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Upgrade สู่เวอร์ชั่น Enterprise Edition
(EE) ช่วยให้เราสามารถควบคุมดูแลการด�ำเนิ นงาน

ได้ดยี ิ่งกว่าเคย”
- คุณ เดนิ ส รอยด์ กรรมการผู้จัดการ Brose Thailand Co. Ltd.
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ภาพรวมบริษัท: BROSE
Brose คือ ธุรกิจครอบครัวที่ ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 5 ของ

โลก และติด 50 อันดับแรกของ Supplier ที่ ใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ Brose ท�ำหน้ าที่พัฒนาและผลิต
ระบบเครือ่ งกลโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในการควบคุม
ส�ำหรับประตูและที่นั่งรถยนต์ รวมถึงมอเตอร์ ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ ควบคุมและชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ท่ี ใช้ ในระบบ
บังคับเลีย้ ว ระบบเบรค ระบบส่งก�ำลังและระบบระบาย
ความร้อนเครือ่ งยนต์
พนั กงานกว่า 25,000 คนท�ำงานที่ Brose 60 แห่งใน 23
ประเทศ สร้างรายได้กว่า 6.1 พันล้านยูโร
รถยนต์กว่าครึง่ หนึ่ งที่ผลิตขายทั่วโลก ต้องประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ของ Brose อย่างน้ อยหนึ่ งชิน
้ ส่วน ส�ำหรับ
Brose Thailand ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือ รับหน้ าที่ ในการ
ผลิตกลไกหน้ าต่างและโมดูลประตูส�ำหรับลูกค้า เช่น ฟ
อร์ดและเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อรองรับตลาดในประเทศ
และส�ำหรับส่งออก
บริษัทก่อตัง้ ในปี ค.ศ. 2010 โดยเริม่ ต้นสายการผลิตใน
ปี ค.ศ. 2011 และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมา มีแนวโน้ มในอนาคตที่สดใสอย่างมากจากฐานลูกค้า
ใหม่และการขยายสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ

ความท้าทาย: ก้าวเข้าสู่การเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
้ และรองรับการเติบโตในฐานะผู้ผลิต OEM ราย
มากขึน
ใหญ่
ในส่วนของแผนกลยุทธ์ โดยรวมของ Brose Thailand มี
้ ในปี ที่จะ
การก�ำหนดเป้ าหมายในการเพิ่มรายได้ ให้มากขึน
ถึงนี ้ เพื่อรองรับการเติบโตครัง้ ใหญ่และความซับซ้อนที่
้ ท�ำให้ Brose Thailand มีความต้องการที่จะยก
เพิ่มมากขึน
เครือ่ งระบบ ERP ใหม่ทงั ้ หมด ด้วยการน� ำกระบวนการใน
Industry 4.0 มาใช้เป็ นการตรวจสอบและวางกรอบแนวคิด
เชิงดิจิตอลเพื่อช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของ
องค์กร ด้วยสัญญาในมือที่หลากหลายประกอบกับแผนการ
้ สายพานการผลิตใหม่ท่มี ีการวางแผนเรียนร้อยแล้วนั ้น
ขึน

©QAD INC.

ท�ำให้พวกเขาตระหนั กได้วา่ ความจริงแล้วพวกเขาแทบ
ไม่ ได้ดงึ ศักยภาพของระบบ ERP เดิมมาใช้เพื่อจะบรรลุถึง
เป้ าหมายนั ้นเลย โดยความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญนั ้น
ได้แก่:
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป
กระบวนการจัดการด้วยตนเอง (Manual processes) ที่
เพิ่มโอกาสความผิดพลาดในการทำ�งานและส่งผลต่อ
ข้อมูลที่ผิดพลาด ทำ�ให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิด
พลาด
• อุปสรรคการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ
เพื่อยืนยันการท�ำงาน
•

ค่าระวางการขนส่งที่มีคา่ ใช้จ่ายสูง เนื่ องจากขาดการ
ก�ำกับควบคุมสินค้าคงคลังและการวางแผนวัตถุดบิ

•
•

้ ที่หน้ า
ขาดการแสดงผลข้อมูลแบบ Real time ของพืน
งาน (shop floor)
การไม่สามารถรับรูก้ ารเคลื่อนไหวของวัตถุดบิ
(Material Movement) และข้อมูลของสินค้าคงคลังที่
้
ไม่ถูกต้องส่งผลให้ตน
้ ทุนค่าระวางขนส่งสินค้าสูงยิ่งขึน

“เราต้องการให้ระบบ ERP ของเรามีประสิทธิภาพมากกว่า
เดิมในทุกๆด้าน โดยให้มีลักษณะเป็ นระบบปิ ด (Close
Loop System) ให้มีการเคลื่อนไหวของวัตถุดบ
ิ ในโรงงาน
ทัง้ หน้ างานจริงและภายในระบบ ERP ในขณะเดียวกัน
– โดยที่ ไม่มีการน� ำข้อมูลเข้าระบบแบบ Manual อีก”,
ความเห็นจากคุณ เดนิ ส รอยด์ กรรมการผู้จัดการ Brose
Thailand “หากไม่ Upgrade เราจะไม่สามารถพัฒนาให้
เป็ นระบบปิ ดได้ เมื่อทีมที่ปรึกษาของ QAD เข้ามาน� ำเสนอ
ถึงความสามารถของ QAD Enterprise Edition เราก็พบว่า
ทางเลือกในการอัพเกรดของเรานั ้นง่ายมาก”

โซลูชัน: Upgrade สู่ QAD Enterprise Edition (EE) เพิ่ม
ขีดความสามารถ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถประเมินว่าการ Upgrade สู่ QAD Enterprise
Edition (EE) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงาน Brose
ในประเทศไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ, ทางทีมที่ปรึกษา
ของ QAD ได้ระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนของโรงงาน Brose
ประเทศไทยโดยการท�ำ Q-Scan
่ งมือที่ ใช้ ในการวินิจฉั ยและให้คำ� ปรึกษา
Q-Scan คือ เครือ
ในทางธุรกิจของลูกค้าเฉพาะแต่ละ Business Area โดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ QAD กระบวนการ Q-Scans
ของ QAD จะให้คำ� แนะน� ำ โดยค�ำนึ งถึงความต้องการทาง

กรณี ศึกษาลูกค้า BROSE THAILAND

เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล
สินค้าคงคลัง

100%

ธุรกิจของบริษัทลูกค้า ควบคู่ ไปกับแนวทางปฏิบัตท
ิ ี่ดขี อง
อุตสาหกรรม (Industry Best Practices)
ด้วยกระบวนการ Q-Scan, ทีมงาน QAD พบว่า ระบบ ERP
ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจาก
การShare ข้อมูลยังเป็ นแบบ Manual ส่งผลให้เกิดการ
ท�ำงานที่ ไม่มีการร่วมกัน ต่างคนต่างท�ำ และสื่อสารที่ล่าช้า
ท�ำให้ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ทีมงานยังระบุดว้ ยว่า ความต้องการของลูกค้า (Customer
Demand) ไม่ ได้ถูกใช้ ให้เกิดศักยภาพอย่างเหมาะสมใน
กระบวนการวางแผน จึงส่งผลต่อค่าขนส่งของวัตถุดบิ ที่
้ และการใช้ประโยชน์ จากสายการผลิตได้ ไม่เต็ม
เพิ่มขึน
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ยังมีความกังวลคือ ความจริงที่วา่
้ ฐานทางผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจได้
ไม่มีรายงานแบบพืน
ในเวลาที่เหมาะสม
ด้วยผลการประเมิน Q-Scan, Brose Thailand จึงตัดสินใจ
เริม่ โปรเจคการ Upgrade และวางแผนก�ำหนดการ โดยให้
มีผลกระทบต่อการหยุดชะงักของสายการผลิตให้น้อยที่สุด
ทัง้ นี ้ QAD Master Planning and Scheduling
Workbenches หรือ MSW/PSW รวมฟังก์ชั่นงานอื่นๆที่อยู่
นอบระบบก่อนหน้ านี ้ ก็ ได้ถูกรวมน� ำเข้าสู่ระบบในครัง้ นี ้
ด้วย
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ระบบ QAD MSW/PSW ช่วยให้นักวางแผนและคนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดล�ำดับงาน ได้มองเห็นแผน, ล�ำดับ
งาน ตารางการผลิตและข้อมูล support ต่างๆได้ ในเวลา
เดียวกัน ซึ่งส่งให้สามารถควบคุม และท�ำงานร่วมกันเป็ น
อย่างดีระหว่างการผลิตและการวางแผนวัตถุดบิ ฟังก์ชั่นงา
นบางส่วนที่อยู่นอกระบบในก่อนหน้ านี ้ ถูกรวบรวมเข้าไป
อยู่ระบบพร้อมการ Upgrade ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย:
• การวางแผนความต้องการของลูกค้า
• การวางแผนกลยุทธ์
• การผลิต
• การขนส่ง
• การควบคุมสินค้าคงคลัง
• การเงิน
“การ Upgrade ใช้เวลาประมาณ 18 เดือน เนื่ องด้วยเรา
ต้องการด�ำเนิ นการผลิตของเราอย่างต่อเนื่ อง ไม่มีการหยุด
ชะงัก” รอยด์ กล่าวเพิ่มเติม “กระบวนการUpgrade และ
การ Training ท�ำให้ทีมบริหารว่าเข้าใจอย่างแท้จริงว่าระบบ
สามารถท�ำอะไรให้พวกเขาได้บ้าง และต้องท�ำอย่างไรเพื่อให้
บรรลุถึงเป้ าหมายนั ้น”

ปัญหาเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลังและ
้ (Material
ควบคุมดูแลการเคลื่อนไหวของวัตถุดบิ ได้ดขี ึน
Movement)

้ อยู่
ก่อนที่จะเริม่ โครงการ พวกเขามักมีปัญหาเกิดขึน
บ่อยครัง้ เนื่ องจากการขาดการตรวจสอบขัน
้ ตอนของทัง้
กระบวนการ ตัง้ แต่การรับสินค้าไปจนถึงจัดเก็บในคลัง,
กระบวนการผลิตจนถึงการขนส่ง แต่ดว้ ยการ Upgrade
พวกเขาสามารถเพิ่มการตรวจสอบได้หลายจุด เพื่อช่วยให้
นั กวางแผนวัตถุดบิ มีเวลามากพอในการตอบสนอง/ แก้ ไข
้ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply
ความผิดปกติ ใดๆที่เกิดขึน
Chain) “เราได้เห็นอีกว่า การ Upgrade ระบบ ท�ำให้ผู้ ใช้
้ อีก
งานจ�ำนวนมากตระหนั กว่างานของพวกเค้าสะดวกขึน
ทัง้ ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการท�ำงานที่มีผลจากการ
key ข้อมูลเข้าระบบโดยตรงด้วยตนเอง” รอยด์ กล่าว
•

นอกจากนี ้ประโยชน์ ที่ Brose Thailand เห็นอย่าง
ชัดเจน หลังจากอัพเกรดสู่ EE ประกอบด้วย:

•

ระบบกระบวนการผลิตแบบปิ ด แบบ Visualization

•

ประโยชน์ ที่ ได้รบั : ลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดจ�ำนวนสินค้า
คงคลังที่มากเกินความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การวางแผน เพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคต

กระบวนการท�ำงานแบบ Manual ถูกแทนทีด่ ว้ ยระบบ
ส่งผลต่อการเพิม่ ความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลัง
และเคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ อย่างเห็นได้ชดั

•

“การ Upgrade สู่ EE ประสบความส�ำเร็จอย่างมากใน
โรงงาน Brose ที่ประเทศไทย” รอยด์ กล่าว “หนึ่ งใน
ประโยชน์ ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราคาดหวังไว้ คือ เราหลีกเลี่ยง
ค่าขนส่งสินค้าแบบพิเศษ (premium freight) จากการแก้

มองเห็นการท�ำงานในพืน้ ที่ โรงงานแบบ real-time ซึง่
ช่วยให้ชว่ ยให้สามารถน� ำข้อมูลปัจจุบน
ั มาใช้ เพือ่ การ
วางแผนล่วงหน้ าได้อย่างถูกต้องยิง่ ขึน้

“ตอนนี ้เราใช้ระบบ ERP เต็มประสิทธิภาพ 100%” รอยด์
กล่าวสรุป “และ – แม้วา่ เราอยู่ ในช่วงแรกของการเริม่ เห็น
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ประโยชน์ จากการอัพเกรดครัง้ นี ้ ผมเชื่อว่าในปี หน้ า เราจะ
เห็นการจัดการคลังสินค้าและการผลิตที่ดขี น
ึ ้ อย่างน่ าทึ่ง
รวมถึงการลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างต่อเนื่ อง”

ด้วยการ Upgrade ไปสู่
QAD Enterprise Edition เรา
พร้อมแล้วส�ำหรับการเติบโตและ
การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ ง”

คุณ เดนิ ส รอยด์ กรรมการผู้จัดการ Brose
Thailand Co. Ltd. กล่าว
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