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ิ งษ์
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยผลิตภัณฑ์ LED และ ผู้จัดกำรโรงงำน
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด

ควำมเป็ นมำและธุ รกิจของ บริ ษัท แอล แอนด์ อี โซลิดส
เตท จำกัด
บริ ษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จากัด (LES) เป็ นบริ ษัทในเครื อ
ของกลุม่ บริ ษัท ไลท์ติ ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) หรื อ
L&E บริ ษัท LES ก่อตังมาเมื
้
่อปี 2554 เราเป็ นธุรกิจที่ทาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ LED (Light Emitting Diode)คือ โคมไฟ
LED, หลอดไฟ LED, อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ โคมไฟ LED (LED
Module) และตัวขับหม้ อแปลงจ่ายไฟใน LED บริ ษัทฯมีทีมวิจัย
และพัฒนาคิด Product รวมทังท
้ าเป็ นตัวผลิตภัณฑ์สทู่ ้ องตลาด
อันนี ้เป็ นธุรกิจหลักของเรา

อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่า LEDเป็ นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ ว
มากเพราะเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเหมือนกับว่าสินค้ าใหม่
ออกมา 3 เดือนก็ต้องมี Version ใหม่ออกมาอีกแล้ ว ประกอบกับ
ว่าราคาก็ถกู อีก มันมีการเปลี่ยนราคาค่อนข้ างจะเร็ ว เทคโนโลยี
พัฒนาขึ ้นเรื่ อยๆ ดังนันเนื
้ ่องจากวงจรชีวิตหรื อ Life Cycle ของ
สินค้ าจะสัน้ และวัตถุดิบมีความเสี่ยงในเรื่ องของราคา ลักษณะ
ธุรกิจจึงยังเป็ น Mix อยู่ มีทงั ้ Make to Order และ Make to
Stock และในส่วน Make to Stock ก็ต้องมีการบริ หารจัดการใน
เรื่ องของสินค้ าคงคลังให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อที่ว่าไม่ให้ กลายเป็ น
ภาระให้ กบั บริ ษัท

ปั จจุ บัน บริ ษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด มีจำนวน
พนักงำนกี่คน
ตอนช่ ว งที่ ก่ อ ตัง้ บริ ษั ท เรามี พ นัก งานอยู่ป ระมาณ 30 คน แต่
ตอนนี ้มีอยูท่ ี่ 160 คน และส่วนของโรงงานประมาณ 110 คน

“ได้ เห็น Case ตัวอย่ างการใช้ Intuitive ERP ที่
ประสบความส าเร็ จ และได้ เรี ย นรู้ คิ ด ว่ าน่ าจะ
Match กับอุตสาหกรรมเราที่จะผลิตชิ้นส่ วนของ
เราได้ ดีมากกว่ า เราก็เลยนาระบบ ERP ตัวนี้ มา
ใช้ ”

รำยได้ ต่อปี ของบริษัท (Revenue Per Year) ประมำณเท่ ำไร
ปี ที่แล้ วประมาณ 650 ล้ าน (20M. USD)
ลักษณะธุรกิจของ บริ ษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด
เป็ นแบบ Make to Order หรื อ Make to Stock หรื อ Mixed
Mode
ตอนเริ่ มแรกประมาณ 3 ปี กว่า 4 ปี เราเริ่ มทาธุรกิจ แบบ Make to
Order แต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปช่วงระยะหนึ่ ง เราเริ่ มทาเป็ นแบบ
Make to Stock เหตุผลที่เราช่วงแรกยังเป็ น Make to Order
เนื่องจากว่าLEDยังเป็ นธุรกิจที่ใหม่อยู่ คนทัว่ ไปอาจจะยังไม่ร้ ู จัก
คุ้นเคยกันมากนัก ดังนันสิ
้ นค้ าจะออกมาจะเป็ นแบบ Customize
หรื อทาตาม Order ของลูกค้ า ช่วงหลังเราก็พฒ
ั นาขึ ้นออกมาเป็ น
สินค้ าที่ Make to Stock เพราะสินค้ าเริ่ มมีคนรู้ จกั มากขึ ้น สินค้ า
เริ่ ม จั บ ต้ อ งได้ มากขึ น้ ลูก ค้ า มี ก ารน าไปใช้ ทดแทน General
Lighting กันมากยิ่งขึ ้น ก็ เลยมีการเก็บเป็ น Make to Stock
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ทำงบริ ษั ท แอล แอนด์ อี โซลิ ด สเตท จ ำกั ด ใช้ ระบบ
Intuitiver ERP มำแล้ วประมำณกี่ปี
น่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 3 ปี แล้ ว
ทำงบริ ษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัดใช้ เวลำในกำร
Implement Intuitiver ERP นำนไหมครับก่ อนจะ Go-Live?
ไม่นานครับ ... เริ่ มจริ งๆ เดือนกุมภาพันธ์ 2011 เริ่ มการบันทึก
ข้ อมูลเข้ าระบบปลายเดือนมีนาคม 2011 และปิ ดบัญชีในระบบ
งวดแรกในเดือนเมษายน 2011หลังจากนันก็
้ Go-live เลยครับ จะ
ว่าไปก็ประมาณ 3 เดือนเท่านัน้
ทีมที่ใช้ ในกำร Implement มีประมำณกี่คน
ประมาณ 6-7 คน บางท่านมาจากสานักงานใหญ่ตอนนันเรามี
้
พนักงานประมาณ 30 คน
หน้ า 1 จาก 3

แล้ วหลังจำกนัน้ มีกำร Implement อะไรเพิ่มเติมไหมครับ?
มีครับ! เราช่วยตัวเองมาตลอด จนกระทัง่ ในเดือนมิถนุ ายน 2011
มีการเรี ยกทางเอ็มโฟกัสมาสอน Module Physical Count และ
Routing Cost เป็ นต้ น ... หลังจากนันก็
้ เว้ นไปอีกปี หนึ่งในเดือน
มกราคม 2013 ทางเอ็มโฟกัสจึงถูกเรี ยกให้ เข้ ามาทา Training
เรื่ อง Bid Matrix
ช่ ว งก่ อ น 3 ปี ตอนที่ บ ริ ษั ท แอล แอนด์ อี โซลิ ด สเตท
จำกัด ยังไม่ มี ERP ใช้ สถำนกำรณ์ เป็ นอย่ ำงไร ตอนเริ่ ม
Implement มีกลยุทธ์ อย่ ำงไรให้ ประสบควำมสำเร็ จ พอใช้
เสร็จมีประโยชน์ อย่ ำงไร
ก่อนหน้ านันเราได้
้
ใช้ ระบบ Database Software จากบริ ษัทแม่ซึ่ง
ระบบตัวนันจะเหมาะกั
้
บสินค้ าที่เป็ นโคมไฟที่เป็ นแบบปกติมากกว่า
ไม่เป็ น LED และเหมาะกับลักษณะที่มี BOM ที่ไม่มี Level เยอะนัก
มีแค่ 3-4 ส่วนของ BOM ซึ่งตอนที่นาระบบของบริ ษัทแม่มาใช้ นนั ้
เราก็พบว่าการผลิตชิ น้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่เหมาะในเรื่ อง
ของ Bill of Materials ทางเราต้ องการระบบที่ตอบสนองระบบ Bill of
Materials ที่ดี หลาย Level มากขึ ้น เพื่อมาช่วยจัดการในเรื่ องของ
Material Control ให้ ดียิ่งขึ ้น เนื่องจากว่าเรามีชิน้ ส่วนที่ค่อนข้ าง
หลากหลาย รวมทังการ
้ Control Inventory ด้ วยเราเลยเล็งเห็นว่า
น่าจะมี Software ตัวที่มาช่วยตอบสนองความต้ องการตรงนี ้ได้ ทาง
เราได้ เห็น Case ตัวอย่างของ LEM ที่มีการใช้ ระบบ ERP นี ้มาก่อน
เลยได้ เรี ยนรู้ และคิดว่าน่าจะเหมาะกับอุตสาหกรรมของเราในการ
ผลิตชิ น้ ส่วนได้ ดีกว่า เราก็ เลยน าระบบ ERP ตัวนี ม้ าใช้ ถึงแม้ ว่า
บริ ษัทของเราเป็ นบริ ษัทที่เพิ่งก่อตังก็
้ ตาม แต่ก็ถือว่าเป็ นข้ อดีอย่าง
หนึ่งก็คือว่า บุคลากรที่เข้ ามาใหม่ก็เลยพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ ระบบใหม่ๆ
มันเลยทาให้ เกิดความกระหาย มีความตื่นเต้ นและความพยายามที่
จะนาระบบตัวนี ้มาใช้ ในอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม่ จะเป็ นด้ านบวก
ด้ านหนึง่ ที่จะนามาใช้ และรู้ สกึ ว่า Software ตัวนี ้สามารถตอบสนอง
ในอุตสาหกรรมที่เราทาได้ ก็เลยทาให้ เรามีการเรี ยนรู้ กันทุกวัน แต่
ว่าก็มีอปุ สรรคเหมือนกัน ในช่วงนันเราเป็
้
นช่วงก่อตังบริ
้ ษัท บุคลากร
ที่รับผิดชอบมีจานวนน้ อย ทาให้ ตอนนันเองบางที
้
Application 2 อัน
ต้ องเรี ยนรู้ด้วยคนๆ เดียวกัน เลยทาให้ ตอนนันติ
้ ดขัดในเรื่ องของการ
เรี ยนรู้ เนื่องจากบุคลากรมีค่อนข้ างน้ อย แต่พอเราอยู่ตัวได้ สกั 3-4
เดือน เริ่ มมีบุคลากรเข้ ามา แต่ละด้ านของ ERP ก็เริ่ มแจกจ่ายให้ คน
ที่ต้องรับผิดชอบดูแล ทาให้ เข้ าใจและเรี ยนรู้ได้ ง่ายขึ ้น

L&E Solid State_Success Story

ในตอนนั ้น หน้ ำ Screen ของ ERP ต่ ำ งๆ จะเป็ น
ภำษำอังกฤษเยอะ เป็ นอุปสรรคกับกำรเรียนรู้หรือไม่
มีส่วนเป็ นอุปสรรคเหมือนกัน เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็ นองค์กรที่
เพิ่งก่อตังมา
้ แล้ วบุคลากรก็บางคนก็มาจากทางด้ านอิเล็กทรอนิกส์
บางคนก็อาจจะมาจากอุตสาหกรรมผลิตข้ าว หรื อบางคนอาจจะเป็ น
Trader เข้ ามา ซึ่ ง เรามารวมตั ว กั น ในโรงงานที่ ท าในด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์นี ้ คนเหล่านีย้ ังใหม่ต่อการใช้ Application เหล่านี ้
ดังนันพอเห็
้
นหน้ าจอ ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เข้ าใจ แต่พอดูทีแรกมันออก
จะดูนา่ กลัวเกินไปหน่อยที่จะเข้ าใจ ก็ถือว่าเป็ นอุปสรรคอย่างหนึง่

“Benefits ... Software ตัวนี้มีการทา BOM ทีม่ ีหลาย
Level เหมาะอุ ตสาหกรรมของ L&Eมั นทาให้ เรา
สามารถทีจ่ ะมี ProductและมีProcess เกิดขึ้นมาได้
ค่ อนข้ างเร็วและมีความFlexible มาก”
ช่ วง 3 ปี นัน้ ผ่ ำนอุปสรรคต่ ำงๆ เหล่ ำนีไ้ ปได้ อย่ ำงไรครับ
ส่วนหนึ่งคิ ดว่าเรามี Pressure ทางอุตสาหกรรม เพราะว่าเรามี
Software ที่เราใช้ อยูแ่ ล้ วจากบริ ษัทแม่ แต่คิดว่ามันไม่ตอบโจทย์ กับ
การที่เรามีโรงงานผลิตเช่นนี ้ ซึ่งเราดูแล้ ว ERP นี ้จะเข้ ามาช่วยเราได้
เยอะในเรื่ องของ Material Control และด้ าน Planning ต่างๆ เรามอง
ว่า Software ตัวนี ้ช่วยงานเราได้ ประกอบกับว่าช่วงนันก็
้ เริ่ มมี Order
ในการผลิตเข้ ามาค่อนข้ างเยอะและเร็ ว เลยทาให้ คนใหม่ก็ต้องเรี ยนรู้
ซอฟต์แวร์ ตวั นี ้ แล้ วเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยการทางานที่คอ่ นข้ างจะตรง
ทาให้ เขารู้สกึ มีแรงกดดันในการเข้ าใจและเรี ยนรู้ ซอฟต์แวร์ ตวั นี ้ และ
อีกส่วนหนึ่งผมว่ามีประโยชน์คือ ซอฟต์แวร์ ตวั นี ้มีการทา BOM ที่มี
หลาย Level เหมาะกับอุตสาหกรรม LED ซึ่งตอนนันที
้ ่ยงั เป็ นสินค้ า
ที่เป็ น Make to orderและ customize อยู่ และจุดเด่นของเราตอนนัน้
คือ ที มงาน R&D ของเรามีการวิ จัยและพัฒนา การที่เรามี BOM
แยกออกมาเป็ นหลาย Level นี ้มันทาให้ เราพัฒนาสินค้ าออกมาได้
ค่อนข้ างที่จะเร็ ว เพราะเรามี BOM ตัวที่เป็ น Base อยู่แล้ ว พอเรา
เพิ่มไปอีก Model หนึ่ง เราก็เอาที่ BOM จากที่เป็ นตัว Base อยู่แล้ ว
มาดัดแปลงหรื อแก้ ไขทาเป็ นอีก Level หนึ่ง ก็จะกลายเป็ นสินค้ าอีก
ตัวหนึ่ง มันเลยทาให้ เวลามี Customize จากลูกค้ ามาจากที่ต่างๆ
ถึงแม้ ว่า Order จะไม่เยอะ มันทาให้ เราสามารถที่จะสร้ าง Product
หรื อ Process เกิดขึ ้นมาได้ ค่อนข้ างเร็ วและมีความ Flexible มาก ทุก
คนในองค์กรเห็น Benefits ในตัวนี ้ ทาให้ มี Intensive Pressure ที่จะ
เรี ยนรู้และนาซอฟต์แวร์ นี ้มาใช้ ในองค์กร
หน้ า 2 จาก 3

ทำง L&E ตัดสินใจขึน้ ระบบครัง้ แรก ขึน้ แบบ Integrated คือ
มีระบบบัญชีขึน้ พร้ อมกันไปด้ วยมีอุปสรรคอะไรบ้ ำงครั บ?
…เพรำะว่ ำวิศวกรเองก็เป็ นวิศวกรในเรื่ อง Material Control
และBOMในมุ ม มองของนั ก บั ญ ชี ก็ ต้ องท ำงำนร่ วมกั บ
Production แบบบูรณำกำรเลย?
คือจริ งๆ แล้ วทางเราโชคดีที่ก่อนที่เราจะเอาเริ่ มเอา Intuitive ERP
เข้ ามาใช้ เรามีพนักงานบัญชีที่มีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ นี ้บ้ าง
พอสมควร แล้ วพอมาทาตรงนี ้ถ้ ามี conflict หรื อเรื่ องอะไรก็จะ
เป็ นเรื่ องการจัดการมากกว่า ซึ่งเราต้ องอาศัยองค์ประชุม คุยกัน
ว่า ซอฟต์ แวร์ ตัว นี ท้ ี่ ตัง้ เป็ นอย่า งไร ให้ ทุก คนได้ เ ห็ น ประโยชน์
ร่ วมกัน ถึงแม้ จะมองกันคนละด้ านก็ตามในเรื่ องการใช้ โปรแกรม
ต่างๆ ถ้ าเรามี Agreement ร่ วมกัน เข้ าใจจุดประสงค์ ข้ อเท็จจริ ง
เข้ าใจตรงกันว่าเราจะไปถึงตรงไหน ก็คิดว่าจะสามารถหล่อหลอม
กันได้ และก็สามารถใช้ ซอฟต์แวร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำยต่ อจำกนีห้ ลังจำกที่ใช้ Intuitive ERP อยำกที่จะไป
Achieve ที่ Level ไหน หรื อจะพัฒนำดูส่วนไหนของ ERP
อย่ ำงไรต่ อไปครับ
อยากให้ ERP เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ Visual มากขึ ้น Intuitive ERP เป็ น
ซอฟต์แวร์ ที่มีประโยชน์ ซึง่ มองว่าเรามีระดับที่เป็ น First Tier ที่เข้ า
มาแล้ ว ที่ ใ ช้ โปรแกรมเป็ นแล้ ว ซึ่ ง รุ่ น ต่ อ ไปข้ อ พิ สูจ น์ ท างด้ า น
Management ก็ต้องดูภาพที่กว้ างขึ ้น อาจจะต้ องมีกลยุทธ์การทา
Business ที่รุกมากขึ ้น ระดับ Second Tier ที่จะขึ ้นมาเวลาที่มา
ใช้ ซอฟต์แวร์ ตวั นี ้ บางทีผมเห็นแล้ วหน้ าตาของซอฟต์แวร์ อาจจะมี
ข้ อจ ากัด ไม่ร้ ู กดอย่า งไร ไปอย่างไร ไปเชื่ อมความสัม พัน ธ์ กัน
อย่างไร ความสาคัญเป็ นอย่างไร แต่ถ้ามีระบบที่ Visual ที่เข้ าใจ
ง่ า ย ที่ ดึ ง ข้ อ มูล ที่ จ าเป็ นเฉพาะที่ เ ราต้ อ งใช้ ออกมาได้ แต่ ไ ม่
จาเป็ นต้ องทังหมด
้
เอาที่โฟกัสจริ งๆ มาใช้ และมีความเป็ น Visual
ก็จะสามารถใช้ งานได้ ง่าย ผมคิดว่าจะเป็ นสิง่ ที่นา่ สนใจ
ทำง L&E มองว่ ำบริ ษัท เอ็มโฟกัส และทำง Aptean มีควำม
เป็ น Alliance ที่จะโตร่ วมกันกับ L&E มำกน้ อยแค่ ไหน และ
อยำกให้ เอ็มโฟกัสเพิ่มเติมในส่ วนไหนบ้ ำง
ที่ผ่านมาทางเอ็ มโฟกัสช่วยเรามาถึงจุดแข็ง เนื่องจากว่า Intuitive
ERP ถู กออกแบบมาเพื่ อมาใช้ กับคนหมู่ มาก ตอบสนองกั บ
Business แต่อย่างไรก็ ตาม Business แต่ละอุตสาหกรรมย่อม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ผมทาอยู่ มันจะต่าง
กับทัว่ ๆ ไป ซึ่งตอนนี ้เรายังต้ องพัฒนาอยู่ ต้ องสร้ าง BOM ใหม่อยู่ มี
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อายุของสิ นค้ าสัน้ ต้ องพัฒนาสิ นค้ าให้ เร็ วยิ่ งกว่านี ้ ซึ่ งพอเรามี
โปรแกรมเป็ นตัวตังแล้
้ ว บางอย่างมีการปรับปรุง แก้ ไข ดัดแปลง ให้ มี
ความ flexible เพื่อตอบสนองกับอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ ้น ซึง่ ตรงจุดนี ้เรามีบริ ษัท เอ็มโฟกัสมาช่วย เพราะบางอย่าง บาง
ลักษณะหรื อ Application บางอย่างอาจจะไม่ตรงกับเราหรื ออาจจะ
ใช้ ประโยชน์ ได้ ไม่ เต็ มที่ แต่ เรามี บริ ษั ท เอ็ มโฟกัส มาช่ วยเป็ น
Consult ที่ปรึ กษา เราจึงมองว่าหากเราปรับตรงนัน้ นิด ปรับตรงนี ้
หน่อย บางทีมนั อาจจะตรงกับความต้ องการของเรา อันนี ้คือมองว่า
เป็ นความ Flexible มากกว่าความเป็ น Solution ที่จะช่วยแก้ ไข
ปั ญหาที่อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต มองเป็ นจุดสาคัญ ถ้ าประเมิ น
ประมาณระดับกลางๆ ค่อนไปทางสูง

“บางอย่ า งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ดั ด แปลง เพื่ อ
ตอบสนองกั บ อุ ต สาหกรรมเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งตรงจุ ดนี้ เรามี บริ ษัท เอ็มโฟกั ส มาช่ วย
เป็ น Consult ที่ป รึ ก ษา … ทาให้ มี ความเป็ น
Flexible มากขึน้ ”
ปั จจุบันและรวมถึงในอนำคต ทำงบริ ษัท แอล แอนด์ อี โซ
ลิ ด ส เต ท จ ำกั ดมี ก ำรก ำห นด KPI มำใช้ ใน กำ รวั ด
ควำมสำเร็จทำงธุรกิจหรือไม่ ครับ
จริ งๆ เรามีระบบ ISO 9001 ซึ่งใน ISO 9001 จะมีการระบุว่าเราจะ
เลือกขันตอนไหนมาก
้
าหนดในเรื่ องของ KPI บ้ าง ซึง่ ในเรื่ องของ KPI
เราก็มีการกาหนดคุณลักษณะต่างๆ เป็ นต้ นว่า เรื่ องการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าต่างๆ มาเป็ นตัวกาหนดให้ กบั องค์กร แต่
ว่าผมอาจจะมีความคิดที่ต่างจากหลายๆ ท่าน เรามี KPI ก็จริ ง ใน
ความเป็ นจริ งของการท างานของบริ ษั ทโรงงาน ผมไม่ อยากให้
ลูกน้ องเครี ยดจนเกินไป เพราะฉะนัน้ KPI เป็ นตัวกาหนด แต่ต้อง
Reasonable ไม่ใช่จะเป็ นตัว Pressure ให้ ทุกคนทางานและต้ อง
บรรลุให้ ไปถึงจุดนัน้ ถ้ าเกิดทาได้ ทะลุถึง KPI แล้ วต้ องมานัง่ เครี ยด
อาจจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายขององค์กร เราพยายามที่จะให้ ลกู น้ องอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมากกว่า อย่างน้ อยมี KPI เป็ นตัวตังร่้ วมกัน
แต่อย่าไปเครี ยดว่า KPI จะลดลงมา ต้ องเพิ่มไปเรื่ อยๆ ผมคิดอย่าง
นัน้ ฉะนันจะเห็
้
นว่าพนักงานของเรามีอตั ราการลาออกค่อนข้ างต่า
ขอขอบคุณคุณพงศกร ที่ให้ ข้อมูลที่ถอื ว่ ำเป็ นประโยชน์ มำก
กับทีมงำน มำ ณ ที่นีด้ ้ วย
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