
 
 

 

 

การเปลีย่นแปลงกระบวนการจัดซ้ือจนถึงกระบวนการชําระเงินของบริษัทคาร์กลิล์ฯ และ ผลกระทบต่อบริษัทผู้

จัดจําหน่ายสินค้าและบริการ 

เรียนผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

 

บริษทั คาร์กิลลฯ์ ไดก้า้วเขา้สู่กระบวนการสรรหาจนถึงขั้นตอนการชาํระเงินตามมาตรฐานสากลโลก โดยใชโ้ปรแกรมเมสโทร MAESTRO ซึง

โปรแกรมน้ีมุ่งมัน่ท่ีสร้างระบบท่ีดีท่ีสุดบนพ้ืนฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรม  ทั้งทางดา้นประสิทธิภาพ (ตน้ทุนในการดาํเนินการ) และ

ประสิทธิผล (กระบวนการท่ีกระชบั) โดยผา่นเทคโนโลยีท่ีไดถู้กออกแบบมาเพ่ือรองรับ ซ่ึงไดร้วมถึงอารีบา ARIBA ดว้ย 

 

ส่ิงที่คาดหวัง 

บริษทั คาร์กิลลฯ์ คาดหวงัว่าผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และบริการท่ีทาํธุรกิจร่วมกบับริษทัฯ จะเร่ิมมีการใชร้ะบบ SAP APC ผา่น ARIBA ในเดือน

สิงหาคม 2562 และเตรียมความพร้อมต่อการใชง้านระบบดงักล่าว ในระหว่างน้ีทางผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้และบริการจะยงัคงปฏิบติัตามกระบวนการ

เดิม เช่น การรับคาํส่ังซ้ือสินคา้ และ การยืนยนัการส่ังซ้ือ ทั้งน้ีบริษทั คาร์กิลลฯ์ และทีมงาน ARIBA จะมีการส่ือสารลาํดบัขั้นตอนต่างๆ รวมถึง

ตารางเวลาในการใชร้ะบบ SAP TCD ของบริษทั คาร์กิลลมี์ทส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ใหท้ราบอีกคร้ัง 
 

** หมายเหตุ : ในเนือ้หาของจดหมายฉบับนี ้จะอ้างถึงผู้จัดจาํหน่ายสินค้าและบริการท่ีทาํธุรกิจกับ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จาํกัด เท่านั้น สาํหรับผู้จัดจาํหน่าย

สินค้าและบริการท่ีทาํธุรกิจกับบริษัท คาร์กิลล์ ในประเทศอ่ืน ให้ดาํเนินธุรกิจตามปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การสร้างความสัมพนัธ์ทางการค้ากบับริษัท คาร์กลิล์ฯ 

บริษทั คาร์กิลลฯ์ ฝ่ายจดัซ้ือจะดาํเนินธุรกิจผา่นเครือข่ายของระบบ ARIBA โดยการส่งอีเมลใ์บส่ังซ้ือสินคา้และบริการให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้

และบริการ ผา่นระบบดงักล่าว บริษทั คาร์กิลลฯ์ ไดท้าํการประเมินปริมาณงานท่ีบริษทัท่านไดรั้บ จึงขอใหบ้ริษทัฯท่านลงทะเบียนการใชง้าน 

ARIBA แบบมาตรฐานลูกคา้ทัว่ไปโดยไม่มีค่าใชจ้่าย ซ่ึงจะมีรายละเอียดดงัตารางขา้งล่างน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Notification: Light Enablement 



 
 
 
 
 

เครือข่าย ARIBA ที่เป็นแบบ

มาตรฐานลูกค้าทั่วไปคืออะไร? 

 

ทําไมต้องเป็นมาตรฐานลูกค้าทั่วไป

แทนที่จะเป็นลูกค้างค์กร 

 

ระบบปฏิบัติการที่จะได้รับ หลังเร่ิมใช้

งานบนระบบในเดือนสิงหาคม 2562 

คืออะไร 

ผลประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร 

 

 อีเมล์พ้ืนฐานในการตอบโต้

ระหว่างบริษัท คาร์กิลล์ฯกับผู้

จัดจําหน่ายสินค้าและบริการ 

 ไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับผู้จัด

จําหน่ายสินค้าและบริการ แต่

ถูกจํากัดในบางระบบ

ปฏิบัติงานของ ARIBA 

 สามารถใช้งานผ่าน

โทรศัพท์เคล่ือนที่ได้ 

 ได้เพียงหนึ่งบัญชีสําหรับการ

ใช้ระบบ 

 ปริมาณการซ้ือขายของผู้จัด

จําหน่ายสินค้ากับ บริษัท คาร์

กิลล์ฯ อยู่ในระดับตํ่า 

 ข้อจํากัดของเทคโนโลยีที่ทําให้

ท่านไม่สามารถใช้ระบบได้

อย่างสมบูรณ์  

 ได้รับการขอราคาผ่านระบบ 

 สามารถที่จะเรียกดูใบส่ังซ้ือ

ล่าสุด 50 ใบ ในบัญชี ARIBA 

ของท่าน 

 สามารถเข้าถึงเอกสารของ

ระบบ ARIBA ได้จากทาง

อีเมล์ ที่ทางระบบส่งไปเท่านั้น 

 ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบ

แคตตาล็อคของบริษัทฯท่าน

ได้ 

 สามารถตั้งค่าให้มีผู้ใช้หลาย

คนได้  

 ไม่มีการจํากัดจํานวนเอกสาร

ในการทาํธุรกรรม 

 มีผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงในการเข้าระบบ

น้อย 

 สามารถดูใบส่ังซ้ือและส่งการ

ยืนยันคําส่ังซ้ือได้ในเวลาเพียง

เส้ียววินาที 

 สามารถดูผลประโยชน์

เพิ่มเติมได้ท่ี  
http://www.ariba
.com/go/ariba-
network-light-
account 

  

 ข้ันตอนต่อไป 

ทางผู้จัดจําหน่ายสินค้าและบริการ ควรปฏิบตัิกิจกรรมดังต่อไปนี ้

 

                    1                                           2                                            3 

                                                                                       

 
 

กรอกข้อมูล 

กรุณากรอกขอ้มูลใน แบบฟอร์ม เพ่ือให้ทาง

บริษทั คาร์กิลลฯ์ มัน่ใจว่าไดรั้บขอ้มูลการติดต่อ

ท่ีถูกตอ้ง 

 

 

การอบรม 

เขา้ร่วมการอบรมกบั ARIBA LIGHT 

ACCOUNT  

ในระหว่างการฝึกอบรม บริษทัฯจะนาํเสนอ

ภาพรวมของ ARIBA แบบมาตรฐานของลูกคา้

ทัว่ไปและลิ้งกวี์ดีโอสาํหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 

ลงทะเบียน 

ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ ARIBA LIGHT 

ACCOUNT ทนัทีหลงัจากท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูล

ติดต่อท่ีถูกตอ้งและไดรั้บใบสั่งซ้ือผา่นอีเมลใ์น

คร้ังแรก 

http://www.ariba.com/go/ariba-network-light-account
http://www.ariba.com/go/ariba-network-light-account
http://www.ariba.com/go/ariba-network-light-account
http://www.ariba.com/go/ariba-network-light-account
https://www.surveymonkey.com/r/7928QF9


 
 
 

รับชมวีดีโอแสดงข้ันตอนตัวอย่างการลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่าง: 
 https://connect.ariba.com/KAAcontent/1,,170809,00.html?bypass=1 
 

คําถามท่ีพบบ่อย (การลงทะเบียนล่วงหน้า): https://uex.ariba.com/le/email-light-account-unregistered  
 

• สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวข้องกับ ARIBA และคําถามท่ีพบบ่อยสามารถดูได้ท่ี 
 http://www.ariba.com/suppliers/ariba-network-fulfillment/faq. 

 
บริษทั คาร์กิลลฯ์ ใหค้วามสาํคญัต่อสัมพนัธไมตรีอนัดีระหว่างบริษทั คาร์กิลลฯ์ กบับริษทัฯท่าน และบริษทัฯหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าจะไดรั้บความ

ร่วมมือและการสนบัสนุนจากทางบริษทัฯท่าน ในการปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีร้องขอและตอบกลบับริษทัฯในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ทั้งสอง

บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินธุรกิจร่วมกนั 

คําถาม? 

บริษทั คาร์กิลลฯ์ไดมี้การจดัตั้งทีมงานเฉพาะสาํหรับการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี หากบริษทัฯท่านมีคาํถามหรือขอ้กงัวลใด ๆ หรือบริษทัฯท่านคิดว่า

การส่งขอ้ความในคร้ังน้ีเป็นความผิดพลาดในการจดัส่ง ท่านสามารถติดต่อเราไดท่ี้ Cssp_Apac_Supplier_Enablement@cargill.com. 

 

บริษทัฯขอขอบพระคุณสาํหรับความร่วมมือท่ีจะปรับปรุงการดาํเนินธุรกรรมร่วมกนัในคร้ังน้ี 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
Todd Stohlmeyer 
Vice President – Cargill Global Strategic Sourcing & Procurement  
Program Maestro Executive Sponsor 
 
 
Program Maestro 
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