บริษัท ไบรท แอนด ไบรทเทอร จํากัด
144/18 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท 0-2723-3282 แฟกซ 0-2733-2143
แบบสอบถามระบบการผลิต FORMA MRP
1. บริษัท.................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู ......................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท................................................................................................โทรสาร..................................................................................................
ชื่อ Brand ของสินคาที่ขาย.....................................................................................................................................................................................
ผูใหขอมูล.................................................................ตําแหนง....................................................วันที่ใหขอมูล......................................................
2. ประเภทสินคาที่ผลิต
อาหาร
ยา
สิ่งพิมพ
เครื่องจักร
เครื่องไฟฟา
น้ํามัน
อุปกรณอิเลคทรอนิคส
เครื่องตกแตง
Garment
อื่น ๆ ระบุ...............
ประเภทของวัตถุดิบหลักๆ มีอะไรบาง...................................................................................................................................................................
3. รูปแบบการผลิต
Made to Stock………….............%
Made to Order..............................%
Made to Stock / Assembly toOrder.....................% อื่น ๆ ระบุ........................................%
4. ลักษณะการขายสินคา
ขายตามฤดูกาล
ขายตามเทศกาล
ไมขึ้นกับฤดูกาล/เทศกาล
5. ลักษณะของตนทุนสินคาสวนใหญเปน
คาแรง
วัตถุดิบ
6. ความถี่ในการหมุนเวียนของสตอกสินคา (Turn Over)
ระดับวัน
สัปดาห
เดือน
ไตรมาส
ป
อื่น ๆ......................
7. ความจําเปนในการเก็บสตอกสินคาสําเร็จรูป (สนใจมูลคา)
มูลคาสูงสุดเทากับ............................................................................................. มูลคาต่ําสุดเทากับ...................................................................
8. ในอดีตที่ผานมา ใชระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนานานแคไหน
มูลคาสูงสุดเทากับ............................................................................................. มูลคาต่ําสุดเทากับ...................................................................
9. ลักษณะของวัตถุดิบ
มีฤดูกาล
มีเทศกาล
ไมขึ้นกับฤดูกาล/เทศกาล
10. ประเภทของวัตถุดิบ
เปนของสด
เปนของแหง
อื่น ๆ.............................................................................................
11. วัตถุดิบมีมาตรฐานควบคุมโดย
ISO
สมอ.
อย.
QS
ไมมี
อื่น ๆ...............................
12. สินคาสําเร็จรูปมีมาตรฐานควบคุมโดย
ISO
สมอ.
อย.
QS
ไมมี
อื่น ๆ...............................
13. ถาวัตถุดิบไมมีมาตรฐานควบคุมจะพิจารณาการควบคุมจาก
ควบคุมเอง
ใชมาตรฐานของผูขายรายนั้น
อื่น ๆ..............................................................
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14. ถาคุณประเมินคุณภาพวัตถุดิบเอง ลักษณะการตีราคาเปนอยางไร
ตีราคาเอง
ผูขายเปนผูตีราคา
ตีราคาตามตลาดกลาง
อื่น ๆ.................................................
15. คุณควบคุม lead time ของการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ไดหรือไม
ได
ไมได
16. Supplier หลักที่มีผลตอการผลิตสินคาเปน
บริษัท
องคกร
ชาวบาน
อื่น ๆ................................................................
17. คุณภาพของวัตถุดิบเปนปญหาตอการผลิต
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมมี
18. ในการผลิตแตละครั้งมีโอกาสไดสินคาที่ผิดไปจากที่ตองการหรือไม
มาก
นอย
ไมมี
19. เมื่อผลิตสินคาแลวไดผลลัพธผิดไปจากที่ตองการจะทําอยางไร
เดินหนาผลิตตอโดยสงเปนสินคาเกรดต่ํา
หยุดการผลิต
เปลี่ยนสูตรการผลิตเพื่อใหเปนสินคาตัวใหม
อื่น ๆ................................................................................................
20. ประเภทการผลิต
Line Assembly
Continuous
Intermittent
21. การผลิตมีการคนหาที่มาของล็อตสินคา (Lot Tracability) หรือไม
มี
ไมมี
22. เมื่อการผลิตมีการดําเนินไปแลวบางสวนจะใหมีการเปลี่ยนสูตรการผลิตเองได หรือไม
มี
ไมมี
23. ในการผลิตมีสูตรยอยของการผลิต เชน Model, Style, Sequence หรือไม
มี
ไมมี
24. ขีดจํากัดของการผลิตขึ้นอยูกับอะไร
เครื่องจักร
วัตถุดิบ
แรงงานมีทักษะ
แรงงานไมมีทักษะ
อื่น ๆ................................................................
25. โรงงานอยูในระบบใด
ISO
QS
สมอ.
ไมมี
อื่น ๆ.................................................................
26. ตองการควบคุมสินคาสําเร็จรูปใหเปนลักษณะใด
Zero Stock
Reduce Stock QTY
Minimum Stock
27. ตองการควบคุมวัตถุดิบใหเปนลักษณะใด
Zero Stock
Reduce Stock QTY
Minimum Stock
28. ในอดีตที่ผานมาคอขวดของการผลิตขึ้นอยูกับอะไร
เครื่องจักรทํางานเต็มประสิทธิภาพ
แรงงานมีจํานวนไมเพียงพอ........................มีทักษะ…………….....ไมมีทักษะ…………………
วัตถุดิบขาดแคลน
ควบคุมปริมาณ/คุณภาพของวัตถุดิบไดไมแนนอน
29. ในอดีตที่ผานมา โดยภาพรวมใชกําลังการผลิตไปกี่เปอรเซ็นต.......................................................................................................
30. เครื่องจักรที่ใชในการผลิตสามารถหาทดแทนไดงายหรือไม มูลคาเปนอยางไร
งาย มูลคาสูง
งาย มูลคาต่ํา
ยาก มูลคาสูง
ยาก มูลคาต่ํา
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31. จํานวนลูกคาสวนใหญเปนแบบใด
ลูกคาประจํา
ลูกคาขาจร
32. สัดสวนมูลคาการซื้อของลูกคาประเภทไหน ที่มีปริมาณมากกวา
ลูกคาประจํา
ลูกคาขาจร
33. จํานวน Supplier สวนใหญเปนแบบใด
ขาประจํา
ขาจร
34. สัดสวนมูลคาของ Supplier ประเภทไหนที่มีปริมาณมากวา
ขาประจํา
ขาจร
35. Supplier หลักของบริษัทเปน Supplier ตางประเทศ หรือไม
ตางประเทศ
ในประเทศ
ทั้งในและตางประเทศ
36. ลูกคาหลักของบริษัทเปนลูกคาตางประเทศหรือไม
ตางประเทศ
ในประเทศ
ทั้งในและตางประเทศ
37. โรงงานของทานไดรับ BOI หรือไม
ได
ไมได
มีความเปนไปไดที่จะรับ BOI
38. ตองการทํารายงานคลังสินคาและวัตถุดิบให BOI ดวยความถี่ เทาไร....................................................................................
39. คนงานสวนใหญมีระดับความรูระดับไหน และสัดสวนเทาไร
ประถม สัดสวน
มัธยม สัดสวน
ปวช. สัดสวน
ปวส. สัดสวน
ปริญญาตรี สัดสวน
อื่น ๆ........................
40. คนงานของงานที่ตองการทราบตนทุนไดถูกแยกเปนกลุม หรือแผนกไวอยางชัดเจนหรือไม
ชัดเจน
ไมชัดเจน
อื่น ๆ........................
41. คนงานเฉพาะที่ตองมาเกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรสวนใหญมีความรูระดับไหน
ประถม
มัธยม
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ.............
42. สินคาสําเร็จรูปที่ขาย ขายพรอมบริการหรือไม
ใช
ไมใช
43. การสงวัตถุดิบของ Supplier เปนแบบไหน
สงใหถึงโรงงาน
ไปรับของเอง
อื่น ๆ........................
44. กระบวนการสงวัตถุดิบของ Supplier ใครเปนผูรับผิดชอบ
เราดูแลเอง
Supplier รับผิดชอบ
อื่น ๆ........................
45. การสงสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคาเปนแบบไหน
เราไปสงของใหลูกคาถึงที่
ลูกคามารับของเอง
FOB CIF C&F สงที่ทา
46. กระบวนการสงสินคาสําเร็จรูปใหกับลูกคา ใครเปนรูรับผิดชอบ
เรารับผิดชอบเอง
ลูกคารับผิดชอบ
FOB CIF C&F ................
47. คลังของสินคาสําเร็จรูปอยูที่เดียวกันกับโรงงานหรือไม ............................................................................................................................................
48. ฝายจัดซื้อของบริษัทอยูที่ไหน
สํานักงานใหญ
โรงงาน
ทั้งสํานักงานใหญและโรงงาน
49. ถาฝายจัดซื้อของบริษัทมีอยูทั้งที่สํานักงานใหญและโรงงาน ฝายจัดซื้อแตละที่สามารถสั่งซื้อสินคาใหกันไดหรือไม
ได
ไมได
50. ลูกคามีการสงแผนการสั่งซื้อลวงหนาใหหรือไม
มี
ไมมี
51. ถาลูกคามีการสงแผนการสั่งซื้อลวงหนา สวนใหญการวางแผนลวงหนามีระยะเวลาประมาณ.................................................................................
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52. ฝายบริหารมีการวางแผนกลยุทธและผลิตภัณฑดวยตนเองหรือไม (นอกเหนือจากที่ลูกคา Forecast)
มี
ไมมี
53. ตารางการผลิตลวงหนาที่วางไวแลว อนุญาตใหมีโอกาสถูกยกเลิกและหยุดการผลิตหรือไม
นอยกวา 10%
นอยกวา 50%
มากกวา 50%
ไมมีโอกาส
54. เมื่อเปดใบสั่งผลิตถือวาดําเนินการผลิตแลว อนุญาตใหมีการยกเลิกและหยุดการผลิตหรือไม
ได
ไมได
55. มีการเก็บสินคากึ่งสําเร็จรูป (Semi) ไวในสตอกบางหรือไม
มีประมาณ..........%
ไมมี
56. ระยะเวลาในการเก็บสินคากึ่งสําเร็จรูปถัวเฉลี่ย..........................................................................................................................
57. มีการสั่งซื้อสินคาวัตถุดิบที่เกินจากความตองการที ไมใชเพื่อการเก็บสตอก แตนําไปใชอยางอื่น
เหมือนเปนวัสดุสิ้นเปลืองหรือไม ถือเปน Cost ของการผลิตหรือไม และตองการลงบัญชีหรือไม
มี ถือเปนตนทุนและลงบัญชี
มี ถือเปนตนทุนแตไมลงบัญชี
มี ไมเปนตนทุนแตลงบัญชี
มี ไมถือเปนตนทุนและไมลงบัญชี
ไมมี
58. มีการขายตรงถึงลูกคาปลายทางดวยหรือไม
มี
ไมมี
59. การขายตรงถึงลูกคาปลายทางใชยี่หอเดียวกันกับที่ผลิตสงรายอื่นๆ หรือไม
ใช
ไมใช
60. ในการทําใบสั่งซื้อวัตถุดิบแตละครั้ง ทานใหความสําคัญกับสิ่งใดเปนหลัก
Supplier แตละราย
ราคาของวัตถุดิบ
อื่น ๆ.....................
61. การคํานวณตนทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตนทุนของวัตถุดิบ และตนทุนอื่น ๆ ที่ใสไวใน BOMแลวมีตนทุนอะไรบาง เชน คาแรงงานทางตรง
/ทางออม, คาใชจายโรงงาน.......................................(ซึ่งสนใจตองการเฉลี่ยเปนตนทุนที่แทจริง)...........................................................................
62. ในกระบวนการผลิตมีการ Sub Contract หรือไม
มี
ไมมี
63. แรงงานที่ใชเพื่อการผลิตเปนแบบใด
มีทักษะ
ไมจําเปนตองมีทักษะ
64. การไดมาของแรงงาน
แรงงานหาไดไม จํากัด
จําเปนตองใชเวลาในการฝกฝนถึงจะไดแรงงานที่ตองการ
65. ในการผลิตจําเปนตองจายคาลิขสิทธิ์ใหกับผูอื่นหรือไม
จําเปน
ไมจําเปน
ได
ไมได
67. 1 BOM มีโอกาสไดสินคาสําเร็จรูปมากกวา 1 ตัว หรือไม
มี
ไมมี
68. มี By Product หรือไม
มี
ไมมี
69. ทานใหความสําคัญกับ By Product หรือไม และจัดการอยางไร
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
70. ถามีตนทุนในการจัดการกับ By Product ตองการนําไปเฉลี่ยตนทุนของสินคาสําเร็จรูป (FG) ดวยหรือไมหรือถามีรายไดที่เกิดจาก By Product
ตองการนําไปลดตนทุนของ FG ดวยหรือไม
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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