุ่มประเทศ AEC และเส้นทาง
การพัฒนาผู้ส่งมอบ

17 ม.ค.

21 มิ.ย.

-

15 พ.ย.

25. กระบวนการบริหารงานจัดซื้อระดับมืออาชีพ

29-30
มี.ค.

-

20-21
ก.ย.

-

26. เทคนิคการป้องกันทุจริตในงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

-

4 พ.ค.

7 ก.ย.

-

27. แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อเพื่อความยั่งยืนขัน้ สูง

-

25 พ.ค.

-

26 ต.ค.

28. การจัดซือ้ อุปกรณ์และเครื่องมือในการลดต้นทุน

-

-

6 ก.ค.

-

29. การจัดทําสมรถนะในงานจัดซื้อ – สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร

19 ม.ค.

18 พ.ค.

21 ก.ย.

-

30. เร่งรัดขยายขอบเขตความรู้เรื่องงานจัดซื้อจัดหา

23 มี.ค.

-

6 ก.ค.

9 พ.ย.

Seminar on Tour @ Rayong

6 ก.พ.

22 พ.ค.

28 ส.ค.

13 พ.ย.

23. การบริหารซัพพลายเชน

บริการจัดฝกอบรมในหนวยงานหรือองคกร (In-House Training)
หัวขอและระยะเวลาการฝกอบรมขึ้นอยูกับความตองการของบริษทั ผูขอรับบริการ
อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th

-5-

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ
DOWNLOAD
ใบสมัครไดที่ >>

ได้รบั การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซื้อ
นานาชาติ (IFPSM) ทําให้เป็นที่ยอมรับกว่า 46 ประเทศทั่วโลก

ปฏิทินการจัดอบรมและสอบ ป 2019

ราคา

หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันจัดอบรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อบรม

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3

สอบ 1-3

สําหรับสมาชิก
ตลอดชีพเท่านัน้

อบรม

32,000.- | 40,500.-

Advanced C.P.S. รุ่นที่ 5

Advanced C.P.S. รุ่นที่ 6

เสาร์ ที่ 4 – อาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม
เสาร์ ที่ 18 – อาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม
เสาร์ ที่ 1 – อาทิตย์ ที่ 2 มิถนุ ายน

เสาร์ ที่ 5 – อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม
เสาร์ ที่ 19 – อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม
เสาร์ ที่ 2 – อาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน

หมวด 1 : อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน
หมวด 2 : อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน
หมวด 3 : อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน

หมวด 1 : อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
หมวด 2 : อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
หมวด 3 : อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน

CPSM

อบรมและสอบ *

หมายเหตุ* ราคาอบรม
และสอบนี้ รวมค่าเยี่ยม
ชมโรงงาน 1 วัน และรับ
วุฒิบตั รจาก IFPSM

รายละเอียด
เพิ่มเติม
>>>

CERTIFIED PROFESSIONAL
IN SUPPLY MANAGEMENT

ปฏิทินการจัดอบรม ป 2019 (จัดอบรมปละ 1 ครั้ง)
หมายเหตุ: วัน/จํานวนวันจัดอบรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Module 1

Module 2

Module 3

เสาร์ ที่ 11 – อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม
ศุกร์ ที่ 24 – เสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม

เสาร์ ที่ 20 – อาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม
เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม

เสาร์ ที่ 5 – อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม
ศุกร์ ที่ 25 – เสาร์ ที่ 26 ตุลาคม

• สําหรับสมาชิก ตลอดชีพ
Module 1 : Supply Management Core
เท่านั้น
Module 2 : Supply Management Integration
• ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%

ประกอบดวย 3 วิชา

ค่าอบรม

65,000.- | 87,000.-

Module 3 : Leadership and Transformation
in Supply Management

อานรายละเอียด และ ติดตอสอบถาม เพิ่มเติมไดที่
www.pscmt.or.th
+66 2678 6786 -7

helpdesk@pscmt.or.th
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ค่าอบรมและสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
และ ใบสมัครไดที่ >>

PSCMT

PROCUREMENT

บทสัมภาษณ ผูเขาอบรมและสอบ

INTERVIEW

หลักสูตร C.P.S. On Tour ครั้งที่ 1 | กันยายน 2561
ณ จังหวัดระยอง

คุณอุทัยรัตน

วงสีดา

หัวหนาแผนกจัดซื้อ
บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด ฟาซิลิตี้ จํากัด
ในเครือบริษัท Pinthong group

Q: ในการทํ า งานท า นมี วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู ข าย และ
วิธีการประเมินผูขายอยางไรบาง
A: วิธีการคัดเลือกผูขายที่ทําอยู ก็จะคัดเลือกจากราคา
และ คุณภาพของสินคารวมถึงการบริการ หลังการขาย
วาการบริการอยูในเกณฑการประเมินหรือไม
วิธีที่ใช ก็จะประเมินโดยการใหคะแนน โดยกําหนดหัวขอใน
การประเมิน เชน ดานคุณภาพ ราคา การสงมอบ และ
การบริการ

Q: เคยประสบป ญ หา หรื อ เจออุ ป สรรค ในการ
คัด เลื อ กผู ข าย หรื อ ประเมิ น ผู ข ายหรื อ ไม แล ว มี วิ ธี
แกปญหาอยางไร
A: เคยคะ มีปญหาในดานราคาที่สูง แตก็แกปญหาโดย
การใชวิธีการประเมิน โดยดูเรื่องคุณภาพวาเหมาะสมกับ
ราคาที่ตงั้ ไหม รวมถึงการใชวิธีการเจรจาตอรอง เงื่อนไข
ดานการชําระเงินใหยาวมากขึ้น เพื่อจะไดตกลงกันดวยดี
ทั้ง 2 ฝาย

Q: หลังจากที่ไดเขาอบรมหลักสูตร C.P.S. กับสมาคม
แลว รูสึกอยางไรบางคะ ไดเทคนิคในการประเมินผูขาย
ไปใชในการทํางานจริงไดมากขึ้นหรือไมคะ
A: หลังจากเขาอบรมหลักสูตร C.P.S. จบแลว ทําให
สามารถนํ า ความรู ม าใช กั บ การทํ า งานจริ ง ได ดี ม ากขึ้ น
เชน วิธกี ารในการเจรจาตอรองและวิธีการประเมินผูขาย
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ตองการพัฒนานักจัดซื้อ หรือขอมูลการฝกอบรม เชิญที่ www.pscmt.or.th
สํารองที่นั่ง และติดตอสอบถาม โทร 0 2678 6786 – 7 โทรสาร 0 2678 6788

อัตราคาใชจายการอบรม และสัมมนา

ระยะเวลา
ฝกอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิกรายป

สมาชิก
ตลอดชีพ

หลักสูตร 1 วัน

4,200.-

3,800.-

3,500.-

หลักสูตร 2 วัน

8,400.-

7,600.-

7,000.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาอบรม และสัมมนายังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 %
2. สมัครอบรม 2 ทาน ทานที่ 3 ลด 50% ตามประเภทสมาชิก
3. คาใชจา ยในการอบรมจะไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษี 200 %

สมาคมฯ ขอความรวมมือใหสมาชิกใชบริการทาง email และ website ใหมากขึ้นเพื่อเปนการลดปริมาณการใชกระดาษ

ชําระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 122/2550
ปณ.ยานนาวา

ฉบับที่ 199
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