กรณีศกึ ษาระบบไอที: บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (Strapack)

การใช้ ระบบERPที่โรงงานหลักเพื่อเพิ่มความพึง
พอใจของลูกค้ าและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน
แนะนาDynamics AX ให้ กับทีมงานคนไทยที่จะเป็ นผู้ใช้ งาน
จริง
ความเป็ นมา

โซลูช่ นั ส์

ภาพรวม

กลุ่มบริ ษัท สแตรปแอค เป็ นผู้ผลิตเครื่ องรั ด
กล่องและอุปกรณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์อื่นๆระดับโลก
โดยเป็ นโรงงานหลัก ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ าที่ มี ก าร
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ ต้ นทุ น และการส่ ง มอบ
(QCD) ระดับสูงในประเทศไทย

เลื อ กDynamics AX เนื่ อ งจากมี ฟั งก์ ชั่ น ที่
หลากหลาย เป็ นมิตรกับผู้ใช้ งาน ใช้ ได้ ทวั่ โลก
NSSOL แ ล ะ Thai NS Solutions ไ ด้ ท า
สัญญาให้ บริ การพัฒนาและติดตังระบบ
้
โดย
ที ม งานของโครงการนี ม้ ีค นไทยเป็ น หลัก มี
หน้ าที่ในการสร้ างระบบที่มี ประโยชน์ อ ย่า ง
แท้ จริ ง

ขนาดของระบบค่อ ยๆขยายใหญ่ ขึน้ และมี
ผลลัพ ธ์ ที่ เ ห็ น อย่า งชัด เจนคือ การรวมศูนย์
ข้ อมูลและการสร้ างเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น

พิจารณาการใช้ ระบบERPเพื่อกาหนดมาตรฐานและทางานแบบอัตโนมัติ
กลุม่ บริ ษัทสแตรปแอคมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกด้ านการผลิตเครื่ องรัดกล่อง, บรรจุภณ
ั ฑ์, และอุ ปกรณ์โลจิสติกส์ สแตรปแอค (ไทย
แลนด์) เป็ นโรงงานหลักที่ผลิตเครื่ องจักร และอะไหล่ โรงงานได้ ส่งผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพญี่ปนไปยั
ุ่
งประเทศญี่ ปน,
ุ่ ยุโรป, สหรัฐอเมริ กา,และที่อื่นๆ ในปี
2557 สแตรปแอค ได้ เริ่ มรู้ จกั ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในขณะนันบริ
้ ษัทกาลังเผชิญกับความต้ องการสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น ปริ มาณการ
สัง่ ซื ้อมีความผันผวนอย่างรวดเร็ วทาให้ จาเป็ นต้ องแก้ ไขการดาเนินงานอย่างละเอียด นี่เป็ นตัวผลักดันให้ สแตรปแอค (ไทยแลนด์) มองหาระบบERPที่จะ
นามาช่วยสร้ างมาตรฐาน, การทางานแบบอัตโนมัติ, และการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น

ทาคาฮิโต โอริ ฮาระ
ผู้จดั การทัว่ ไป

นพดล ธรฤทธิ์
ผู้จดั การอาวุโส

บริ ษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

บริ ษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชัน่ จากัด
สานักงานใหญ่: จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
ปี ที่ก่อตัง:้ 2530
ทุนจดทะเบียน: 73ล้ านบาท
จานวนพนักงาน: พนักงานท้ องถิ่น 160คน (รวมชาวญี่ปนุ่ 4คน)
(ข้ อมูลเดือนมีนาคม ปี 2559)
พื ้นที่: 8,000ตารางเมตร, พื ้นที่อาคาร: 5,300ตารางเมตร
บริษัท สแตรปแอค คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ก่อตังปี
้ 2503
ทุนจดทะเบียน 620ล้ านเยน
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NSSOL และ Thai NS Solutions ให้ บริการในการพัฒนาและติดตัง้ ระบบ
สแตรปแอค (ไทยแลนด์) รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแพคเกจERPและผู้ให้ บริ การพัฒนาและติดตังระบบERPหลายราย
้
ด้ วยจุดแข็งในเรื่ องความคล่องตัวใน
การใช้ งาน ความเป็ นมิตรต่อผู้ใช้ งาน และสามารถใช้ ได้ ทวั่ โลก Microsoft Dynamics AX จึงเป็ นแพคเกจที่ถกู เลือก ด้ วยความรู้เกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์และ
วิศวกรชาวไทยที่มีทกั ษะสูงของNSSOLและThai NS Solutionsทาให้ ได้ รับความไว้ วางใจในการเป็ นผู้ดาเนินการพัฒนาและติดตังระบบ
้
สแตรปแอค (ไทยแลนด์) จัดตังที
้ มที่สว่ นใหญ่ประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที่คนไทยที่ได้ รับมอบหมายให้ ตระหนักถึงระบบทีจ่ ะทาขึ ้นให้ เหมาะสมกับ
การใช้ งานจริ ง งานขันต้
้ นเช่นการวางแผนขันพื
้ ้นฐาน (Basic Planning) และการออกแบบขันพื
้ ้นฐาน (Basic Design) ทาโดยทีมSolution Planning and
Consulting Centre ของ NSSOL ในขณะที่งานตังแต่
้ Detail Design ไปจนถึงการทดสอบระบบก่อนใช้ งานจริงได้ รับการสนับสนุนจากThai NS Solutions
ได้ รับการแบ่ งปั นข้ อมูลและเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
เริ่ มการใช้ ระบบERP โดย Dynamics AX ในเดือนเมษายน ปี 2559 และระบบเริ่ มมีการขยายใหญ่มากขึ ้น ประโยชน์ทเี่ ห็นได้ ชดั คือการรวมศูนย์ข้อมูลและ
การสร้ างเอกสารทีม่ ีประสิทธิภาพสูงขึ ้น รายงานสาหรับการจัดการในหัวข้ อต่างๆ อย่างเช่น จานวนการจัดส่งถูกสร้ างโดยอัตโนมัตดิ ้ วยความรวดเร็วและ
แม่นยามากขึ ้น คาสัง่ ซื ้อและเอกสารอื่นๆก็ออกโดยอัตโนมัติเช่นกัน ช่วยให้ ทางานได้ เร็วขึ ้นกว่าเดิม ในตอนนี ้ระบบอัตโนมัติได้ มีการนามาใช้ มากกว่า
ครึ่งหนึง่ ของกระบวนการวางแผนการผลิต ด้ วยจุดมุง่ หมายสูงสุดในการเพิ่มความพึงพอใจให้ ลกู ค้ า ระบบจะได้ รับการปรับปรุงมาตรฐานการทางาน การ
ทางานแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
กุญแจสู่ความสาเร็จ
เมื่อรู้จกั ระบบ ERP ทาให้ Strapack มุง่ หวังทีจ่ ะเพิม่ ความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าและปรับปรุงระบบการทางานให้ มีประสิทธิภาพ
ผู้จดั การทัว่ ไป คุณทาคาฮิโต โอริฮาระอธิบายดังนี ้ “พวกเรามีระบบบัญชีและการเงินอยูแ่ ล้ วแต่ในด้ านอื่นๆอย่างเช่น การผลิต การจัดการสินค้ า
คงคลัง การตลาด และการจัดซื ้อเรายังทางานด้ วยสเปรดชีต สิง่ นี ้นาไปสูป่ ั ญหาต่างๆ เช่น พนักงานมีแนวโน้ มที่จะทางานมากเกินไปทาให้ ยากต่อการ
จัดการ ด้ วยปริมาณการสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้นอย่างกะทันหัน เราจึงต้ องปรับปรุงโดยใช้ ระบบ ERP” การเลือกผู้ให้ บริ การในการพัฒนาและติดตังระบบERP
้
เป็ นไปด้ วยความระมัดระวัง
คุณโอริ ฮาระ: หลังจากรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแพคเกจERP และผู้ให้ บริ การพัฒนาและติดตังระบบ
้
เรามองหาโซลูชนั่ ส์ที่เหมาะกับเราที่สดุ เรา
เข้ าร่วมงานสัมนาทีจ่ ดั โดย Thai NS Solutions และได้ รับข้ อเสนอสาหรับ Dynamics AX หลังจากนัน้ ทาให้ เราเลือกแพคเกจและผู้ให้ บริ การพัฒนาและ
ติดตังระบบได้
้
”
มีสามเหตุผลหลักที่เลือก Dynamics AX และ Thai NS Solutions
“Dynamics AX มาพร้ อมกับ MRP (Material Requirement Planning) ซึง่ เป็ นฟั งก์ชนั่ ที่เราต้ องการใช้ และรู้สกึ ว่าระบบเป็ นมิตรกับผู้ใช้ งาน
นอกจากนี ้การอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจที่Thai NS Solutionsเตรี ยมให้ มคี วามละเอียดและเข้ าใจง่าย และรู้สกึ ว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ สุดท้ ายเราได้ ทา
ตารางเปรี ยบเทียบแพคเกจและผู้ให้ บริ การฯให้ สมาชิกของทีมให้ คะแนน Dynamics AX และ Thai NS Solutions ได้ คะแนนสูงสุด” (คุณโอริ ฮาระ)
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วิศวกรชาวไทยของThai NS Solutions ก็ได้ คะแนนสูงเช่นกัน
“แน่นอนว่าไม่นา่ แปลกใจที่บริ ษัทมีวิศวกรคนไทยหลายคน แต่สงิ่ ที่ทาให้ เราประทับใจคือพวกเขามีทกั ษะสูงกว่าค่าเฉลีย่ ”
ประเด็นสาคัญของโครงการคือการปรับแต่งระบบให้ เข้ ากับข้ อกาหนด การทางานของบริ ษัทที่มีพนักงานเป็ นคนไทยเกือบทังหมด
้
“แน่นอนว่าสิง่
ที่ขาดไม่ได้ คือการทาให้ ชาวญี่ปนุ่ ที่เป็ นผู้บริ หารเข้ าใจระบบ ที่สาคัญมากไปกว่านันเราคิ
้
ดว่าโครงการควรดาเนินการโดยยึดความต้ องการของพนักงานคน
ไทยที่เป็ นผู้ใช้ งานระบบเป็ นหลักด้ วย” (คุณโอริ ฮาระ)
จัดตัง้ ทีมผสมระหว่ างคนญี่ปนและคนไทย
ุ่
โดยมีเป้ าหมายเพื่อทาระบบที่มีประโยชน์ กับการทางานอย่ างแท้ จริง
NSSOL และ Thai NS Solutions ให้ คาแนะนาในจุดนี ้ด้ วยการจัดตังที
้ มของโครงการ ข้ อเสนอนี ้ได้ รับการยอมรับ ดังนันในที
้ ่ทีมบริหารโครงการจึงมี
สมาชิกประกอบไปด้ วยคนไทยและคนญี่ปนุ่ ส่วนทีมที่ดาเนินการส่วนมากจะเป็ นคนไทย
NSSOL และ Thai NS Solutions ให้ การสนับสนุนครอบคลุมไปถึงพนักงานคนไทยของStrapack (Thailand) ด้ วย
ผู้จดั การอาวุโส คุณนพดล ธรฤทธิ์ แสดงความเห็นว่า “ผมจับตาดูสถานะของโครงการในแต่ละวัน เมื่อไรก็ตามที่พบปั ญหาก็ติดต่อ Thai NS
Solutions และผมพอใจกับความรวดเร็วในการแก้ ปัญหาของวิศวกร ถ้ าเรื่ องนันมี
้ ความซับซ้ อนและใช้ เวลานาน วิศวกรจะมาพบเราที่บริ ษัทด้ วยตัวเอง
และให้ คาอธิบายเกี่ยวกับเรื่ องนันโดยละเอี
้
ยด”
ขอบเขตการใช้ งานระบบเริ่ มขยายตัวมากขึ ้น
คุณโอริ ฮาระ: “เราได้ ทาสิง่ สาคัญเรื่ องการรวมศูนย์ของข้ อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างเอกสาร ข้ อมูลที่ต้องนามาจากไฟล์ขนาดใหญ่
หลายไฟล์เพื่อการวิเคราะห์ ตอนนี ้สามารถเข้ าถึงได้ จากในระบบเลย และการสร้ างรายงานต่างๆก่อนหน้ านี ้ต้ องใช้ เวลาหลายชัว่ โมงแต่ตอนนี ส้ ามารถทา
รายงานได้ ภายในหนึง่ ชัว่ โมงหรื อน้ อยกว่า เราตังใจที
้ ่จะใช้ ประโยชน์จากระบบเพื่อลดระยะเวลารอคอยสินค้ าและระยะเวลาในการจัดเตรี ยมส่งสินค้ าของ
เรา”
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 ภาพรวมของระบบ ERP ของ Strapack (Thailand) และขอบเขตของงาน

