HRM

ผูชำนาญการโปรแกรม

ระบบอุตสาหกรรมผลิตช�้นสวนและอะไหลยานยนต
AUTOPARTS MANUFACTURERS
บริษัท อี – บิซิเนส พลัส จำกัด เปนบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรสำเร็จรูปภายใตชื่อ “BUSINESS PLUS” มานานกวา 30 ป เปนผูเชี่ยวชาญการพัฒนา
โปรแกรมครบวงจรทางดานระบบบริหารงานธุรกิจ บัญชี เงินเดือนและบริหารงานบุคคล ดวยประสบการณที่มีชื่อเสียงและความเปนผูชำนาญการมายาวนาน
โดยเฉพาะการบริหารงานดานบุคคลทำใหมีกลุมลูกคาในแวดวงของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต ตั้งแตกิจการ SME จนถึงกิจการ
มหาชนใหความไววางใจเปนลูกคาระบบโปรแกรมเงินเดือน BUSINESS PLUS HRM จำนวนมากมายทั�วประเทศ
สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต เปนจักรกลหนึ�งที่สำคัญตออุตสาหกรรมผลิตยานยนต มีการบริหารงานเงินเดือนและคาจาง
ที่ละเอียดและซับซอน ตัวอยางเชน

ยานยนต 1 คัน ประกอบดวยช�้นสวนกวา 20,000 - 30,000 ช�้น
ซ�่งโดยทั่วไปแมบร�ษัทขนาดใหญก็ไมสามารถผลิตทุกช�้นสวนไดดวยตนเอง
ดังนั้นการแบงงานกันทำและการจางผลิต จ�งเปนรูปแบบปกติที่ตองมี

เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจผลิตช�้นสวนและอะไหลยานยนตนั้น
จะประกอบไปดวยการผลิตหลัก 2 ประเภท คือ
1. ชิ้นสวนยานยนตสำหรับเขาโรงงานประกอบรถยนต หรือ ชิ้นสวน
OEM ซึ�งจะเปนการผลิตรถยนตในประเทศและการสงออกสู
กระบวนการผลิตรถยนตในตางประเทศ รวมถึงเทียรวัน (Tier One)
หรือ เฟรสเทียร (First tier) และ เทียรทู หรือเทียรทรี ที่คอย
สงชิ้นสวนยอยๆ ใหกับเทียรวัน
2. การผลิตอะไหล หรือ ชิ้นสวน REM ซึ�งจะขึ้นอยูกับความตองการ
ใชอะไหลรถยนตทั้งในและตางประเทศ ดังนั้นธุรกิจประเภทน�้
จึงตองทำงานเปนแบบหมุนเวียนกะการทำงานหรือควบกะ
ตลอด 24 ชม. ซึ�งจะเนนการคำนวณคาลวงเวลาหรือเงินพิเศษตางๆ
ที่จายพนักงานในฝายการผลิต จะตองรวดเร็ว มีความถูกตองแมนยำ
และสามารถตรวจสอบยอดเงินไดอยางสะดวก พรอมการบริหาร

กำลังพล ระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน BUSINESS PLUS
HRM พัฒนามาเพื่อชวยใหการทำงานสำหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต ลดขั้นตอน
มีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ พรอมขอมูล
สำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดานบุคลากร เชน
การคำนวณตนทุนคาแรง สำหรับนำไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการ
ในแตละเดือนที่เกิดขึ้น อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร
หรือไฟลเพื่อนำสงธนาคารและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับ
การจางงาน ภาษี และ ประกันสังคม และการสรุป ขาดลา มาสาย
ประจำปของพนักงาน เพื่อใหนำขอมูลไปวิเคราะห ในการประเมิน
ผลงานหรือใหผลตอบแทนกับพนักงานประจำป เปนตน
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คุณสมบัตคุิเดณนของ
สมบัตBusiness
ิเดนของ Plus
Business
HRMPlus
ที่สามารถตอบโจทย
HRM ที่สามารถตอบโจทย
อนกับอุตสาหกรรมผลิ
ตช�้นสวนและอะไหล
ยานยนต AU
การทำเง�นการทำเง�
เดือนกับนอุเดื
ตสาหกรรมผลิ
ตช�้นสวนและอะไหล
ยานยนต AUTOPART
1. โครงสรางขององคกรผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต จะมี 2 สวนหลัก คือสวนสำนักงานและสวนโรงงานผลิต
• สวนสำนักงาน เชน แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อเวลาทำงานจะเปนตารางเวลาที่แนนอน มีการบันทึกเวลา 2 ครั้ง
คือ เขางาน – ออกงาน หรือ 4 ครั้ง รูดกอนพัก และ รูดบัตรหลังพัก
หรือเขางาน – ออกงาน – เขาโอที – ออกโอที ซึ�งเปนมาตรฐานการทำงานพื้นฐานที่ระบบรองรับ
• สวนโรงงานผลิต มักแบงองคกรยอยตามสายการผลิตหรือไลนการผลิต เชน ชิ้นสวนตัวถังรถยนต (Body Part), ชิ้นสวนระบบสงกำลัง
(Power Train Part), ชิ้นสวนประกอบเครื่องยนต (Engine Parts) เปนตน ระบบรองรับการสรางผังองคกรไดหลากหลาย โดยจะรองรับแผนก
หรือแผนกยอยในแตละสายหรือไลนผลิตได อีกทั้งโปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่
สังกัดฝายผลิตไดอยางชัดเจน โดยลักษณะการทำงานของสวนผลิตจะมีความแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ เชน

กะการทำงาน

• มีตารางเวลาในรูปแบบกะ เชน กะที่มีเวลาเขาออกงานแนนอน เชน กะเชา กะเย็น กะขามคืน
หรือ กะที่มีเวลาเขาออกงานแนนอน แตตองทำงานใหครบจำนวนชั�วโมงตามที่กำหนด เชน
ตองทำงานครบ 8 ชั�วโมง เปนตน
• มีการบันทึกเวลาทำงานมากกวา 2 ครั้ง เชน
บันทึกเวลา 4 ครั้ง คือ เขางาน – ออกงาน – เขาโอที – ออกโอที,
บันทึกเวลา 6 ครั้ง คือ เขางาน – ออกงาน – กอนพัก – หลังพัก - เขาโอที – ออกโอที เปนตน
BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับการตั้งคาลักษณะการทำงานของพนักงานฝายผลิตที่มีเวลาเขา – ออกงานไดทั้งแบบแนนอนหรือไมแนนอน
ไดทั้ง 2 กรณ� และสามารถคำนวณหักขาดงาน มาสาย กลับกอน และสามารถคำนวณคาลวงเวลาใหพนักงานไดตรงกับที่ตองการดวยขั้นตอนที่งาย ๆ
และไมซับซอน ลดกระบวนการทำงานอยางมาก

วันหยุดตางๆ

• ธุรกิจน�้มักจะมีไลนการผลิต 24 ชม. ทุกวัน จึงทำใหพนักงานแตละคนมีวันหยุดประจำสัปดาหที่ไมแนนอน เชน บางสัปดาห วันหยุดประจำสัปดาห
เปนวันจันทร, บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันอังคาร เปนตน ดังนั้นพนักงานในสวนของสายการผลิตจะมีการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห
ของพนักงานที่ไมตรงกัน ฝายบุคคลมักจะตองใชเวลาอยางมากในการประกาศกะและวันหยุดใหกับพนักงาน ระบบ BUSINESS PLUS PAYROLL
รองรับกับลักษณะการทำงานของธุรกิจน�้ไดอยางดี โดยสามารถกำหนดวันหยุดของพนักงานแตละคนไดแตกตางกัน ทำใหไมพลาดในการจัดกำลังพล
• นอกจากนั้นระบบยังรองรับลักษณะการทำงานในวันหยุดประเพณ� ที่อาจจะมีการแจงใหพนักงานโรงงานมาทำงานเหมือนกับกะทำงานของวันปกติ
โดยมีเงื่อนไขของขอตกลงเงินเพิ�มของแตละกะทำงานที่สอดคลองกับลักษณะการทำงาน ดังน�้
• ทำงานในชวงเวลาทำงานปกติ บริษัทจายคาลวงเวลา 1 เทาหรือ 2 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน
• ทำลวงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจายคาลวงเวลา 3 เทา ตามจริง โดยตองผานการอนุมัติกอน
โปรแกรม BUSINESS PLUS HRM มีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละกลุมที่มีวันหยุด
ไมตรงกันได และวิธีการประกาศกะที่รองรับกับวันหยุดประเพณ� โดยจะมีวิธีที่งายและเพิ�มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานใหเร็วมากขึ้น
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2. รายการเงินเพิ�มเงินหักของธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตนั้น จะมีรายการแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ แตระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน BUSINESS PLUS
HRM ชวยงานทานไดอยางชัดเจน เชน
คาความรอน
คาคุมเคร�่อง
บริษัทจะจายใหกับ
พนักงานที่มาทำงาน
โดยจายเปนอัตรา
ตอวันเฉพาะวันที่
มาทำงาน
โดยมีเงื่อนไขไม
มาสายและไม
กลับกอนตาม
กะทำงานนั้น

คาเปา
บริษัทจะจายใหกับ
พนักงานผลิต
โดยมีเงื่อนไขคือ
มีการทำงานได
จำนวนชิ้นงานตามที่
ไดตั้งเปาไวตอวัน

คาความชำนาญ
คาทักษะ
บริษัทจะจายใหกับ
พนักงานที่ตอง
ทำงานผลิตชิ้นงาน
ที่ตองใชความชำนาญ
หรือทักษะโดยเฉพาะ

คาว�ชาช�พ
บริษัทจะจายใหกับ
พนักงานดานวิศวกร

คาของเสียหาย
บริษัทจะหักเงิน
พนักงานที่ผลิต
ชิ้นงานเสียหาย
หรือไมไดตาม
รูปแบบที่กำหนด

โปรแกรม BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับการตั้งคาของประเภทเงินเพิ�มเงินหัก
สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินได แยกการใหกับพนักงานตามตำแหนงหนาที่
โดยสามารถตั้งคาใหตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจ
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คุณสมบัติเดนของ Business Plus Payroll ที่สามารถตอบโจทย
การทำเง�นเดือนกับอุตสาหกรรมผลิตช�้นสวนและอะไหลยานยนต
AUTOPARTS MANUFACTURERS
3. รองรับการคำนวณการหักมาสายของธุรกิจ จะคำนวณ
หักมาสายแบบเปนชวง เชน ถามาสาย 5 นาทีแรก
เก็บสถิติและมาสายตั้งแตนาทีที่ 6 จะเปนยังไง ??? เปนตน
4. รองรับการใชวิธีการหักลาง เชน นำจำนวนเวลามาสาย
หักจำนวนเวลาทำโอที เปน โอทีสุทธิที่จะไดรับ หรือจะเปน
หักมาสาย เพราะทำโอทีนอยกวา เวลามาสาย เปนตน
โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับ
ทั้งการตั้งคาลักษณะการคำนวณ หักมาสายแบบเปนชวงได
และสามารถหักเงิน แบบที่จะนำจำนวนชั�วโมงคาลวงเวลา
ไปหักกับจำนวนที่มาสายได ตลอดจนเก็บสถิติไว
พิจารณาเพื่อประเมินพนักงานได
5. ในธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตนั้น มีจำนวนพนักงานคอนขาง
มาก และมีกะทำงานตอเน��อง 24 ชั�วโมงจึงมักจะมีการ
เปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห หรือ เปลี่ยนวันหยุด
ประจำปอยูบอยครั้ง ซึ�งโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM รองรับกรณ�ที่มีพนักงานมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุด ประจำสัปดาห หรือ
เปลี่ยนวันหยุดประจำป โดยสามารถสรางคำสั�งลวงหนาในการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานใหพนักงานได
ซึ�งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานใหอัตโนมัติ
6. รายงานเฉพาะสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต / AUTOPARTS MANUFACTURERS
1. รายงานที่สามารถแสดงจำนวนคาลวงเวลาที่ไมเกิน 48 ชม. ตอสัปดาห ได
2. รายงานสรุปคาลวงเวลา ที่แสดงขอมูลใชสำหรับตรวจสอบกรณ�ที่ทำคาลวงเวลาตอสัปดาหเกิน 48 ชม.
3. รายงานเงินไดของพนักงานรายชิ้น หรือรายเหมา ที่แสดงขอมูลรายการชิ้นงานที่พนักงานผลิตได
และเงินไดจากชิ้นงานนั้นๆ สำหรับตรวจสอบเงินไดของพนักงานรายชิ้น หรือรายเหมา

ใชงานงาย ยืดหยุน ถูกตอง แมนยำ ลดปญหา

คมุ คา การลงทุน

จะเห็นไดวา ถาไมมีระบบโปรแกรมเขามาชวยในการทำงาน จะตองใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล บันทึก ตรวจสอบขอมูลอยางมาก BUSINESS
PLUS HRM จะเปนระบบโปรแกรมที่จะชวยคำนวณเวลาทำงานลักษณะตางๆที่ยุงยาก ซับซอนแทนบุคลากร ชวยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน
ชวยคำนวณ ขาด ลา มาสายตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังชวยจัดการเรื่องฟอรมเอกสารที่ตองนำสงหนวยงานตางๆ ไดอยางครบถวน
BUSINESS PLUS HRM เปนระบบที่ใชงานงาย ยืดหยุน ถูกตอง แมนยำ ลดปญหาตางๆ ใหกับการบริหารงานบุคคลสำหรับธุรกิจ
ผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนตไดอยางมาก ชวยเปลี่ยนเรื่องงานยากๆ ใหเปนงานงายๆ ประโยชนที่ตามมาอีกสิ�งหนึ�งที่สำคัญคือผูใชงานจะมีเวลามากขึ้น
เพื่อใชในพัฒนาและบริหารบุคคลในองคกร
businessplushrm
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HRM

ระบบอุตสาหกรรมผลิตช�้นสวนและอะไหลยานยนต

AUTOPARTS MANUFACTURERS

ดวยคุณภาพของโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM ที่ออกแบบมาจากความตองการ
ใชงานจริงของลูกคากลุมธุรกิจผลิตชิ้นสวนและอะไหลยานยนต และคุณภาพของบริการ
จึงเปนจุดเดนสำคัญของความคุมคาในการลงทุน และทำใหลูกคาที่ใชงานเกิดความพึงพอใจ
และใชงานบอกตอๆ กันไปทั�วประเทศ

ลูกคาอางอิง
บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พารท จำกัด
บริษัท ไทรอัมพ มอเตอรไซคเคิลส (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท อิฮารา แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มหาจักรออโตพารท จำกัด .
บริษัท มอลเท็นเอเชียโพลิเมอร โปรดักส จำกัด
บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ (1988) จำกัด
บริษัท ฟูจิเนม (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท ไทย โคเค็น โคเงียว จำกัด
บริษัท โดวะ เทอรโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยไฟน ซินเตอร จำกัด
บริษัท เอ็นจีเค สปารคปลั๊กส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีแวกซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.อาร.เอ.เอ็นจิเน�ยริ�ง จำกัด
บริษัท คาบิเทค ไทย จำกัด
บริษัท พี.ซี.โปรดักส อินเตอรเนชั�นแนล จำกัด
บริษัท เทคโนเมจิ รับเบอร (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยสวิทชบอรดแอนดเมตัลเวอรค(เพชรบุรี) จำกัด
บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ จำกัด
บริษัท อะโคร(ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท ซัน-เอ็น (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท สยามซันวา อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เจ.พิพัฒน ออโตพารท อินดัสตรี้ จำกัด.
บริษัท ไพโอแลค(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอเอชไอ เทอรโบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจริญลาภออโตพารท จำกัด
บริษัท จี-เทคคุโตะ จำกัด .
บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส เอเชีย จำกัด
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จำกัด
บริษัท ซัมมิท สเตียริง วีล จำกัด
บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท บี.วี.เอส.แมนูแฟคเจอริ�ง จำกัด
บริษัท แซมโก จำกัด
บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั�น พารท จำกัด
บริษัท สงวนยางยนตชุมพร จำกัด
บริษัท เคฮิน เอเซีย แบงคค็อก จำกัด
บริษัท บี.ที. โอโตพารต จำกัด
บริษัท อิเมอรสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที ที ซี เซอรวิส จำกัด./โทแอคส
บริษัท โทแอคส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เพนสโตน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิเพรส (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท ไทย พรีซิชั�น โปรดักส จำกัด
บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท โทชิเทรุ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอคโค ออโตพารท (ไทยแลนด) จำกัด
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