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SMR

การใช้ระบบ QAD ERP ด้วยมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงงานของ
เรา ถือเป็ นความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร อีกทัง้ ยังช่วยให้ SMR บรรลุข้อตกลง
สัญญาฉบับส�ำคัญในจีนได้”
- Christophe Sib ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ ายระบบ ERP และระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ SMR
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SMR

เลือกใช้ QAD ERP เพื่อเชื่อมทุกระบบทัว่ โลก
เข้าเป็ นหนึ่ ง – บรรลุข้อตกลงสัญญาส�ำคัญที่เมือง
จีน

SMR

ภาพรวมบริษัท: SMR
SMR หรือ Samvardhana Motherson Reflectec คือ หนึ่ ง

ในผู้ผลิตกระจกมองหลังส�ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลราย
ใหญ่ท่สี ุดในโลก และมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกส�ำหรับ
ตลาดกระจกมองข้างส�ำหรับรถยนต์เล็กถึง 24 เปอร์เซ็นต์
บริษัทแห่งนี ้ยังเป็ นหนึ่ งในผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้อง

จุดเด่น
บริษัท

SMR

ส�ำนั กงานใหญ่

ชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์

กระจกมองหลัง และระบบกล้อง
เซ็นเซอร์

โซลูชันที่ ใช้

QAD Enterprise Applications

เซ็นเซอร์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ดว้ ย
SMR คือบริษัทชัน
้ น� ำระดับโลกที่มีความสามารถด้าน

วิศวกรรมชัน
้ สูง มี โรงงานที่ทันสมัยและมีฐานลูกค้าทั่ว
โลก โดยเป็ นผู้ผลิตรถยนต์ชัน
้ น� ำรายใหญ่ทัง้ หมดในทัง้ ใน
อเมริกาเหนื อ ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย ด้วยเครือข่าย
โรงงานที่มีอยู่ทั่วโลก มีศน
ู ย์ออกแบบและส�ำนั กงานประจ�ำ
อยู่ ในทัง้ 5 ทวีป การด�ำเนิ นงานของ SMR จึงให้บริการแก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ครอบคลุมมากกว่า 80% ทั่วโลก
บริษัทแห่งนี ้มีพนั กงานกว่า 9,300 คน ในปี ค.ศ. 2015/16
บริษัทสร้างผลประกอบการสูงถึง 1.4 พันล้านยูโร โดย SMR
เป็ นหนึ่ งในเครือบริษัท Samvardhana Motherson Group
(SMG) ซึ่งเป็ นกลุ่มบริษัทที่ ให้บริการโซลูชันครบวงจร
ส�ำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัง้ แต่การออกแบบ การ
จัดท�ำต้นแบบโพรโตไทป์ การจัดท�ำเครือ่ งมือ การหล่อแบบ
การประกอบและการผลิตแต่ละโมดูลเข้าด้วยกัน SMR ถือ
เป็ นหนึ่ งใน 40 ซัพพลายเออร์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
รายใหญ่ที่สุดของโลก
SMR กลยุทธ์ท่ช
ี ัดเจนในการขยายธุรกิจเชิงภูมิศาสตร์เพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการผลิตให้รองรับการเติบโตของ
ตลาดทั่วโลก ด้วยการสนั บสนุ นในด้านประสบการณ์ และ
ทรัพยากรจากกลุ่มบริษัท SMG ท�ำให้SMR มีความสามารถ
ในการลงทุนสร้างโรงงานที่มีอุปกรณ์ ครบถ้วนได้ทุกที่ทั่ว
โลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ความท้าทาย: สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย ด้วยการ
Upgrade ระบบ ERP และใช้งานด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน ในทุกโรงงานทั่วโลก
SMR มี โรงงาน 22 แห่งและศูนย์ โลจิสติกส์กระจายอยู่ ใน
15 ประเทศทั่วโลก

“ความท้าทายส�ำคัญด้านไอทีของเราคือ การเชื่อมโยง
โรงงานของเราทั่วโลกให้เข้าสู่ระบบ ERP เดียวกัน”
Christophe Sib ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ ายระบบ ERP และระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ กล่าวไว้ “มันจ�ำเป็ นที่เราต้องมีระบบ
ERP ที่เชื่อมโยงและเป็ นหนึ่ งเดียวกันทัง้ บริษัท และต้องมี
ความสามารถในการรองรับหลายประเทศและหลายภาษา
ท�ำให้ โซลูชัน ERP จ�ำเป็ นต้องสามารถปรับแต่งให้รองรับ
ความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคได้และในขณะเดียวกัน
ต้องสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนเป็ น
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ระบบเดียวที่เชื่อมถึงกันหมดทัง้ องค์กร”
SMR เผชิญกับความท้าทายใหม่เมื่อลูกค้ารายส�ำคัญต้องการ

ท�ำสัญญาใหม่มูลค่ามหาศาล และต้องการให้สร้างโรงงาน
SMR แห่งใหม่ท่เี มืองหลางฝางใกล้กรุงปักกิ่ง โดยโรงงาน
แห่งนี ้เดิมแม้วา่ จะเป็ นส่วนหนึ่ งของSMR แต่ที่ผ่านมาไม่
ได้ถูกบริหารจัดการผ่านระบบ ERP เนื่ องจากมีขนาดเล็ก
และการด�ำเนิ นการค่อนข้างมีข้อจ�ำกัดแต่ดว้ ยข้อก�ำหนด
ของสัญญาใหม่นี้ระบุให้ SMR ต้องติดตัง้ ระบบ ERP ที่ โรง
งานหลางฝางให้เรียบร้อยก่อน ลูกค้าถึงตกลงเซ็นต์สัญญา
“มันเป็ นเรือ่ งส�ำคัญมากของบริษัทในการรองรับลูกค้าของ
เราที่ โรงงานหลางฝาง และนอกจากนี ้จะช่วยสร้างผลก�ำไร
ให้เราได้อย่างมาก” Christophe กล่าวเสริม “โชคดีที่ข้อ
ตกลงในการติดตัง้ ระบบ QAD ERP นี ้เป็ นไปได้อย่างเหมาะ
สมและตอบโจทย์แผนงานของเราในระยะยาว จึงท�ำให้เรา
สามารถเร่งกระบวนการทัง้ หมดได้ทันเวลาก�ำหนดพอดี”

โซลูชันที่ ใช้: สามารถตอบสนองลูกค้าและด�ำเนิ นการ
ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ข้อตกลงในสัญญาส�ำคัญบรรลุ
เป้ าหมาย

ลดเวลาในการตอบ
สนองลูกค้าได้ถึง

50%

ด้วยประสบการณ์ ที่มีมายาวนานกับ QAD ERP ทีมไอทีของ
SMR จึงสามารถด�ำเนิ นการติดตัง้ ระบบที่ โรงงานหลางฝาง
ได้อย่างรวดเร็ว “เราใช้เวลาเพียงแค่สามเดือนในการติดตัง้
้ ระบบ ERP ที่หลางฝาง” Christophe กล่าว
ทดสอบและขึน
“เราไม่พบปัญหาของซอฟต์แวร์เลย แต่เราก็ยังต้องท�ำงาน
ภายใต้ความคาดหวังของผู้ ใช้ที่ โรงงาน และด้วยระบบชัน
้
่
น� ำของ QAD รวมถึงการสนั บสนุ นทีดจี ึงช่วยให้การท�ำงาน
ของเราเป็ นไปได้อย่างดีตลอดกระบวนการนี ้”
้ ระบบ ทีมงานของลูกค้า
“สองวันต่อมา หลังจากที่เราขึน
ก็ ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ ไซต์งาน และตรวจสอบว่าเราได้ท�ำ
ตามข้อก�ำหนดของพวกเขาหรือไม่” Christophe กล่าว
“พวกเขาให้ความส�ำคัญมากในส่วนของระบบโลจิสติกส์
และขัน
้ ตอนการจัดซือ้ และสุดท้ายก็ ให้ผ่านการรับรองทุก
อย่าง สัญญาได้รบั การอนุ มัตอิ ย่างรวดเร็วและโครงการใหม่
้ ”
ก็ ได้เริม่ ต้นขึน

ลดการส�ำรองสินค้า
คงคลังได้ถึง

20%

ประโยชน์ ที่ ได้รบ
ั : สัญญาใหม่ ได้บรรลุข้อตกลง และ
สร้างความมั่นคงให้ SMR ในอนาคต
“สัญญาใหม่ท่ี โรงงานหลางฝาง ถือเป็ นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
ของ SMRและถือเป็ นความส�ำเร็จและความรวดเร็วในการ
ติดตัง้ ระบบ ERP ส่งผลในเชิงบวกไม่เฉพาะแต่ ในประเทศ
จีนเท่านั ้น แต่กระจายไปทั่วทัง้ องค์กร” Christophe
กล่าว “โรงงานทัง้ 21 แห่งของเราทั่วโลก ปัจจุบันใช้ระบบ
QAD ERP และถึงตอนนี ้เรามีแผนส�ำหรับการ Upgrade
ครัง้ ใหญ่รออยู่ดว้ ย” SMR ใช้ระบบ KPIs ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบงาน ERP ในแต่ละแห่ง โดยมี
้ ฐานอย่างหลากหลาย อาทิ
กระบวนการติดตัง้ และวัดผลพืน
เช่น:
• การเตรียมวัตถุดิบ
• กระบวนการจัดซื้อ
• กระบวนการส่งมอบ
• ระบบ EDI integrations
• การขนส่ง
• คลังสินค้า
“เราก�ำหนดแนวทางใช้งานเหมือนกันทั่วโลก โดยแต่ละ
กระบวนการต้องผ่านข้อก�ำหนดด้วยค่าเฉลี่ยขัน
้ ต�ำ่ ที่ 85%”
Christophe กล่าว “โดยทั่วไปแล้วเราสามารถท�ำได้ตามข้อ
ก�ำหนดประมาณ 96% ของแต่ละกระบวนการในระบบ”
“จากการติดตัง้ ระบบ QAD ERP ไปทุกที่ ย่อมหมายถึง เรา
สามารถพูดคุยเป็ นภาษาเดียวกัน ด้วยการใช้เครือ่ งมือและ
โมดูลต่างๆ เหมือนกัน” Christophe กล่าวต่อ “โรงงานใหม่
ที่จีน เราเพียงแค่ส่งคนสองคนจากโลจิสติกส์และจัดซือ้

กรณีศึกษาลูกค้า SMR
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เพื่อไปติดตัง้ ระบบ และใช้เวลาเพียง 18 เดือนในการติด
ตัง้ ระบบ ERP ใหม่ ในโรงงานใหม่ และถึงตอนนี ้เราใช้เวลา
เพียงสามถึงสี่เดือนเท่านั ้น”
นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์ อื่นๆ ที่ SMR ได้รบั จากการใช้งาน
ระบบ QAD ERP ที่ ใช้งานด้วยมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร
คือ
•

รายงานแบบรายเดือนและรายสัปดาห์ และแนวทาง
การด�ำเนิ นงานด้านโลจิสติกส์ จะใช้มาตรฐานแบบ
เดียวกัน

•

ประหยัดเวลาได้มากกว่า 50% ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในเรือ่ งการจัดการเอกสาร

•

้ และคาดคะเนได้แม่นย�ำยิ่งขึน
้ ส่งผลให้ลดการ
ง่ายขึน
ส�ำรองสินค้าคงคลังได้ถึง 20%

•

พัฒนาการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เห็นชัดเจน
้ และ รายละเอียดของต้นทุนที่ตอ้ งการเน้ น ก็จะ
ขึน
้ จากทุกๆ
ดูได้จาก Financial Transaction ที่สร้างขึน
้ จริง
transaction ที่เกิดขึน

QAD คือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
รายส�ำคัญของ SMR”

Christophe Sib ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ ายระบบ ERP และ

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ กล่าว

“มันส�ำคัญมากทัง้ ส�ำหรับSMRและลูกค้าของเรา ที่เราเลือก
ใช้ระบบ ERPเดียวกันทัง้ หมดทั่วโลก และการท�ำงานร่วม
กับ QAD มีส่วนอย่างยิ่งที่ท�ำให้ธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพ
้ Christophe กล่าวสรุป “เราสามารถท�ำได้ทุกสิ่งใน
มากขึน
ทุกที่ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจเดียวกันและสร้างความ
มั่นคงที่สอดคล้องให้กับลูกค้าของเรา”

www.qad.com
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