Cost reduction by visualizing losses
อบรมวันที 22 ตุลาคม 64 เวลา 13:30-16:00 น.
หลัก การและเหตุผ ล
ทุกวันนีพูดกันมากเรืองหลักการของลดความสูญเปล่าและต้นทุน เนืองจากว่า ถึงแม้ยอดขาย
ยังเท่าเดิมหรือลดน้อยลง แต่เมือลดความสูญเปล่าและต้นทุนได้ก็เป็ น “กําไร” ทีเพิมขีนทันที โดยเป็ น
ปั จจัยทีเราควบคุมได้ แต่พอลงไปในภาคปฏิบัติแล้ว ความสูญเปล่าและต้นทุนอะไรทีเราจะลด? เป็ น
ปั ญหาทีคนทํางานตังคําถามอยู่ตลอดเวลา พนักงานระดับปฏิบตั ิการก็จะเลือกปั ญหาทีแก้ไขได้ง่าย แต่
มูลค่าน้อย พนักงานระดับบริหารก็จะเลือกปั ญหาทีมีมลู ค่าสูง แต่ยากหรือต้องลงทุนมาก ปั ญหาใดล่ะที
เหมาะสมกับเวลานีในการแก้ไข?
Loss-Cost Matrix และ Target Costing เป็ นเครืองมื อสําคัญที จะลําดับถึงความสําคัญ และ
ความสัมพันธ์ของปั ญหา ระหว่างความสูญเปล่าหรือสูญเสียเข้ากับต้นทุนทางด้านบัญชี สามารถมองเห็น
และเข้าใจได้ง่าย (visualizing losses) ทําให้ทีมงานทราบถึงเหตุผลและความรุ นแรงของปั ญหา สามารถ
เลือกปั ญหาจากจํานวนมากมายมาแก้ไขได้อย่างเห็นพ้องต้องกัน ทําให้ “กําไร” ขององค์การเพิมขึนอย่าง
เห็นได้ชดั
วัต ถุป ระสงค์

หัวข้อ อบรม

1. เข้าใจความสูญเสียในระบบการผลิตทีส่งผลต่อ

13:30-16:00
1. Loss Definition Concept
2.How to construct Loss tree and Cost tree
structure
3. How to construct Loss-Cost Matrix
4. Target Costing Method
5. กรณีศกึ ษาตัวอย่าง Loss-Cost Matrix
Deployment

2.
3.
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5.

ต้นทุนทางบัญชี
เข้าใจขันตอนการสร้าง Loss-Cost Matrix และ
Target Costing
สามารถสร้าง Loss-Cost Matrix ได้ตาม
หลักการ TPM Style JIPM
สามารถประยุกต์ Loss-Cost Matrix กับการ
ดําเนินกิจกรรม Focused Improvement
ตัวอย่างกรณีศกึ ษาการนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
ประกอบ และ กระบวนการ
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