QAD Adaptive ERP ตอบโจทย หนุนการผลิต
HAPM Magna รองรับโรงงานผลิตในไทย

—-HAPM Magna ผูผลิตและประกอบเบาะที่นัง่ รถยนตระดับโลกเลือกใชซอฟตแวร QAD ERP—QAD Inc. ผูใหบริการ Cloud ERP ซอฟตแวร สําหรับระบบบริหาร จัดการ ใหกับบริษท
ั ผูผลิตระดับโลก เผยกลุมบริ
ษัท HAPM Magna Seating System (Thailand) จํากัด เลือกใชบริการซอฟตแวร ERP เหตุมน
ั ่ ใจศักยภาพของโซ
ลูชัน ERP บนคลาวด ความสะดวกในการบริหารจัดการซัพพลายเชน และความรวดเร็วในการสนับสนุนการผลิต
เพื่อปอนชน
ิ้ สวนเบาะที่นัง่ ใหกับบริษท
ั รถยนตสัญชาติเยอรมันในประเทศไทย
HAPM Magna Seating System (Thailand) เป็ นบริษท
ั รวมทุนระหวาง Hubei Aviation Precision Machinery
Technology (HAPM) ในประเทศจีน และ Magna International ในประเทศแคนาดา HAPM Magna Seating
System (Thailand) ผลิตและประกอบเบาะที่นัง่ รถยนตหลากหลายแบบกวา 100 ชนิด โดยอาศัยหลักการพ้ น
ื ฐาน
ในการผลิตแบบ Just-In-Time ใหกับผูผลิต Tier 1 และ OEMs อีกหลายราย ซึ่งฐานการผลิตใหมของ HAPM
Manga ในประเทศไทยนี้ เป็ นโรงงานที่เปิ ดข้ น
ึ ใหม เพื่อตอบสนองสายการผลิตที่มากข้ น
ึ  และจัดหาชน
ิ้ สวนที่นัง่ ให
กับ บริษท
ั  รถยนตเยอรมันในประเทศไทย
บริษท
ั  แมของ HAPM ใชโซลูชัน ERP ของ QAD มาตงั ้ แตปี พ.ศ. 2544 และหลังจากเรียนรูในขอดีของเวอรชน
ั ่ ลา
สุด HAPM Magna Seating System (ประเทศไทย) จึงตัดสินใจเลือกใช QAD อีกครัง้  ทางทีมผูเชี่ยวชาญจาก
QAD ไดตรวจสอบและเปรียบเทียบการดําเนินการ รวมทงั ้ คาใชจายในระยะยาวตอการลงทุนใน ERP บนโครงสราง

พื้นฐานที่เกี่ยวของ ระหวางการใชงาน ERP บนเซิรฟเวอร (on-premise) และ บนคลาวด (on-cloud) ในที่สุด
HAPM Magna Seating System (Thailand) ตัดสินใจใชเลือก QAD Adaptive ERP บนระบบคราวด ซึ่งคุมคา
กวา
“แมวาเราจะตงั ้ โรงงานข้ น
ึ มาใหมดวยลูกคาเพียงรายเดียว แตเราตระหนักวา การที่ธุรกิจจะเติบโตไดนัน
้  จะตองมา
จากการมีระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน
้ ระบบ ERP ที่เราตองการจะตองสามารถชวยเราใหมองเห็นการเติบโต
ในอนาคต พรอมๆไปกับการตอบสนองที่ยืดหยุนตอความตองการขององคกร เราเชื่อมน
ั ่ วาการยายโซลูชน
ั ่ ERP ของ
เราไปยังคลาวดเป็ นการตัดสินใจที่ถูกตอง เพื่อรองรับเป าหมายในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต”คุณชัยวัฒน ณ สง
ขลา ผูจัดการทว
ั ่ ไป HAPM Magna Seating System (Thailand) กลาว
นอกจากนี้ฝายบริหาร HAPM Magna Seating System (Thailand) รูสึกประทับใจกับฟังกชน
ั ่ QAD Adaptive
ERP ที่รองรับธุรกิจยานยนต ความสามารถในการจัดการ Supply Chain ดวยวิธีการใชงานที่งายข้ น
ึ
QAD Adaptive ERP สามารถชวยในเรื่องของระบบการบริหารจัดการเรื่องซัพพลายเชน ( Supply Chain) โดยเป็ น
ซอฟตแวรที่ใชงานงาย ไมตองทําการปรับแตงซอฟตแวร (Customization) เพิ่มเติม เนื่องจาก QAD นัน
้ เหมาะกับ
ธุรกิจการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต (automotive supplier) โดยเฉพาะสําหรับบริษท
ั ที่ตองการการติดตงั ้
ซอฟตแวรใหใชงานไดจริงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อชวยตอบโจทยในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
“ เรารูสึกดีใจที่เราเป็ นสวนหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนลูกคาของเราเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ดวยการตัดสินใจ
เลือกใช QAD Adaptive ERP” มิสเ ตอร ยาน ไ บซิโ พล กรรมการผจ
ู ด
ั ก
 าร QAD ภาคพ้ น
ื เ อเชียใ ต กลาว “ ปั จจุบน
ั น
 ี้
ปั จจัยในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผูผลิต มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ น
ึ  และรวดเร็ว โซลูชน
ั ่ ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให
ลูกคาสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอมภายนอกอยางทันทวงที ซึ่งเป็ นขอไดเปรียบทางธุรกิจ
ดวยขอดีของ QAD Adaptive ERP จะชวยใหลูกคามีแพลตฟอรมที่ยืดหยุนตอการปรับเปลี่ยนของขนาดธุรกิจ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดดวยแพลตฟอรม QAD Enterprise ซึ่งจะชวยให HAPM Magna Seating
(ประเทศไทย) จะสามารถแกไขและขยายการทํางานโดยไมตองใชการปรับแตงซ่ งึ เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับ บริษท
ั ที่เปิ ด
ใหมและตองทํางานกับลูกคาใหมดวยเชนกัน”
นอกจากนี้คุณชัยวัฒน ยังไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชงาน ERP ผานระบบ Cloud วา
“ QAD แตกตางจากโซลูชน
ั ่ ERP อื่น ๆ อยางสน
ิ้ เชิง เราคิดวาการเลือก QAD นัน
้ เป็ นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของเรามากที่สุด เพราะ QAD มีแอปพลิเคชัน
่ ที่เหมาะกับการใชงานในสายการผลิตโดยเฉพาะ และการตัดสิน
ใจในขน
ั ้ ตอไปก็คือเราจะเลือกอะไร ระหวางการใชงานแบบ on-premise หรือบน Cloud ในขณะที่สํานักงานใหญ
ของเรานัน
้ มีประสบการณเกี่ยวกับ Cloud น อยมาก และกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ น
ึ  แตการที่ไดรับขอมูลที่
เหมาะสมและชัดเจนถึงความความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะเกิดข้ น
ึ หากตัดสินใจที่จะใชงานบน on-premise รวมทงั ้ เรื่อง

คาใชจายอ่ น
ื ๆที่จะตามมาอีกมากมาย เราจึงตัดสินใจเลือกที่จะใชงานบน Cloud ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแบบนี้ เราจึงไมควรที่จะไปลงทุนกับการเพิ่มจํานวนพนักงานและระบบคอมพิวเตอร
ภายในองคกรเอง การเลือกทํางานบน Cloud จะทําใหเราสามารถที่จะโฟกัสไปยังธุรกิจหลักของเราได”
“ผมเชื่อวา Digital Disruption จะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมยานยนตตอไปเรื่อยๆ และ ก็มน
ั ่ ใจเชนกันวา QAD
จะชวยใหเราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได รวมทงั ้ การเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินความถูกตอง
และชวยใหธุรกิจเรากาวไปขางหน าไดอยางแนนอน” คุณชัยวัฒน ณ สงขลา ผูจัดการทว
ั ่ ไป HAPM Magna
Seating System (Thailand) กลาว
เกี่ยวกับบริษท
ั QAD Inc. – Enabling the Adaptive Manufacturing Enterprise
QAD Inc. เป็ นผูนําในการใหบริการซอฟแวร Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สําหรับ
บริษท
ั ผูผลิตระดับโลก ผูผลิตทว
ั ่ โลกตองเผชิญกับการหยุดชะงักที่เพิ่มข้ น
ึ ซ่ งึ เกิดจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของความตองการของผูบริโภค เพื่อความอยูรอดและการเติบโตของผูผลิต ดังนัน
้ ผู
ผลิตจะตองสามารถคิดคนและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอยางทันทวงที QAD เรียก บริษท
ั  เหลานี้วา “Adaptive
Manufacturing Enterprises” ดวยโซลูชน
ั ่ ที่ QAD มี จะชวยใหลูกคาในอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive),
อุตสาหกรรมสินคาอุปโภค บริโภค (Customer Products), อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ ม
ื (Food &
Beverage), อุตสาหกรรมสินคาเทคโนโลยี (High-tech), อุตสาหกรรมหนัก (Industrial) และอุตสาหกรรมดาน
อุปกรณการแพทย ชีวเวชศาสตร (Life Sciences) สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
เพื่อความไดเปรียบในการแขงขันอยางรวดเร็ว
ซอฟตแวร QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององคกรโดยรวม ทัง้  ดานการผลิต ซัพพลาย
เชน การเงิน การวิเคราะหขอมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรในองคกร ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
บริษท
ั QAD กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี พ.ศ. 2522 และ มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองซานตา บาบารา ในรัฐแคลิฟอเนียร ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีสํานักงาน 29 แหงทว
ั ่ โลก รวมทงั ้ สาขาในประเทศไทย ซึ่งกอตงั ้ มากวา 40 ปี  บริษท
ั  ผูผลิตกวา
2,000 รายไดปรับใชโซลูชัน QAD รวมถึงการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP) การวางแผนอุปสงคและซัพพลาย
เชน (DSCP) การดําเนินการคาและการขนสงทว
ั ่ โลก (GTTE) และระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) เพื่อกลายเป็ น
Adaptive Manufacturing Enterprise
สําหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองการโซลูชันระบบ QAD Adaptive ERP สามารถติดตอทีมงาน QAD
ประเทศไทย
ไดที่โทร: 02-202-9369 / 02-202-9363 หรืออีเมล: si3@qad.com

ขอมูลเพิ่มเติม www.qad.com

