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 หลายๆ ทานกำลังพบปญหาวา โปรแกรม ERP ที่ใชกับโปรแกรม MRP เปนโปรแกรม 2 ยี่หอ ฝายบัญชีตองคียเอกสารซ้ำ เพื่อนำ

มาปดบัญชี คำนวณตนทุน หรือบางกิจการตองการโปรแกรมชวยงานการผลิตก็มักจะพบวาเปนโปรแกรมตางประเทศราคาสูงมาก 

 BUSINESS PLUS ERP & MRP II ไดออกแบบมาเพื่อชวยงานการบริหารการผลิต MRP II พรอมการบริหารคลังสินคาและงาน

บัญชีการผลิตซึ่งจบลง ไดที่ BUSINESS PLUS ในราคาคนไทย

• จำนวนวัตถุดิบและสินคาสำเร็จรูปมีปริมาณเพียงพอกับการผลิต และ

 ความตองการซื้อของลูกคาหรือไม?

• ตองใชวัตดุดิบอะไร / จำนวนเทาไหร ในการผลิต?

• วัตถุดิบเพียงพอตอการใชงานหรือไม?

• ผลิตสินคาไมทันความตองการลูกคาเพราะสั่งซื้อวัตถุดิบผิดไมตรงกับ

 กระบวนการผลิตที่ตองการ!

• สั่งซื้อวัตถุดิบผิดชนิด ผิดประเภทที่ตองการใชในการผลิต

 จนมีปริมาณมากเกินความตองการในการผลิต! (เงินจม)

• วันนี้ตองผลิตสินคาอะไรบาง?

• ตนทุนสูญเสียในการผลิตแตละครั้ง?

• ตนทุนการผลิตของสินคา?

• งบการเงินไมถูกตอง และไมทันตอการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ!
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          Business Plus Material Requirement Planning (MRP II)

โปรแกรมสำหรับวางแผนการผลิต  เปนโปรแกรมที่ครบถวนในกระบวน

การผลิต ทำเรื่องยากใหเปนเรื่องงายๆ  ลดการสูญเสีย  ไมวาจะเปนการ

จัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ตองใช  เพื่อที่จะนำไปผลิตสินคา

สำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จรูป ใหไดครบตามจำนวนท่ีตองการจาก Sale Order

หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพ่ือออกเอกสารใบส่ังผลิต ท้ังยัง

คำนวณอัตโนมัติวาควรจะส่ังซ้ือวัตถุดิบชนิดใดบางท่ีไมเพียงพอ และตองสง

วัตถุดิบใดบางเขาไปยังเคร่ืองจักรท่ีทำหนาท่ีผลิต แกไขผลผลิตจริงท่ีไมตรง

ตามสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป,  การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต  และ

ตนทุนการผลิตท่ีแทจริง พรอมเช่ือมโยงกับโปรแกรม Business Plus ERP

โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ไมจำกัดประเภทและชนิดของวัตถุดิบ (RM – Raw Material)

  สินคากึ่งสำเร็จรูป (SFG – Semi Finished Goods)

  และสินคาสำเร็จรูป (FG – Finished Goods)

 • สูตรการผลิต/สูตรแปรรูป สรางไดหลายระดับ และไมจำกัด

  เพื่อเปนไดทั้งสินคาสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป

 • รองรับการกำหนดสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป  ไมจำกัดจำนวน

  ข้ันตอนสูตรการผลิต  และไมจำกัดลำดับข้ันในการผลิต  โดย

  FG ที่ไดแตละขั้นตอนการผลิต สามารถเรียกใช FG นั้นตอไป

  ในสูตรอ่ืนตอไดไมจำกัด หรือนำไปเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา

  สำเร็จรูปอื่น ไดโดยไมจำกัดในขบวนการผลิต

   

 

 • เมื่อสินคาสำเร็จรูป ผลิตมีจำนวนคงเหลือไมเพียงพอตอการ

  จำหนาย  โปรแกรมจะรองรับการรับ Order สินคานั้นลงใน

  ใบจองสินคาและสรางความสะดวกใหกระบวนการผลิตดวย

  โปรแกรมจะทำการรวบรวมการจองสินคา ไปทำการสรางใบ

  ขอแปรรูปตามสินคา หรือใบขอแปรรูปตามเอกสารท่ีขาดสต็อค

  ไดอยางถูกตองรวดเร็ว

 • เมื่อไดใบขอแปรรูป เพื่อทำเอกสารสั่งผลิต และถาวัตถุดิบ

  ไมเพียงพอกับใบสั่งผลิต เชน 

  • สูตรการผลิต/สูตรแปรรูป สินคาสำเร็จรูปรหัส FG6

   ประกอบดวย ขั้นตอนการผลิต คือ

• จากตัวอยางโปรแกรมสามารถแจงไดทันทีวา ถาตองการ

 ผลิต FG6 10 ชิ้น ? - ตองทำการผลิตทั้งหมดกี่ขั้นตอน

• ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบ (RM)

 ที่ตองการใช เพื่อที่จะนำไปผลิตสินคาสำเร็จรูป หรือ

 กึ่งสำเร็จรูป คำนวณแผนการใชวัตถุดิบโดยพิจารณาจาก

 ยอดจองสินคา และสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) โดย

 ดูจากยอดวัตถุดิบคงเหลือยอดคางรับและจุดต่ำสุด โดย

 สรางใบขอซ้ือโดยอัตโนมัติ เพ่ือรอกระบวนการอนุมัติเอกสาร

 ตามระบบทางเดินเอกสารของแตละกิจการตลอด

• รองรับลักษณะการผลิตทั้งแบบ Made to Stock และ

 Made to Order

FG1 มี BOM คือ RM1 x 3, RM2 x 1, RM3 x 4

FG2 มี BOM คือ RM4 x 1, RM5 x 1, RM1 x1

FG3 มี BOM คือ RM6 x 1, RM5 x 1, RM3 x1, RM8 x 1

FG4 มี BOM คือ FG2 x 3, FG1 x 1, RM7 x 1, RM2 x 5

FG5 มี BOM คือ FG4 x 2, FG3 x 1, RM7 x 7

FG6 มี BOM คือ FG5 x 2, FG4 x 8, RM9 x 1
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• ฝายบัญชีไมตองกังวลเร่ืองตนทุนท่ีแทจริง สามารถรับรูตนทุนท่ีแทจริง เชน
 • รองรับกรณีมีของเสียในการผลิต ผลผลิตท่ีไดไมเปนไปตามสูตรการผลิต
  สามารถบันทึกจำนวนสินคาสำเร็จรูปจริงที่ผลิตได
 • กรณีวัตถุดิบที่ใชไมเปนไปตามสูตรการผลิต สามารถแกไขจำนวนที่ใช
  จริงในแตละใบสั่งผลิตได ทำใหทราบขอมูลการใชวัตถุดิบที่แทจริงและ
  ตนทุนผลิตจริงของแตละใบสั่งผลิต
 • ในกรณีโรงงานปดตนทุนสินคาแบบ Periodic โปรแกรมมีรายงานสรุป
  สินคาคงเหลือตามประเภทการลงบัญชีแสดงมูลคาวัตถุดิบงานระหวาง
  และผลผลิตคงเหลือ ไดในทุกสิ้นงวดบัญชี

• เก็บสถิติเพื่อฝายผลิตในการพัฒนาปรังปรุง เชน
 • ระบบแสดง Yield สัดสวนการสูญเสีย การสูญเปลาจากการผลิตของเสีย
  เพื่อใชเปนขอมูลวิเคราะหประสิทธิภาพในการผลิตตอไปได
 • ทราบไดวาจุดผลิต เครื่องจักรใดที่ทำการผลิตไมไดตามมาตรฐาน
 • รายงานประสิทธิภาพเครื่องจักร โปรแกรมจะทำการรวมเอกสารการ
  แปรรูป ตามชวงเวลาที่เลือกจากนั้น โดยโปรแกรมจะทำการเทียบกับ
  สูตรแปรรูป ที่กำหนดวา เปนการใหประสิทธิภาพ 100% เพื่อดูวาการ
  แปรรูปจริงใหผลลัพทท่ีก่ี % การแสดงสามารถแสดงไดท้ังแบบละเอียด
  และแบบสรุป
• ใหขอมูลฝายจัดซื้อเพื่อลดตนทุน และลดการเสียโอกาส เชน
 • ลดการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเกินความตองการในการผลิต

• ลดตนทุนการผลิตสินคา เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตจัดการวัตถุดิบ
 ไดอยางชาญฉลาดและคุมคา ลดการจัดเก็บวัตถุดิบมากเกินความจำเปน
• รายงานปริมาณการสูญเสียในมุมจำนวนและมูลคา จากกระบวนการ
 ผลิตขั้นตอนใด เพื่อหาสาเหตุ ดำเนินการแกไขปองกันไดถูกจุด
• ชวยพยากรณการขายจากสถิติที่ผานมา เปนเครื่องมือสนับสนุนให
 Business Plus MRP II  ผลิตในปริมาณที่เหมาะสม  และไมสูญเสีย
 โอกาสการขาย

          Business Plus Materail Requirement Planning (MRP II)
โปรแกรมสำหรับวางแผนการผลิต จึงเหมาะกับผูผลิตทุกประเภทกิจการ
โดยเฉพาะธุรกิจ SME ทั้งยังเพื่อความสะดวกในการจัดทำงานบัญชี โดย
การเช่ือมโยงกับโปรแกรม Business Plus ERP โดยอัตโนมัติ ทำใหงานผลิต
จบกระบวนการอยางสมบูรณภายใต Business Plus ERP และ Business
Plus MRP II

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-8800 (Auto 30 lines) Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

Auto 30 lines
0-2880-8800Call Center

/businessplusaccount
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• บริษัท เซฟโก อิงค แอนด เคมีคอล จำกัด
• บริษัท เอส แซด ออโต คราฟ จำกัด
• บริษัท ยูนิเฟรม จำกัด
• บริษัท แฟมิลี่ คอรปอเรชั่น จำกัด
• บริษัท โอ สแควร ดิสทริบิวชั่น จำกัด
• บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
• บริษัท ดามัวร อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
• บริษัท สหภัณฑสงเสริมการเกษตร จำกัด

• บริษัท อี.ไอ. โปรดักส จำกัด
• บริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด
• บริษัท เอเซียทราโฟ จำกัด
• บริษัท โอลดมูน จำกัด
• บริษัท ลี้หยงฮั้วสตีล จำกัด.
• บริษัท เฮลธี่ โฮ จำกัด
• หางหุนสวนจำกัด เจ.ซี.ซี.
• บริษัท สตาร ไอ แอม จำกัด
• บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด

• บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ โพลิเมอร แอนด เคมิคัลส จำกัด
• บริษัท ดีสตาร คอนกรีต โพรดัคท จำกัด
• บริษัท แอบโซลูท คอสเมติก จำกัด
• บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
• บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
• บริษัท อินเตอรคอนสตรัคชั่นแอนดซัพพลาย จำกัด
• บริษัท ไทยอามส จำกัด
• บริษัท เฮอรริเคน คอรเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

• บริษัท ทรอปคานา ออยล จำกัด
• บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จำกัด
• บริษัท โบวเบเกอรี่เฮาส จำกัด
• บริษัท อาทิตยจักรกล จำกัด
• บริษัท ลายวิจิตร จำกัด
• บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร ซีสเต็ม จำกัด
• บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด

 • ลดการเสียโอกาส เพราะไมทราบ
  วา วัตถุดิบขาดสต็อคไมเพียงพอตอ
  การผลิต
 • ลดตนทุนจากการเก็บวัตถุดิบคงคลัง
  มากเกินไป
 • สามารถวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบโดยดูจาก
  รายงาน ประมาณการซึ่งแสดงจำนวนสินคา
  คงเหลือปจจุบัน จุดต่ำสุดในคลัง จำนวนคางรับ
  และจำนวนขอซ้ือจากกระบวนการผลิตท่ีตองการใช
• ผูบริหารสามารถทราบตนทุนการผลิตที่แทจริงไดอยาง
 รวดเร็วและถูกตองเพ่ือใชในการตัดสินใจและการวิเคราะห
• รายงานสำหรับชวยการบริหารการผลิตการสั่งซื้อ   และ
 ประสิทธิภาพเครื่องจักร


