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การมีบทบาทในกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มNSSMC 

เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจได้ตามก าหนด 

NSSOL สนับสนุนการพัฒนาระบบและการใช้งานอย่างเตม็ที่ 

 

ความเป็นมา 

เปิดตวัการผลติและการขายเหลก็แผน่ชบุ

สงักะสแีบบจุ่มร้อนในประเทศไทย แนวคิดคือ

การน าเสนอสิง่อ านวยความสะดวกการขายที่

ทนัสมยัและระบบการจดัการการผลติเพื่อให้

มัน่ใจวา่ได้ผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพสงู 

 

โซลูชั่นส์ 

เจ้าหน้าที่ของ เอ็นเอส โซลชูัน่ส์ เข้าร่วม

โครงการตัง้แตข่ัน้ตอนการก าหนดแนวคดิเพื่อ

สร้างระบบท่ีดีในประเทศไทยและให้บริการ

โซลชูัน่แบบครบวงจรตัง้แตข่ัน้ตอนการ

ออกแบบถึงการใช้งานจริงของ NSGT  

 

ภาพรวม 

ระบบการขายและการผลติ ที่รองรับการ

ท างานแบบ 24/7 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

โดยเร่ิมด าเนินธุรกิจในเดือนตลุาคม ปี 2556 

ตามก าหนด NSSOL ตัง้บริษัทสาขาใน

ประเทศไทยเพื่อสนบัสนนุการใช้งานระบบ 

 

การสร้างระบบเพื่อรองรับการเร่ิมต้นธุรกจิในประเทศไทย 

นิปปอนสตีล ซูมิคิน แอนด์ กลัวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) (NSGT) เป็นบริษัทในกลุม่นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทลั (NSSMC) กรุ๊ป ทีด่ าเนินธุรกิจเก่ียวกบั

การผลติและจ าหนา่ยเหลก็แผน่ชบุสงักะสแีบบจุม่ร้อนในประเทศไทย ซึง่สว่นใหญ่ใช้ในการผลติรถยนต์  

ประมาณปี 2554 NSGTได้พิจารณาสร้างระบบการขายและระบบจดัการการผลติเพื่อเร่ิมด าเนินงานในประเทศไทย ในช่วงเวลานัน้NSSMCมกีารสง่ออกเหลก็

แผน่ชบุสงักะสแีบบจุ่มร้อนท่ีผลติในประเทศญ่ีปุ่ นถึงประเทศไทย แตเ่พื่อรองรับกบัความต้องการที่เพิ่มขึน้ บริษัทได้จดัตัง้ NSGT และตัง้ใจที่จะเปลีย่นหว่ง

โซอ่ปุทานโดยการจดัซือ้แผน่เหลก็ดิบจากประเทศญ่ีปุ่ นและด าเนนิการชบุสงักะสใีนประเทศไทย จดุมุง่หมายคือการจดัสง่ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู

เช่นเดียวกบัสนิค้าจากประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัลกูค้าในประเทศไทยด้วยระยะเวลาที่สัน้ลง 

 

ชอิูจิ ชิราสนุะ 

ผู้จดัการทัว่ไป  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 

บริษัท นิปปอนสตีล ซูมคิิน แอนด์  

กลัวาไนซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ยาสโุอะ คอนโดะ 

ผู้จดัการทัว่ไป 

แผนกวางแผนการผลิต 

บริษัท นิปปอนสตีล ซูมคิิน แอนด์ กลัวาไนซ่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

บริษัท นิปปอนสตีล ซูมคิิน แอนด์ กลัวาไนซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตัง้โรงงาน: นิคมอตุสาหกรรมเหมราช จงัหวดัระยอง ประเทศไทย 

ปีท่ีก่อตัง้: 2554 

ทนุจดทะเบียน: 118,000,000 USD 

ก าลงัการผลิต:  360,000ตนั/ปี 

เร่ิมผลิต: ตลุาคม 2556 

จ านวนพนกังาน: ประมาณ 200 คน 
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มีกรอบก าหนดบทบาทอย่างชดัเจน 

การติดตัง้อปุกรณ์ในโรงงานรวมถึงไอทีจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาอนัสัน้ NS Solutions (NSSOL) เข้าร่วมโครงการตัง้แตข่ัน้ตอนก าหนด

แนวคิด ระบบท่ีมคีวามพร้อมใช้งานสงูถกูสร้างขึน้ส าเร็จเพื่อตอบสนองตามความต้องการการท างานแบบ 24/7แม้วา่จะมีปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้าง

พืน้ฐานบางอยา่งในประเทศไทย 

 ในช่วงของการพฒันาระบบ การตดัสนิใจทีจ่ะก าหนดขอบเขตการพฒันาให้แคบลงโดยการออกแบบการด าเนินธุรกิจและไอทีแบบบรูณาการ 

และใช้วิธีการพฒันาระบบแบบคูข่นานมาใช้ในชว่งต้นของการเร่ิมโครงการ เจ้าหน้าที่ของNSSOLถกูระดมทัง้จากญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศมาพฒันาระบบ

โดยมีการก าหนดบทบาทและการน าไปใช้อยา่งชดัเจน ทางด้านคณุภาพ ได้เลอืกโมดลูของระบบ อยา่งเช่น “Aramaho 2” ซึง่เป็นโมดลูที่มีประสทิธิภาพมี

การใช้จริงในโรงงานของ NSSMCที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

NSSOL จัดตัง้ บริษัทสาขาในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการท างานของระบบ 

การด าเนินธุรกิจของ NSGT เร่ิมขึน้ตามก าหนดในเดือนตลุาคม 2556 ตอนนีบ้ริษัทผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูเทยีบเทา่กบัสนิค้าจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น ระบบการจดัการการขายและการผลติได้ด าเนินการเต็มรูปแบบ ท าให้มัน่ใจได้วา่กระบวนการสัง่ซือ้แผน่เหล็กดิบไปจนถึงการผลติและ

การตลาดจะด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ ระบบนีค้าดวา่จะใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับการพฒันาโครงการในตา่งประเทศในอนาคตของกลุม่ NSSMC การ

ท างานท่ีเสถียรตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนัเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ด้วยการสนบัสนนุและการบ ารุงรักษาโดย NSSOL ซึง่ NSSOL ได้ตัง้บริษัทสาขาในประเทศ

ไทย ช่ือ ไทย เอ็นเอส โซลชูัน่ส์ ในเดือนมกราคม 2556 และก าลงัถ่ายโอนความรู้ด้านปฏิบตักิารและการบ ารุงรักษาที่ได้รับในประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัพนกังาน

ของบริษัทใหมด้่วยknow-howทีถ่กูสง่มาจากประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อจดุประสงค์นี ้

กุญแจสู่ความส าเร็จ 

เปิดตวัการผลติและการตลาดของเหลก็แผน่ชบุสงักะสแีบบจุ่มร้อนในประเทศไทยเป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธ์ระดบัโลกของกลุม่ NSSMC  

คณุชอูิจิ ชิราสนุะ ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปอธิบายวา่ “เพื่อท่ีจะให้ได้คณุภาพสงูเช่นเดียวกบัในประเทศญ่ีปุ่ น เราใช้อปุกรณ์การผลติ

ที่ทนัสมยัเหมือนท่ีญ่ีปุ่ น NSSMC เป็นเจ้าของ 100% ดงันัน้เราจงึได้รับประโยชน์อยา่งเต็มทีจ่ากการจดัการท่ีดีที่สดุจากประเทศญ่ีปุ่ นถึงประเทศไทยและ

ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นท่ียอมรับระดบัโลกในเร่ืองความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในแงค่ณุภาพของผลติภณัฑ์และความสามารถในการจดัสง่” 

คณุยาสโุอะ คอนโดะ ผู้จดัการทัว่ไป แผนกวางแผนการผลติ กลา่วเสริมวา่ “การก าหนดให้เราน าเข้าแผน่เหลก็ดิบจากประเทศญ่ีปุ่ น ชบุสงักะสี

และผลติขัน้ตอนสดุท้ายรวมถงึการท าตลาดในประเทศไทย เราสามารถลดเวลาในการขายลงได้อยา่งมาก สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ด้วยการเก็บสต๊อกจ านวนน้อย”  

อยา่งทีค่ณุชิราสนุะเลา่วา่ “แม้วา่เราเร่ิมต้นจากศนูย์ในการสร้างฐานในตา่งประเทศ ข้อสรุปของเราคือการใช้สิง่อ านวยความสะดวกที่ทนัสมยั

รวมถงึไอทีและตระหนกัถงึการปรับใช้ภายในชว่งเวลาสัน้ ๆ ”  

เจ้าหน้าที่ NSSOL เข้าร่วมในโครงการตัง้แตข่ัน้ตอนการก าหนดแนวคิดกบัเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรกิจของ NSSMC และ NSGT ใช้ผลลพัธ์ที่

เกิดขึน้จริงและความรู้จากสิง่ที่คล้ายกนัจากระบบที่สร้างในญ่ีปุ่ น งานออกแบบเสร็จสิน้ในระยะเวลาอนัสัน้และมีประสทิธิภาพสงู 
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  คณุคอนโดะ แสดงความเห็นวา่ “เพื่อลดเวลาการท างานมีหลายฟังก์ชัน่ทีพ่ฒันาไปพร้อมกนั แม้วา่นี่จะท าให้การจดัการโครงการมคีวามซบัซ้อน

ยิ่งขึน้ แตN่SSOL คิดลว่งหน้า มแีผนงานและสรุปสิง่ที่ต้องพจิารณาตอ่ไปให้เราเสมอ นัน่สง่ผลให้การด าเนินธุรกิจและระบบทัง้หมดสามารถใช้งานได้ใน

ระยะเวลาอนัสัน้” 

การสนบัสนนุท่ีมีคณุคา่นีย้งัรวมถึงการก าหนดคณุลกัษณะของระบบด้วย 

คณุคอนโดะเสริมวา่ “ในชว่งทีเ่ราก าลงัตดัสนิใจเก่ียวกบัคณุลกัษณะของระบบ NSSOL สร้างข้อเสนอท่ีเห็นภาพได้ชดัเจนและเฉพาะเจาะจง 

พวกเขาไมไ่ด้ใช้แคไ่ดอะแกรมหรือคณุลกัษณะจากระบบท่ีคล้ายกนัในอดีต เนือ้หาที่เสนอคอ่นข้างอยูบ่นพืน้ฐานความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจและไอที 

และแสดงให้เห็นถึงสิง่ที่เราต้องการได้ดีมาก” 

พิจารณาอย่างรอบคอบแม้กระทั่งฟังก์ชั่นที่ใช้น้อยเพื่อเพิ่มคุณภาพ 

ตามทีค่ณุชินาสรุะ กลา่ววา่ “คณุภาพของระบบที่สมบรูณ์นัน้เกินความคาดหวงัของเรา ในขณะท่ีโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการมีปัญหาเกิดขึน้ แต่

เจ้าหน้าที่ของ NSSOLทกุคนได้หาวิธีแก้ปัญหาส าหรับทกุปัญหาแม้แตฟั่งก์ชนัท่ีใช้น้อยก็ได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอยา่งรอบคอบ นี่น าไปสู่

ผลลพัธ์โดยรวมที่ด ี

NSGTถกูก าหนดให้ท าการปรับปรุงระบบอยา่งตอ่เนื่องผา่นการบ ารุงรักษาโดยบริษัทสาขาในประเทศไทยของNSSOL 

 คณุคอนโดะอธิบายวา่ “ในการกระจายสนิค้าของเราให้รองรับตามกฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศไทยเราคาดวา่จะต้องมีการแก้ไขระบบ

อยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้เราขอขอบคณุในการสร้างความแข็งแกร่งนีข้องบริษัทสาขาในประเทศไทย”  

 สิง่นีต้อกย า้ความจริงทีว่า่ลกูค้าให้ความคาดหวงัสงูใน NSSOL ซึง่สะสมประสบการณ์อนัแขง็แกร่งอยา่งตอ่เนื่องในการสร้างระบบและการ

ด าเนินงานในตา่งประเทศ 

 คณุชิราสนุะกลา่วเสริมวา่ “ระบบการจดัการการขายและการผลติที่สร้างขึน้ส าหรับเราโดย NSSMC Group เป็นระบบที่ใหญ่ที่สดุทีท่ าโดยบริษัท

ในตา่งประเทศ และมนัจะกลายเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีส าคญัส าหรับโครงการในตา่งประเทศของเราตอ่ไป เราหวงัวา่ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการปัจจบุนัจะ

สนบัสนนุกลยทุธ์ระดบัโลกของกลุม่บริษัท” 
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 ภาพรวมระบบการจัดการการขายและการผลิตที่สร้างขึน้ส าหรับNSGT 

 


