
 การอบรมเรื่อง    
 Tear down process วิธีการเผยราคาวัตถุดิบ (RM Cost) ของคู่แข่ง 
 (Material Cost Estimation by Tear Down Process) 
 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
 จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ในภาวะการแข่งขันเพื่อช่วงชิงสว่นแบ่งการขายในตลาด ปจัจัยส าคัญอย่างหนึง่ที่ใช้ในการแข่งขัน  
คือ การผลิตสนิค้าที่มีราคาต้นทุน ที่ต่ ากว่าคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะสินคา้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบา้น (Home Appliance) ที่มตีน้ทุนวัตถุดบิ 
(RM Cost) เป็นสัดส่วนประมาณ 70-80% ของราคาขาย   ซุนวูได้กล่าวไว้วา่...รู้เขารู้เรา...รบ100 คร้ัง ชนะ100 ครา...ดังนั้น ถ้าเรารู้ต้นทุน
ของคู่แข่ง จะเป็นประโยชน์ต่อธรุกิจของเราเป็นอย่างมาก   ข้อมูลด้านต้นทนุวัตถุดิบ (RM Cost) ของสินคา้ที่ขายอยู่ ถือเป็นความลับที่ทุก
บรษิัทฯ หวงแหนอย่างยิง่  จะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะบริษัทฯที่เป็นคู่แข่งกัน 

ฉะนั้น  การที่เราจะรู้ต้นทนุวัตถดุิบของสินค้าคู่แข่งนั้น เปน็การยากมากที่จะได้มา, แต่ก็ยังมีวิธกีาร   บางอย่างที่เราสามารถใชป้ระเมิน
ราคาวัตถุดิบของสนิค้าคู่แข่งได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ซึ่งเรียกว่า Tear Down Process ซึ่งเป็นวิธีการที่บริษทัในญีปุ่่น และ บริษัทในจนี 
มักจะใช้กันอยู่ 
 วิทยากร มีประสบการณ์การท างานเป็น Leader ทีมงานวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)ในบริษัทผลติเครื่องใช้ไฟฟ้า มาเปน็เวลา
มากกว่า 35 ป ี ทัง้ในบริษทัญี่ปุน่ และบริษัทจนี  ซึ่งงานส่วนหนึ่ง ก็คือ การประเมนิราคาตน้ทนุวัตถุดิบ (RM Cost) ของสนิคา้คู่แข่ง เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกบัสนิค้าของตนเอง เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีต้นทนุต่ ากว่าคู่แข่ง  ดังนัน้จึงอยาก share ความรู้
วิธีการ และเทคนิคตา่ง ๆ ในการท า Tear Down ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ 
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร : 

1) เพื่อให้เข้าใจในความส าคัญของต้นทุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันและการอยู่รอดของธุรกิจ 
2) เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการประเมินราคา และเทคนิคต่างๆใน Tear down process 
3) ประโยชน์ของ การรู้ ราคาตน้ทนุวัตถุดิบของสนิค้าคู่แข่ง มีอะไรบ้าง 
4) การจัดท าข้อมูล (Cost Data) ราคาต้นทุนวัตถุดบิ เพื่อใช้น าเสนอแก่ผู่บริหาร 
5) Workshop ให้ทดลองท า Tear Down จากตัวอย่างผลิตภัณฑจ์ริง  
 

วิทยากรโดย นายอาณัติ  ปโยนิธิการ และทีมงาน 
 

ก ำหนดกำรและเนื้อหำกำรอบรม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ 

1)  Tear Down Process คืออะไร, ท าอย่างไร 
2)  ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ (RM Cost) ของผลิตภัณฑ์ มีความส าคัญอย่างไร 
3)  ประโยชน์ของการรู้ ราคาต้นทุนวัตถุดิบ ของสินค้าคู่แข่ง มีอะไรบ้าง 
4)  วิธีการคัดเลือกสินค้าคู่แข่งมาศึกษาต้นทุนวัตถุดิบ 
5)  เคร่ืองมืออุปกรณ์ (Tools and Equipment)) ที่จ าเป็นต้องใช้ ในการท า Tear Down Process 
6)  ข้อมูล (Data) ที่จ าเป็นต้องใช้  ในการท า Tear Down Process 
7)  ตัวอย่าง ข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ เชิงเปรียบเทียบ หลังการท า Tear Down เพื่อใช้น าเสนอแก่ผู้บริหาร 
8)  Workshop การทดลองท า Tear Down จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง  
9)  สรุปและตอบค าถาม 

พักรับประทานอาหารวา่ง 10.30-10.45 น.  และ 14.45-15.00 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 

รูปแบบการอบรม  บรรยาย ชว่งเช้า 3 ชม. และ Workshop ช่วงบา่ย 3 ชม.)  

PDU 9  หน่วย 

นำยอำณัติ   ปโยนิธิกำร 



 
 

-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง   
Tear down process วิธีการเผยราคาวัตถุดิบ (RM Cost) ของคู่แข่ง 

(Material Cost Estimation by Tear Down Process) 
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท).......................................................................................................................................................................................................................   

เลขที ่.............................. หมู่ที ่......................................... อาคาร  ...................................................................  ซอย   ........................................................................  

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง ............................................................... อ าเภอ/เขต .................................................................................  

จังหวัด ...........................................................  รหัสไปรษณีย์........................................................... โทรศัพท์ ...................................................................................  

โทรสาร .................................................................................................................. E-mail : ....................................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..........................................................................................  โทรศัพท์   .................................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ..................................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ..................................................................  

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้    (กรุณาเขียนชือ่-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  .......................................  

 โทรศัพท์ ......................................................................................... E-Mail  ..........................................................................................................................  

2. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  .......................................  

 โทรศัพท์ ......................................................................................... E-Mail  ..........................................................................................................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% ) 

  สมาชิก วสท.       2,500 บาท/ท่าน 
  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ      3,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป      3,500 บาท/ท่าน 

****ฟรี  สมาชิก วสท. 1 ปี  ส าหรับท่านที่ช าระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th และยืน่เอกสารในวันอบรมเท่าน้ัน*** 

 

กำรช ำระค่ำลงทะเบียน 

 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
หมายเหตุ: กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 

ส่งมาท่ี 0-2184-4662  หรือส่งมาที่  Email มาท่ี supannee@eit.or.th 
 

สนใจเขา้รับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิติดต่อ คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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