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การบริ หารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)
หลักการและเหตุผล
การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทาให้ตน้ ทุนของบริษทั สูง และเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การ
เก็บสต็อกไว้ต่าเกินไปก็ทาให้เสียเปรียบได้เช่นกันเพราะของอาจจะไม่พอสาหรับใช้หรือจาหน่ายส่งผล
ให้การปฏิบตั งิ านขลุกขลักเกิดความเสียหายจนถึงขัน้ เสียโอกาสและเสียลูกค้า การทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด้าน
งานจัดซือ้ ไม่รถู้ งึ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการสังซื
่ อ้ ของเข้ามาเพิม่ เติม และไม่รถู้ งึ ประมาณทีเ่ หมาะสม
สาหรับการสังซื
่ อ้ ในแต่ละครัง้ รวมถึงไม่สามารถคิดคานวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สงู สุดได้อย่าง
ถูกต้องกรณีผขู้ ายเสนอส่วนลดหรือมอบของแถมให้สาหรับการสังซื
่ อ้ สินค้าปริมาณมาก ปั ญหาจาก
การตรวจนับสต็อกทีไ่ ม่ถูกต้องและไม่รวู้ ธิ ปี ้ องกันปั ญหาเหล่านี้ลว้ นนาไปสู่การเสียเปรียบในการทา
ธุรกิจเป็ นอย่างยิง่ อีกทัง้ ยังทาให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า ดังนัน้ การเรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆ ในการ
บริหารงานจัดซือ้ และควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดีทใ่ี ช้กนั ในบริษทั ชัน้ นา จะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเกิด
แนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานโดยทีบ่ ริษทั ไม่ตอ้ งเพิม่ พนักงานแต่อย่างใด
หัวข้อการสัมมนา
1. วิธกี ารคานวณค่าใช้จา่ ยในการเก็บสต็อก
2. วิธกี ารคานวณค่าเสียหายกรณีเก็บสต็อกน้อยเกินไปส่งผลให้ของไม่พอใช้จนก่อให้เกิดความ
เสียหาย
3. แนวคิดเรือ่ งการเก็บสต็อกสาหรับผูม้ หี น้าทีใ่ นการบริหารงานจัดซือ้ และจัดการสต็อก
4. แนวคิดเรือ่ งระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ
5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานจัดซือ้ และจัดการสต็อก
5.1 กุญแจดอกที่ 1 – พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยา
5.2 กุญแจดอกที่ 2 – กาหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม
5.3 กุญแจดอกที่ 3 – รูว้ ่าเมือ่ ไรควรจะลงมือสังซื
่ อ้ เข้ามาเพิม่ เติม
5.4 กุญแจดอกที่ 4 – รูว้ ่าควรสังซื
่ อ้ ครัง้ ละเท่าไรจึงจะประหยัดทีส่ ุด
6. วิธคี านวณเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ปริมาณการสังซื
่ อ้ ทีเ่ หมาะสมและก่อให้เกิด ประโยชน์สงู สุด
กรณีผขู้ ายมีส่วนลดหรือของแถม
7. วิธกี ารแยกแยะสินค้า/วัตถุดบิ /ชิน้ ส่วน ให้งา่ ยต่อการควบคุม ดูแล และจัดซือ้ เช่น
7.1 วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี (ABC & Pareto analysis)
7.2 วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน (VED)
7.3 วิเคราะห์ความยุง่ ยากในการจัดซือ้ จัดหา (SDE)
7.4 วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการ GOLF
8. วิธวี างแผนการจัดซือ้ จัดหาและเก็บสต็อกโดยใช้ระบบสามมิติ MUSIC (Multi Unit Selective
Inventory Control) Three Dimensional Approach

9. วิธกี ารวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต็อกทีเ่ ก็บไว้
9.1 สต็อกพอใช้ได้นานเท่าไร MOS (Month of supply)
9.2 ใช้เงินหมุนสต็อกได้กร่ี อบ ITR (Inventory turnover rate)
9.3 ดัชนีการเก็บอะไหล่ ( Spare Part Index )
10. วิธกี ารเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ
11. การหาข้อบกพร่องเมือ่ เอกสารการเช็คสต็อกไม่ตรงกับของจริง
12. การกาหนดรหัสพัสดุและสินค้าเพื่อป้ องกันการเก็บของซ้าซ้อน
การสัมมนานี้ เหมาะสาหรับ
ผูจ้ ดั การ/หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายจัดซือ้ และผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่
วิ ธีการสัมมนา
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
วิ ทยากร
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS
วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจัดซือ้ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
วัน-เวลา-สถานที่
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
โรงแรมจัสมิ น (ถนนสุขมุ วิ ท ซอย 23)

อัตราค่าสัมมนา
ผูส้ นใจทัวไป
่

3,900 บาท + VAT 273 บาท จ่ายสุทธิ 4,173 บาท

(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร วุฒบิ ตั รนักจัดซือ้ มืออาชีพ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)

**สมาคมขอสงวนสิ ทธิ์ งดรับชาระเงิ นหน้ างาน กรุณาชาระก่อนวันอบรมทุกกรณี **
หมายเหตุ :
1. สมาคมได้รบั ยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี เงิ นได้ ณ ที่จ่ายตามคาสังกรมสรรพากรที
่
่
ทป. 101/2544 ข้อ 12/1(2)
2. กรุณาระบุว่าเป็ นสานักงานใหญ่ หรือ สาขา กรณี เป็ นสาขาให้ระบุเป็ นตัวเลขจานวน 5 หลัก
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200 %
4. สมาคมขอสงวนสิ ทธิ์ งด ชาระหน้ างาน กรุณาชาระค่าสัมมนาก่อนวัน
การยกเลิ กการสัมมนา
เนื่องจาก สมาคมต้องจัดเตรียมการสัมมนาล่วงหน้า ในกรณีทท่ี ่านสารองทีน่ งไว้
ั ่ แล้ว แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าโดยทาหนังสือยกเลิ กกับเจ้าหน้ าที่สมาคม ก่อน

วันสัมมนา 7 วันทาการ มิ ฉะนัน้ สมาคมจาเป็ นต้องเก็บค่าธรรมเนี ยมจากท่าน 50% ของ
ราคาค่าสัมมนา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มหรือสารองที่นัง่ เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณศิ ริรตั น์ อุปเถย์
แผนกฝึ กอบรมและบริ การนักลงทุน โทรศัพท์ 0-2936-1429 ต่อ 207 โทรสาร 0-2936-1441-2
E-mail : siriratu@ic.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ www.ic.or.th

สถานที่จดั สัมมนา
แผนที่โรงแรม จัสมิ น สุขมุ วิ ท 23
 ลงทางด่วนสุขมุ วิท เพลินจิตฝั ง่ เหนือ เลีย้ วซ้ายถนนสุขมุ วิท
 สถานีรถไฟฟ้ า BTS อโศก ทางออกที่ 3
 สถานีรถไฟใต้ดนิ MRT สุขมุ วิท ทางออกที่ 2

