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ผมเชื่่อ� ว่่า Digital Disruption จะมีีผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมยานยนต์์
ต่่อไปเรื่่อ� ยๆ และก็็มั่น
่� ใจเช่่นกัันว่่า QAD จะช่่วยเราให้้สามารถรัับมืือต่่อ
การเปลี่่ย� นแปลงนี้้ � ได้้ รวมทั้้�งการเพิ่่ม� ขีีดความสามารถในการประเมิิน
ความถููกต้้อง และช่่วยให้้ธุรุ กิิจเราก้้าวไปข้้างหน้้ าได้้อย่่างแน่่ นอน”
- คุุณชััยวััฒน์์

ณ สงขลา ผู้้�จััดการทั่่�วไป HAPM Magna Seating System (Thailand) กล่่าว -
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บริษัท : HAPM MAGNA SEATING SYSTEM
บริิษััท HAPM Magna Seating System (Thailand) จำำ�กััด
ก่่อตั้้�งขึ้้น� เมื่่อ� กรกฏาคม พ.ศ. 2561
เกิิดจากการร่่วมทุุนกัันระหว่่าง Hubei Aviation Precision
Machinery Technology (HAPM) ในประเทศจีีน และ
Magna International ในประเทศแคนาดา
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ยานยนต์
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� ่� งรถยนต์์)
ชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ (เบาะที่่นั่

โซลููชั่่�น

QAD Adaptive ERP

� ่� งรถยนต์์ โดย
อีีกทั้้�งยัังเป็็ นผู้้�ผลิิตและประกอบเบาะที่่นั่
อาศััยหลัักการพื้้น� ฐานในการผลิิตแบบ Just-In-Time
ให้้กัับผู้้�ผลิิต Tier 1 และ OEMs อีีกหลายราย บริิษััทฯ มีีสาย
� ลากหลายสำำ�หรัับเบาะที่่นั่
� ่� งรถยนต์์แบบ
การผลิิตสิินค้้าที่่ห
� ่� งรถยนต์์
ปรัับเอนได้้มากกว่่า 100 แบบ, ผลิิตรางเลื่่อ� นที่่นั่
มากกว่่า 80 แบบ, ก้้ามปููเกีียร์์ (Transmission shifting
� ๆ อีีกนัับสิิบรายการ
forks) 2 แบบ และชิ้้�นส่่วนอื่่น
ฐานการผลิิตใหม่่ของ HAPM Manga ในประเทศไทยนี้้ �
เป็็ นโรงงานที่่เ� ปิิดขึ้้น� ใหม่่ บริิษััทฯ มีีความต้้องการที่่จ� ะทำำ�ให้้
ทุุกกระบวนการในการผลิิตนั้้�นเป็็ นไปอย่่างถููกต้้อง
� �ำ ให้้กระบวนการผลิิตนั้้�นล่่าช้้า ทั้้�งนี้้ �
ปราศจากขั้้�นตอนที่่ทำ
เนื่่� องจากบริิษััทฯ ได้้ทำ�สัั
ำ ญญาที่่สำ� ำ�คััญเพื่่อ� เป็็ นผู้้�ผลิิตและ
� ่� งในรถยนต์์สำำ�หรัับ BMW X5 รุ่่�นใหม่่ ใน
จััดส่่งเบาะที่่นั่
ประเทศไทย ซึ่�ง่ เป็็ นรถยนต์์ที่่ป� ระกอบในประเทศไทยและ
ยัังมีีการส่่งออกไปยัังประเทศจีีนอีีกด้้วย
นั่่� นจึึงมีีความสำำ�คััญมากที่่บ� ริิษััทฯ จะต้้องเตรีียมตััวให้้
พร้้อมสำำ�หรัับธุุรกิิจใหม่่ รวมทั้้�งการสร้้างระบบธุุรกิิจที่่จ� ะ
ช่่วยบริิษััทให้้เติิบโตและสามารถรองรัับการเปลี่่ย� นแปลง
ของธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้ตามที่่ต้� อ้ งการ
“แม้้ว่า่ เราตั้้�งโรงงานขึ้้น� มาใหม่่ด้ว้ ยลููกค้้าเพีียงรายเดีียว
แต่่เราตระหนัักว่่า การที่่ธุ� รุ กิิจจะเติิบโตได้้นั้้ �นจะต้้องเริ่่ม�
จากการมีีระบบ ERP ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�นระบบ ERP
ที่่เ� ราอยากได้้ ก็็จำ�ำ เป็็ นจะต้้องเป็็ น ERP ที่่ช่� ่วยให้้เราสามารถ
�
มองเห็็นการเติิบโตในอนาคต พร้้อมๆ กัับการที่่ตััว

ซอฟต์์แวร์์มีคี วามยืืดหยุ่่�น เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ขององค์์กร และช่่วยให้้เราบรรลุุเป้้าหมายในการเติิบโตใน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ” คุุณชััยวััฒน์์ ณ สงขลา ผู้้�จััดการทั่่ว� ไป
HAPM Magna Seating System (Thailand) กล่่าว

ความท้้าทาย: มีีระยะเวลาในการเตรีียมการไม่่มาก
เพื่่�อให้้เป็็ นไปตามมาตรฐานที่่�ลููกค้้า OEM
รายใหม่่คาดหวััง
เนื่่� องจากเป็็ นโรงงานใหม่่ HAPM Magna จึึงไม่่ ได้้มีรี ะบบ
ใดๆ อยู่่�เลย นอกจากนั้้�นเวลาที่่จ� ะต้้องเริ่่ม� การผลิิตและ
จััดส่่งสิินค้้าจริิงก็็ ไม่่ ได้้มากพอ สำำ�หรัับลููกค้้ารายแรกอย่่าง
BMW นี้้ � บริิษััทฯ ให้้คำ�มั่
ำ น
่� ที่่จ� ะจััดส่่งสิินค้้าให้้กัับ BMW
ในเดืือนมีีนาคม 2562 และสิ่่�งที่่ต้� อ้ งการการสนัับสนุุ น
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และความคุ้้�นเคยกัับการใช้้งาน SAP มาเป็็ นอย่่างดีี
� างบริิษััทฯ ได้้ทำ�ำ การตรวจสอบ วิิเคราะห์์
แต่่หลัังจากที่่ท
และประเมิินข้้อดีีของทั้้�งสองระบบแล้้ว บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่น
� ว่่า
QAD นั้้�นสามารถตอบโจทย์์ทางธุุรกิิจของ HAPM Magna
ได้้ดีมี ากกว่่ามาก

อย่่างเร่่งด่่วนคืือการคาดการณ์์ การผลิิต, การมองเห็็นทั้้�ง
กระบวนการของซััพพลายเชน (Supply Chain) และการ
สร้้างแนวทางกระบวนการทางธุุรกิิจที่่ดี� ที่่
ี สุ� ุด
ี ง�
สำำ�นัั กงานใหญ่่ของบริิษััทฯ เลืือกใช้้ระบบ ERP ที่่มี� ทั้้
�
SAP และ QAD แต่่ทั้้ง� นี้้ มิิ ได้้มีข้
ี อ้ บัังคัับในการเลืือกใช้้
ERP แต่่อย่่างใด สำำ�หรัับบริิษััทฯ ใหม่่ ในประเทศไทย
สำำ�หรัับการเลืือกระบบ ERP ณ เวลานั้้�น บริิษััทฯ พบว่่า
เหลืือเวลาอีีกเพีียง 5 เดืือนเท่่านั้้�นที่่จ� ะต้้องจััดส่่งสิินค้้าล๊๊อต
แรกให้้กัับ BMW ซึ่่�งบริิษััทฯ จะช้้าไม่่ ได้้แม้้แต่่วิินาทีีเดีียว
� เช่่นนี้้ �และไม่่มีรี ะบบใดๆ รองรัับอยู่่�เลย
ด้้วยเวลาที่่สั้้� น
HAPM Magna ต้้องตััดสิินใจให้้ถูก
ู ต้้อง บริิษััทฯ ต้้องการ
ระบบที่่� ไม่่เพีียงแต่่ มีีฟังก์์ชั่่�นการทำำ�งานครบครัันเท่่านั้้�น
� �ำ ให้้พนัั กงานในบริิษััทฯ สามารถ
แต่่ยัังต้้องการระบบที่่ทำ
เข้้าใจได้้ง่า่ ย สามารถรู้้�ว่า่ สิ่่�งใดเป็็ นความเร่่งด่่วนที่่จ� ะต้้อง
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เป็็ นไปตามกำำ�หนดการ ทั้้�งนี้้ �หากกำำ�หนดการติิดตั้้�งระบบ
� นออกไป ไม่่ว่า่ ด้้วยเหตุุผลใดก็็ตาม
ERP Go-live นั้้�นถููกเลื่่อ
นั่่� นหมายถึึงความเสีียหายที่่จ� ะกระทบกัับบริิษััทฯ อย่่าง
แน่่ นอน
“นอกจากการติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์ที่่จ� ะต้้องเร็็วมากๆ แล้้ว
ความแม่่นยำำ�ของข้้อมููล และความปลอดภััยของข้้อมููลก็็
เป็็ นเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คััญมากสำำ�หรัับเรา เรารู้้�ว่า่ นี่่� คืือสิ่่�งที่่จ� ะช่่วยให้้
เราสามารถคาดการณ์์ ธุรุ กิิจได้้อย่่างถููกต้้อง และมีีลำ�ดัั
ำ บ
กระบวนการในการปฏิิบััติิงานที่่ดี� ที่่
ี สุ� ุดสำำ�หรัับโรงงานใหม่่”
คุุณชััยวััฒน์์ อธิิบาย

ระบบ ERP: การเลืือก QAD แทนคู่่�แข่่งอย่่าง SAP
ทำำ�ให้้ HAPM Magna สามารถจััดตั้้�งโรงงานใหม่่ ได้้
ตามเวลา
อัันที่่จ� ริิงบริิษััท HAPM หลายแห่่งต่่างมีีประสบการณ์์

บริิษััทฯ ประทัับใจในความสามารถของระบบการบริิหาร
จััดการเรื่่อ� งซััพพลายเชน (Supply Chain) ของ QAD มาก
ทั้้�งตััวซอฟต์์แวร์์เองนั้้�นก็็ ใช้้งานง่่าย นี่่� จึงึ เป็็ นเหตุุผลสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการเลืือกซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับโรงงานใหม่่ ให้้ทัันเวลา
ตามที่่� ได้้ตกลงไว้้กัับลููกค้้า นอกจากนี้้ �บริิษััทฯ เห็็นว่่า
การเลืือกใช้้ QAD นั้้�นจะช่่วยให้้ ไม่่ต้อ้ งทำำ�การปรัับแต่่ง
ซอฟต์์แวร์์ (Customization) ใดๆ เพิ่่ม� เติิม เนื่่� องจาก QAD
เหมาะกัับธุุรกิิจการผลิิตในอุุตสาหกรรมยานยนต์์
� อีีก
(Automotive supplier) อย่่างยิ่่ง� ดัังนั้้�น จึึงไม่่มีคำ
ี �ำ ถามอื่่น
ว่่าทำำ�ไม QAD จึึงเหมาะสำำ�หรัับบริิษััทที่่ต้� อ้ งการการติิดตั้้�ง
ซอฟต์์แวร์์ ให้้ ใช้้งานได้้จริิงภายในระยะเวลาอัันรวดเร็็ว
และช่่วยตอบโจทย์์ ในการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต
� ทำำ�ให้้ทุกุ คนต้้องทำำ�งานอยู่่�ภายใต้้
“ภายใต้้เวลาที่่จำ� �กััดนี้้
ำ
ความกดดัันสููงมาก แต่่หลัังจากที่่� QAD นำำ �เสนอแผน
ในการติิดตั้้�งระบบ ด้้วยการใช้้วิิธีที่่
ี เ� รีียกว่่า QAD Easy
On Boarding Methodology แล้้ว จึึงทำำ�ให้้เรามั่่น
� ใจว่่า
เราสามารถที่่จ� ะ Go-live ใน Production Environment
ได้้ภายใน 5 เดืือน” คุุณชััยวััฒน์์ กล่่าว
“และเมื่่อ� เราทราบว่่าการที่่เ� ราเลืือก QAD นั้้�น เป็็ นการ
ตััดสิินใจที่่เ� หมาะสมกัับธุุรกิิจของเรามากที่่สุ� ุดแล้้ว ดัังนั้้�น
การตััดสิินใจในขั้้�นต่่อไปก็็คืือ เราจะเลืือกอะไรดีี ระหว่่าง
� ำ�นัั กงานใหญ่่ของเรา
On-premise กัับ Cloud ในขณะที่่สำ
นั้้�นมีีประสบการณ์์ เกี่่ย� วกัับ Cloud น้้ อยมาก และกัังวล
เกี่่ย� วกัับความเสี่่�ยงที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ”
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� มี QAD ได้้ ให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับความเสี่่�ยงทาง
“หลัังจากที่่ที
ธุุรกิิจที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� หากตััดสิินใจที่่จ� ะใช้้งานบน On-premise
� ๆ ที่่จ� ะตามมาอีีกมากมาย เราจึึง
รวมทั้้�งเรื่่อ� งค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น
ตััดสิินใจเลืือกที่่จ� ะใช้้งานบน Cloud ซึ่่�งในปัจจุุบัันที่่�
อุุตสาหกรรมยานยนต์์มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วแบบ
นี้้ � เราจึึงไม่่ควรที่่จ� ะไปลงทุุนกัับการเพิ่่ม� จำำ�นวนพนัักงาน
และระบบคอมพิิวเตอร์์ภายในองค์์กรเอง การเลืือกทำำ�งาน
บน Cloud จึึงทำำ�ให้้เราสามารถใช้้เวลาทั้้�งหมดโฟกััสไปยััง
ธุุรกิิจหลัักของเราได้้”
� ๆ มาก ด้้วยเป็็ นองค์์กร
“QAD นั้้�นแตกต่่างจาก ERP รายอื่่น
ที่่ตั้้� ง� มาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2522 มีีการพััฒนาซอฟต์์แวร์์มาอย่่าง
ยาวนาน ประกอบกัับสถานะทางการเงิินที่่แ� ข็็งแกร่่ง เป็็ น
ธุุรกิิจในระดัับโลก เราประทัับใจใน Company Profile แต่่
ทั้้�งนี้้ �สิ่่�งที่่ดี� ที่่
ี สุ� ุดเกี่่ย� วกัับ QAD นั้้�นก็็คืือการที่่� QAD มีี
ทีีมงานที่่เ� ป็็ นมืืออาชีีพอย่่างแท้้จริิง มีีความเข้้าใจในธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมผลิิตเป็็ นอย่่างดีีและเข้้าใจความต้้องการของ
ลููกค้้า” นี่่� เป็็ นคำำ�ยืืนยัันจาก คุุณชััยวััฒน์์

ประโยชน์์ : HAPM Magna มั่่�นใจ QAD
และทำำ�ให้้รู้้สึ� กึ ปลอดภััยในยุุคการเปลี่่�ยนแปลง
ทางอุุตสาหกรรม”
ก็็เป็็ นไปตามที่่ค� าด คืือเมื่่อ� กระบวนการติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์
แบบ QAD Easy On Boarding ได้้ถูกู นำำ �มาใช้้ กระบวนการ
นี้้ �ทำ�ำ ให้้การติิดตั้้�งซอฟต์์แวร์์เป็็ นไปได้้ด้ว้ ยความรวดเร็็ว
ตามกำำ�หนดการ และเจ้้าหน้้ าที่่� ในส่่วนต่่างๆ ที่่อ� ยู่่� ในสาย
การผลิิตก็็สามารถทำำ�งานกัับซอฟต์์แวร์์ และสามารถ
มองเห็็นข้้อมููลต่่างๆ รวมทั้้�งตารางกำำ�หนดการผลิิตที่่กำ� �ลัั
ำ ง
จะมาถึึง

กรณีศึกษาลูกค้า HAPM MAGNA SEATING SYSTEM

HAPM Magna นั้้�นเริ่่ม
� ต้้นด้้วยการวางเป้้าการผลิิตชุุดเบาะ

� ่� งรถยนต์์อยู่่�ที่่� 9 คัันต่่อ 1 ชั่่�วโมง แต่่พอหลัังจากได้้ ใช้้
ที่่นั่
ระบบ QAD Cloud อย่่างเต็็มที่่แ� ล้้ว บริิษััทฯ สามารถ
เดิินหน้้ าผลิิตเบาะนั่่� งรถยนต์์ ไปได้้ถึงึ 10-11 ชุุดต่่อ 1 ชั่่�วโมง
และเมื่่อ� พููดถึงึ กลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ ที่่ว� างแผนพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง ทางบริิษััทฯ กำำ�ลัังมองหาอีีกระบบเพิ่่ม� เติิมของ
� ะมาช่่วยเสริิมซอฟต์์แวร์์หลััก QAD ERP ที่่� ใช้้อยู่่�
QAD ที่่จ
และคาดการณ์์ ว่า่ บริิษััทฯ จะติิดตั้้�ง QAD Automation
Solutions (AS) ในเร็็วๆ นี้้ �
� ่วย
QAD Automation Solutions นั้้�นเป็็ นระบบอััจฉริิยะที่่ช่

ความชััดเจนของกระบวนการผลิิต สามารถตอบสนองการ
เปลี่่ย� นแปลงเมื่่อ� มีีอุปุ สงค์์และอุุปทานที่่เ� ปลี่่ย� นไป ระบบนี้้ �
ยัังช่่วยให้้เกิิดการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�ผลิิตและซััพพลายเออร์์
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ช่่วยลดความผิิดพลาดทั้้�งหลายที่่เ� กิิดจาก
การคีีย์ข้์ อ้ มููลด้้วยมืือนอกระบบ QAD Supplier Portal นี้้ �จึงึ
สามารถเพิ่่ม� ความสามารถให้้กัับ HAPM Magna ให้้สามารถ
มองเห็็นข้้อมููลและช่่วยให้้กระบวนการผลิิตดำำ�เนิินต่่อไปได้้
� นอกจากนี้้ �ก็็ยัังช่่วยในเรื่่อ� งของการติิดต่่อ
อย่่างราบรื่่น
สื่่�อสาร และเพิ่่ม� ความสััมพัันธ์์ระหว่่างซััพพลายเออร์์ ให้้
ใกล้้ชิิดกัันมากขึ้้น� ด้้วย

ให้้ผู้้�ผลิิตสามารถจััดเก็็บข้้อมููล และข้้อมููลนั้้�นก็็จะมีีความ
เที่่ย� งตรงสููงและสามารถสืืบค้้นได้้ จึึงสามารถช่่วยปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลการทำำ�งานได้้อย่่างดีี
QAD AS นั้้�นสามารถทำำ�งานร่่วมกัันกัับส่่วนของ
� ช่่วยเพิ่่ม�
QAD Manufacturing ซอฟต์์แวร์์ เพื่่อ
ประสิิทธิิภาพการเข้้าถึึงข้้อมููลในการปฏิิบััติิงานได้้ สามารถ
ควบคุุมและให้้ความแม่่นยำำ�ในกระบวนการผลิิตภายใน
บริิษััทฯ ตั้้�งแต่่การรัับสิินค้้าเข้้าการผลิิต และการส่่งสิินค้้า
ออกจากบริิษััท

นอกจากนี้้ � ในอนาคตอัันใกล้้ HAPM Magna ยัังมีีแผนที่่จ� ะ
ติิดตั้้�ง QAD Adaptive UX อีีก เพราะฉะนั้้�นบริิษััทฯ ก็็จะได้้
รัับประโยชน์์ มหาศาลในการที่่จ� ะสามารถรวมข้้อมููลเข้้ามา
อยู่่� ใน Action Center เพื่่อ� ที่่จ� ะสามารถควบคุุม บริิหาร
และวิิเคราะห์์ผลการผลิิตต่่างๆ ภายในโรงงาน นอกจากนี้้ �
� ะได้้วิิธีกี ารอนุุ มััติิผ่า่ นทาง
HAPM Magna ยัังต้้องการที่่จ
อุุปกรณ์์ สื่่�อสาร เช่่น โทรศััพท์์สมาร์์ทโฟน และแท็็บเล็็ต
เพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพในการบริิหารงานการผลิิตอีีกด้้วย

“เราคาดไว้้ว่า่ เมื่่อ� ใช้้ QAD Automation Solutions อย่่างเต็็ม
ระบบแล้้ว เราน่่ าจะผลิิตชิ้้�นงานได้้ดีมี ากขึ้้น� กว่่าเดิิมมาก”
คุุณชััยวััฒน์์ กล่่าว

RAPID
IMPLEMENTATION

และเพื่่อ� ให้้มั่น
่� ใจว่่าการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างซััพพลายเออร์์
ทั้้�งหลายเป็็ นไปด้้วยความรวดเร็็วและถููกต้้อง HAPM
� ะติิดตั้้�ง QAD Supplier Portal
Magna ก็็ยัังตััดสิินใจที่่จ
อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้ �เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าให้้กัับบรรดาผู้้�ผลิิต ด้้วยการ
เพิ่่ม� ศัักยภาพในการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างซััพพลายเออร์์

DATA ACCURACY
DATA SECURITY
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นอกจากการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพดัังที่่ก� ล่่าวมาแล้้ว
อีีกสิ่่�งหนึ่่� งที่่� HAPM Magna เล็็งเห็็นความจำำ�เป็็ นและ
อยู่่� ในการตััดสิินใจก็็คืือ การนำำ �โซลููชั่่�น Production
� เข้้ามาเพิ่่ม� ความสามารถในการ
Execution จาก QAD เพื่่อ
บริิหารจััดการ Shop Floor โดยซอฟต์์แวร์์นี้้ �จะทำำ�ให้้ HAPM
Magna สามารถเห็็นภาพภายในโรงงานได้้จากจอภาพ
ซึ่่�งช่่วยทำำ�ให้้บริิษััทฯ ลดการใช้้กระดาษในกระบวนการ
ทำำ�งานและเพิ่่ม� ความสามารถในการมอร์์นิิ เตอร์์ข้อ้ มููลต่่างๆ
ได้้เป็็ นหนึ่่� งเดีียวกัันซึ่่�งนั่่� นเป็็ นการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพของ
การผสมผสานข้้อมููลของ Shop Floor

เราเลืือก QAD เพราะเรามั่่น
� ใจ
ในทีีมงานที่่ค� วามสามารถบริิหารจััดการ
โครงการให้้กัับเรา QAD มีีความรู้้�
ความเข้้าใจในธุุรกิิจของเราอย่่างแท้้จริิง
เราตััดสิินใจได้้ถูกู ต้้องแล้้วครัับ”
คุุณชััยวััฒน์์ กล่่าวสรุุป
ชััยวััฒน์์ ณ สงขลา ผู้้�จััดการทั่่ว� ไป
HAPM Magna Seating System (Thailand) กล่่าว

“ตอนนี้้ �อุตุ สาหกรรมยานยนต์์ ได้้เข้้าสู่่�ยุุค Digital
Disruption ไปหมดแล้้ว แต่่ผมยัังมีีความมั่่น
� ใจว่่า QAD จะ
สามารถช่่วยเราให้้สามารถปรัับเปลี่่ย� น ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์
การเปลี่่ย� นแปลงในอนาคตได้้มีปี ระสิิทธิิภาพขึ้้น� และช่่วยให้้
ธุุรกิิจเราโตขึ้้น� ด้้วยเช่่นกััน”

www.qad.com
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