
การใช้ งาน
MYDIN Mohamed Holdings Bhd. (MYDIN) เป็นบริ ษัทค้าส่งและค้าปลีกท่ี ใหญ่
ท่ี สุ ดของมาเลเซีย บริ ษัทนี้ สนับสนุ นกิ จกรรมการค้าปลีก ซึ่ งรวมถึ งไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
ศู นยก์ารค้า ร้านสะดวกซื้ อตลอด 24 ชั่ วโมง ตลาดขนาดเล็ก และห้างสรรพสิ นค้า ด้วย
คลังสิ นค้าท่ี คึกคักและการดำาเนิ นการด้ านโลจิสติ กส์ ในกัวลาลัมเปอร์

ความท้าทาย
MYDIN ต้องการประสิ ทธิภาพท่ี ยอดเยี่ ยมจากซัพพลายเชนเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้าสำาหรับผลิตภัณฑ์ท่ี จำาหน่ายในร้านค้าปลีกของตน บริ ษัทดำาเนิ นงาน
ตลอด 24 ชั่ วโมงทุ กวัน เพื่ อส่งมอบ 100,000 หนว่ยจำาแนกประเภทสิ นค้าไปยั งร้าน 
MYDIN มากกวา่ 300 แหง่ทั่ วมาเลเซีย หุ้ นส่วนด้านอุ ปกรณ์จัดการวัสดุ ของบริ ษัท
จะต้องเชื่ อถือได้และสามารถให้ความชว่ยเหลือเก่ี ยวกับอุ ปกรณแ์ละบริการท่ี มีคุ ณภาพ
สู ง

โซลู ชั่ น
MYDIN รว่มมื อกับ Crown Equipment เมื่ อ 10 ปี ท่ี แล้วเพื่ อดำาเนิ นการโซลู ชั่ น
เชา่รถยกในคลังสิ นค้าท่ี ออกแบบมาเพื่ อสร้างความยืดหยุ่ น ความน่าเชื่ อถือ และ
ประสิ ทธิภาพท่ี เพิ่ มขึ้ นในการปฏิบัติ งาน ขณะนี้ มีการใช้งานรถยกฟอรก์ลิ ฟต์และรถยก
รีชทรัคสข์อง Crown มากกวา่ 80 คันท่ี ศู นยก์ระจายสิ นค้าในกัวลาลัมเปอร์ 

บริ ษัทให้บริการรถยกสู งไฮรีชซี รี่ ส์  RM ของ Crown ซึ่ งให้ทัศนวิสัยและความเร็ว
ท่ี  MYDIN ต้องการ บริ ษัทยังใช้รถยกสต็อคพิคเกอร์ ซี รี่ ส์  SP ซึ่ งให้ความปลอดภัย
ท่ี จำาเป็นเมื่ อผู้ ปฏิบัติ งานทำางานในท่ี สู ง สิ่ งท่ี เพิ่ มเข้ ามาล่าสุ ดในชุ ดอุ ปกรณข์อง 
MYDIN รวมไปถึงรถยกแบบถ่วงน้ำ าหนัก ซี รี่ ส์  SC ของ Crown และเครื่ องมื อเคล่ื อน
ย้ ายแท่นรองรับบรรจุ ภัณฑ์ซีรี่ ส์  WP และ WT สำาหรับการทำางานบนพื้ นยก  

ผลลัพธ์
 � การผสมผสาน อุ ปกรณ์และบริ การท่ี เชื่ อถื อ
ได้  ของ Crown ชว่ยให้  MYDIN บรรลุ เป้ าหมาย
ในการดำาเนิ นงาน ซพัพลายเชนท่ีรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพ ซึ่ งชว่ยให้มั่ นใจได้ในการจัดการสต็อค
สิ นค้าอย่างมี ประสิ ทธิภาพทั่ วทั้ ง 300 ร้านสาขา
ของตน 
�� เทคโนโลยท่ีีเป็นมติรกับผู้ปฏิบติังาน ท่ี ใช้

กับอุ ปกรณ์ของ Crown รวมถึงการจดัการ�
InfoLink®�ซึง่ ให้ประโยชนอ์ย่างแท้จริ งในการตอบ
สนองต่อมาตรฐานด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัยใน
สถานท่ี ทำางานสู ง ทั้ งยั ง เพิม่ความสามารถในการทำางานและประสทิธภิาพ

 � Crown ได้ทำางานรว่มกับ MYDIN มานานมากกวา่ 10 ปีและยงัคงชว่ยเพิม่ความ
สามารถในการทำางานอยา่งต่อเนื่อง 

C

“เราได้งานทั้ งหมดมาแล้ว เรามี รถยกแท่น
รองรับบรรจุ ภัณฑ์ รถยกฟอรก์ลิ ฟต์ รถ
ยกรีชทรัคส์  และรถยกออรเ์ดอรพ์ิ คเกอร์

“ท่ี คลังสิ นค้าของเรา เราทำางานได้ถึ ง 10 
ถึ ง 12 ชั่ วโมงต่อกะงาน ดังนั้ นเราจึ ง
ทำางานได้  24 ชั่ วโมงทุ กวัน 

“เราพบในการใช้ อุ ปกรณ์ของ Crown วา่
เรามี เวลาทำางานท่ี ดี  ซึ่ งสำาคัญมากสำาหรับ
ธุ รกิ จอย่าง MYDIN

“นอกจากนี้  การยศาสตรแ์ละวิธีการทำางาน
ของเครื่ องจักรทำาให้ผู้ ปฏิ บั ติ งานรู ้ สึ ก
สะดวกสบาย

“อุ ปกรณ์ของ Crown ท่ี เราใช้  เข้ ากันได้ดี
กับ InfoLink และกล้องต่างๆ รวมถึ งยั ง
ชว่ยเราได้มากในการทำาให้การหยิ บบรรจุ
ภัณฑ์ของเรามี ประสิ ทธิภาพมากขึ้ น 
เราได้เพิ่ มประสิ ทธิภาพขึ้ นประมาณ 
10 เปอรเ์ซ็นต์”
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10 เปอรเ์ซน็ต์


