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จริพล ชชูาต ิและชาครินทร์ ชชูาติ

บริษัท เจเอสซี โกลบอล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ก่อตั้งและด�าเนินการ
โดย คุณจิรพล ชูชำติ ประธำนบริษัท และคุณชำครินทร์ ชูชำติ ผู้บริหำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำร (COO) 2 พ่อลูกที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
การผลิตและจัดจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่นภาคอุตสาหกรรม และยานยนต ์
ทุกประเภท ภายใต้แบรนด์ “Neolube” มากว่า 15 ปี 

คุณจิรพล ชูชำติ กล่าวถึงธุรกิจของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
และจัดจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. น�้ำมันตัดกลึงและแปรรูปชิ้นงำนในอุตสำหกรรม ได้แก่ น�้ามัน 
ตัดกลึงชนิดผสมน�้าและน�้ามันตัดกลึงชนิดน�้ามันล้วน ซ่ึงเป็นสินค้าที่สร้าง
ช่ือเสียงให้กับแบรนด์ “Neolube” มากที่สุด ด้วยห้อง LAB และทีมวิจัย  
ทีพ่ฒันาสินค้าอย่างต่อเนือ่ง ให้สามารถใช้กบัเครือ่งจกัรและชิน้งานทกุชนดิ  
พร้อมบริการหลังการขายท่ีช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดต้นทุนให้กับลูกค้า
และลดการน�าเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ

2. น�้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ได้แก่ น�้ามันไฮดรอลิค น�้ามันสไลด์เวย์ น�้ามัน
เกียร์อุตสาหกรรม น�้ามันเครื่องปั ๊มลม น�้ามันเครื่อง EDM และน�้ามัน
ป ้องกันสนิมส�าหรับเคลือบช้ินส ่วนโลหะในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

3. น�้ำมันหล่อลื่นส�ำหรับยำนยนต์ทุกประเภท น�้ามันเครื่อง และ
น�้ามันเกียร์ ผลิตบนมาตรฐานระดับโลก API (American Petroleum 
Institute) มีการรับจ้างผลิต OEM 8 ยี่ห้อ ทั้งในและต่างประเทศ ส่วน
สินค้าแบรนด์ DAIICHI, Neolube ของบริษัทฯ จะเน้นส่งออกและขาย 
ในประเทศบางส่วนเท่านั้น 

Neolube เป็นผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นที่ได้รับการยอมรับจากโรงงาน
อุตสาหกรรมชั้นน�ามากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะการลดต้นทุน
ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ท�าให้เครื่องจักรและ Tools มีอายุใช้งานที่
ยืนยาว ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีห้อง LAB พร้อมทีม
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ
ระบบคุณภาพ KPI, KAIZEN, LEAN, ERP

อย่างไรกต็ามในการการด�าเนนิธรุกจิย่อมไม่ราบรืน่เสมอไป โดยเฉพาะ 
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให ้
ค�าชีแ้นะ ทีส่�าคญัเจ้าของและผูป้ระกอบการเองจะต้องยนิยอมพร้อมใจทีจ่ะ 
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพให้สงูข้ึน ซึง่ก่อนหน้านี ้
ทางบรษิทัฯ ได้เข้าร่วมในโครงการเพือ่การส่งเสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
หลายโครงการ แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาให้ได้แบบ 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะทางด้าน ERP (Enterprise Resource 
Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

คุณชำครินทร์ ชูชำติ กล่าวถึงปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการฯ ว่า ปัญหาในการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา คือ 

1. บริษัทฯ ใช้โปรแกรมบัญชี Express กับโปรแกรม Microsoft 
Excel ในการวางแผนผลิตและวางแผนวัตถุดิบ (Material Resource 
Planning) ทั้ง 2 โปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลหรือท�างานร่วมกันได้ 

2. พนักงานใช้เอกสารที่เป็นกระดาษหรือไฟล์ Excel ในข้ันตอน 
การท�างานทั้งหมด ท�าให้การค้นหาข้อมูลและจัดท�ารายงานในแต่ละฝ่าย
ใช้เวลานาน

3. ข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบบัญชี เวลาไปตรวจนับสินค้าก ็
ไม่ตรงกับหน้างานจริง

อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำาหน่ายน้ำามันหล่อลื่น 
ภาคอุตสาหกรรม และยานยนต์ทุกประเภท ภายใต้แบรนด์ 
“Neolube” ของบริษัท เจเอสซี โกลบอล (ไทยแลนด์) จำากัด  
ที่ดำาเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำามันหล่อลื่น
ชนิดต่างๆ มากกว่า 60 ผลิตภัณฑ์ ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ด้วยการนำาโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจนประสบ 
ความสำาเร็จ สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ดีดกลับมาเป็นตัวเลขผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น

จากวิสัยทัศน์ 
“Change – Challenge – Speed”
นำา “Neolube” สู่ “โครงการส่งเสริม

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฯ”
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้วยโปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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นายติณห์ เจริญใจ
ผู้อำานวยการกองโลจิสติกส์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ในปีงบประมาณ 2561 กองโลจิสติกส์ 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ได้ด�าเนนิ “โครงการ 
ส่งเสริมผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมน�าเอา
โปรแกรมระบบงานด ้านโลจิสติกส ์และ 
โซ ่อุปทานมาใช ้ เพิ่ มประสิท ธิภาพด ้าน 
การจัดการเพื่อมุ ่งสู ่ความพร้อมในการก้าว 
เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” 

บริษัท เจเอสซี โกลบอล (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด เป็นหนึง่ในสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วม 
โครงการฯ ซ่ึงผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่มีความ
คิดก้าวหน้า และมุ ่งมั่นตั้งใจในการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ และประยุกต์ใช้โปรแกรม
ระบบงานด ้านโลจิสติกส ์และโซ ่อุปทาน 
พร ้อมทั้งปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานตาม 
ค�าแนะน�าของที่ปรึกษา ส่งผลให้ทางสถาน
ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานให้ดีข้ึน ลดต้นทุนโลจิสติกส์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 2.3 ล้านบาท และ 
ลดต้นทุนการถือครองสินค้าที่ไม่จ�าเป็นลง 
ได้อย่างน่าพึงพอใจ

ในปี 2562 กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ได้จัดด�าเนินการโครงการต่างๆ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพิ่มศักยภาพของสถาน
ประกอบการในประเทศไทยให้ก้าวสู ่ระดับ
สากล และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ในตลาดโลก ส�าหรับสถานประกอบการ 
ที่สนใจเข ้าร ่วมโครงการสามารถติดตาม
ข่าวสารและสมัคร Online ได้ทางเว็บไซต์
กองโลจิสติกส์ https://dol.dip.go.th/th

4. การผลิตสินค้าใช้วิธีดูสินค้าคงคลัง เมื่อ
ใกล้จะหมดกผ็ลิตมาสต็อคไว้ ไม่มกีารท�า Demand 
Forecasting จากฝ่ายขาย อัตราหมนุเวียนสนิค้า 
คงเหลือต�่า มูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดและ
ต้นทุนการถือครองสินค้าสูงเกินไป ส่งผลให้ 
ไม่สามารถแข่งขันเรื่องต้นทุนในตลาดได้

“คุณพ่อจิรพล จึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนได้เดินไปในทิศทางเดียวกัน 
คอื Change – การปรบัปรงุเปล่ียนแปลงตลอดเวลา,  
Challenge – มคีวามท้าทาย ไม่มสีิง่ใดท่ีท�าไม่ได้  
ถ้าคิดจะท�า และ Speed – ลงมือท�าทันที เมื่อ
เป็นเช่นนีจ้งึเริม่มองหาสิง่ท่ีจะเข้ามาช่วยปรบัปรงุ 
พัฒนาทัง้ 3 ด้าน People, Process, Technology  
นั่นคือต้องหาองค์ความรู ้ด ้านโลจิสติกส์และ 
โซ ่อุปทาน ตั้ งแต ่ป ี  2558 เรื่อยมาแต ่ก็ยัง 
ไม่ประสบความส�าเร็จ จนถึงปี 2561 ได้มาร่วม
โครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
น�ำเอำโปรแกรมระบบงำนด้ำนโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทำนมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำร
จัดกำรเพ่ือมุ่งสู ่ควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู ่
อตุสำหกรรม 4.0 โดย กองโลจสิตกิส์ กรมส่งเสรมิ 
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม”

หลังจากการเข้ารับการอบรมเบื้องต้นมา 
ระยะหนึง่ ทางโครงการฯ กไ็ด้ส่งทีป่รกึษาโครงการ 
เข้ามาที่โรงงาน ท�าให้พบปัญหาหลายประการ 
โดยเฉพาะปัญหาของคลังสินค้าและคลังวัตถุดิบ 

1. จัดเก็บสินค้าแบบ Fixed Location เสีย
พื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีสินค้า 
ดังกล่าวในช่วงเวลานั้น

2. การหยิบสินค้าต้องรอเอกสารท่ีเป็น 
กระดาษและใช้เวลาในการหยิบสินค้านาน

3. การรับสินค้าเสียเวลาในการก�าหนด
ต�าแหน่งจัดวางสินค้าและบันทึกรายงาน 

4. คลังสามารถเก็บสินค้าประเภทถัง 200 
ลิตร ได้เพียงแค่ 2 ชั้น และใช้เวลานานเนื่องจาก
รถโฟล์คลฟิท์ทีส่วมอปุกรณ์ Drum Grab หยบิได้ 
ทีละ 1 ถัง 

5. โปรแกรมที่ใช้อยู่ไม่ตอบสนอง Business 
Flow ของบริษัทฯ ทั้งด้านการวางแผนการผลิต 
และวางแผนวัตถุดิบ 

ดงันัน้โครงการส่งเสรมิผู้ประกอบการฯ ของ 
กองโลจสิติกส์ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม จึงเป็นค�าตอบที่จะลดต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างแท้จริง

เริ่มต้นจากผู้บริหารต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน 
พนกังานต้องพร้อมทีจ่ะเปลีย่น ทุ่มเทเวลาเอาจรงิ 
เอาจังกับโครงการ ก็ดูกันตั้งแต่ Business 
Process แต่งต้ังทีมงานจากทกุส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง 

เข้ามาท�างานร่วมกับที่ปรึกษาโดย
1. จัดท�า SRS (Software Requirements 

Specification) และเลือก Software ใหม่ให้
ตอบสนองธุรกิจมากที่สุด โดยเลือกใช้โปรแกรม 
ERP Plus รวมถึงทางองค์กรยังได้รับทุนสนุน
จาก ITAP: Innovation and Technology 
Assistance Program หน่วยงานภายใต ้
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

2. ปรับปรุง Layout คลังสินค้านนทบุรี
และชลบุรี

3. จัดซื้อพาเลทและชั้นวางสินค้า มาใช้ใน 
คลังสินค้า

4. น�าระบบ Barcode & QR Code มาใช้
ควบคุมกระบวนการ รับ-โอนย้าย-เบิกจ่ายใน
คลังสินค้า

5. จัดเส้นทางการรับ-โอนย้าย-เบิกจ่าย
สินค้า (Routing) 

6. วิเคราะห์สินค้าที่มีการเบิกจ่ายบ่อย เพื่อ
ก�าหนดให้ระบบจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่ใกล้จุด
ขึ้นสินค้ามากที่สุด ตามล�าดับ (ABC Analysis) 

7. จัดเก็บสินค้าแบบ Random Location 
ผลของการร่วมโครงการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 

อุตสาหกรรมฯ เทียบจากปี 2560 ก่อนร่วม
โครงการ ท�าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสต๊อก
สินค้าปีละ 2,281,755 บาท อัตราการถูกตีกลับ
สินค้าจากเดิม ร้อยละ 2 ต่อปี เหลือร้อยละ 1 
ต่อปี ความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลัง จาก
เดิมถูกต้องร้อยละ 97 เป็นร้อยละ 99 ท�าให้การ
ส่งมอบสินค้าเร็วขึ้นจากเดิม 2 วัน ระยะเวลา
การเก็บสินค้าจาก 45 วัน เหลือ 35 วัน เงิน
ลงทุนในสินค้าคงคลัง (ดอกเบี้ย) ลดลงปีละ 
207,468 บาท และต้นทุนค่าขนส่งลดลงปีละ 
213,650 บาท เป็นต้น

โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน คือ ปัจจัยส�ำคัญ
ของกำรแข่งขันของทุกธุรกิจอุตสำหกรรม 
หำกองค์กรใดสำมำรถลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์
และโซ่อปุทำนได้ ย่อมเป็นผูไ้ด้เปรยีบในทกุเวที 
กำรค้ำ “โครงกำรส่งเสริมผู ้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมน�ำเอำโปรแกรมระบบงำนด้ำน 
โลจสิตกิส์และโซ่อปุทำนมำใช้เพิม่ประสทิธิภำพ 
ด้ำนกำรจัดกำรเพื่อมุ ่งสู ่ควำมพร้อมในกำร 
ก้ำวเข้ำสู่อตุสำหกรรม 4.0” โดย กองโลจสิตกิส์  
กรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม 
เป็นอีก 1 โครงกำรที่จะน�ำผู ้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมไทยก้ำวไกลในเวทีโลก


