กรณีศกึ ษาระบบไอที: บริษัท นิปปอนสตีล ซูมิคิน แอนด์ กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด หรือ NSGT

การมีบทบาทในกลยุทธ์ ระดับโลกของกลุ่มNSSMC
เริ่มต้ นดาเนินธุรกิจได้ ตามกาหนด
NSSOL สนับสนุนการพัฒนาระบบและการใช้ งานอย่ างเต็มที่

ความเป็ นมา

โซลูช่ นั ส์

ภาพรวม

เปิ ดตัวการผลิตและการขายเหล็กแผ่นชุบ
สังกะสีแบบจุ่มร้ อนในประเทศไทย แนวคิดคือ
การนาเสนอสิง่ อานวยความสะดวกการขายที่
ทันสมัยและระบบการจัดการการผลิตเพื่อให้
มัน่ ใจว่าได้ ผลิตภัณฑ์ที่มคี ณ
ุ ภาพสูง

เจ้ าหน้ าที่ของ เอ็นเอส โซลูชนั่ ส์ เข้ าร่วม
โครงการตังแต่
้ ขนตอนการก
ั้
าหนดแนวคิดเพื่อ
สร้ างระบบที่ดีในประเทศไทยและให้ บริ การ
โซลูชนั่ แบบครบวงจรตังแต่
้ ขนตอนการ
ั้
ออกแบบถึงการใช้ งานจริงของ NSGT

ระบบการขายและการผลิต ที่รองรับการ
ทางานแบบ 24/7 ได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยเริ่ มดาเนินธุรกิจในเดือนตุลาคม ปี 2556
ตามกาหนด NSSOL ตังบริ
้ ษัทสาขาใน
ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการใช้ งานระบบ

การสร้ างระบบเพื่อรองรับการเริ่มต้ นธุรกิจในประเทศไทย
นิปปอนสตีล ซูมิคิน แอนด์ กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) (NSGT) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล (NSSMC) กรุ๊ป ทีด่ าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบจุม่ ร้ อนในประเทศไทย ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ ในการผลิตรถยนต์
ประมาณปี 2554 NSGTได้ พิจารณาสร้ างระบบการขายและระบบจัดการการผลิตเพื่อเริ่ มดาเนินงานในประเทศไทย ในช่วงเวลานัน้ NSSMCมีการส่งออกเหล็ก
แผ่นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนที่ผลิตในประเทศญี่ปนถึ
ุ่ งประเทศไทย แต่เพื่อรองรับกับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น บริ ษัทได้ จดั ตัง้ NSGT และตังใจที
้ ่จะเปลีย่ นห่วง
โซ่อปุ ทานโดยการจัดซื ้อแผ่นเหล็กดิบจากประเทศญี่ปนและด
ุ่
าเนินการชุบสังกะสีในประเทศไทย จุดมุง่ หมายคือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง
เช่นเดียวกับสินค้ าจากประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั ลูกค้ าในประเทศไทยด้ วยระยะเวลาที่สนลง
ั้

ชูอิจิ ชิราสุนะ
ผู้จดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

ยาสุโอะ คอนโดะ
ผู้จดั การทัว่ ไป
แผนกวางแผนการผลิต

บริษัท นิปปอนสตีล ซูมคิ ิน แอนด์
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท นิปปอนสตีล ซูมคิ ิน แอนด์ กัลวาไนซิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท นิปปอนสตีล ซูมคิ ิน แอนด์ กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ที่ตงโรงงาน:
ั้
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดระยอง ประเทศไทย
ปี ที่ก่อตัง:้ 2554
ทุนจดทะเบียน: 118,000,000 USD
กาลังการผลิต: 360,000ตัน/ปี
เริ่มผลิต: ตุลาคม 2556
จานวนพนักงาน: ประมาณ 200 คน
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มีกรอบกาหนดบทบาทอย่ างชัดเจน
การติดตังอุ
้ ปกรณ์ในโรงงานรวมถึงไอทีจะต้ องดาเนินการให้ เสร็ จภายในระยะเวลาอันสัน้ NS Solutions (NSSOL) เข้ าร่วมโครงการตังแต่
้ ขนตอนก
ั้
าหนด
แนวคิด ระบบที่มคี วามพร้ อมใช้ งานสูงถูกสร้ างขึ ้นสาเร็ จเพื่อตอบสนองตามความต้ องการการทางานแบบ 24/7แม้ วา่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้ าง
พื ้นฐานบางอย่างในประเทศไทย
ในช่วงของการพัฒนาระบบ การตัดสินใจทีจ่ ะกาหนดขอบเขตการพัฒนาให้ แคบลงโดยการออกแบบการดาเนินธุรกิจและไอทีแบบบูรณาการ
และใช้ วิธีการพัฒนาระบบแบบคูข่ นานมาใช้ ในช่วงต้ นของการเริ่มโครงการ เจ้ าหน้ าที่ของNSSOLถูกระดมทังจากญี
้
่ปนและต่
ุ่
างประเทศมาพัฒนาระบบ
โดยมีการกาหนดบทบาทและการนาไปใช้ อย่างชัดเจน ทางด้ านคุณภาพ ได้ เลือกโมดูลของระบบ อย่างเช่น “Aramaho 2” ซึง่ เป็ นโมดูลที่มีประสิทธิภาพมี
การใช้ จริ งในโรงงานของ NSSMCที่ประเทศญี่ปนุ่
NSSOL จัดตัง้ บริษัทสาขาในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการทางานของระบบ
การดาเนินธุรกิจของ NSGT เริ่มขึ ้นตามกาหนดในเดือนตุลาคม 2556 ตอนนี ้บริ ษัทผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงเทียบเท่ากับสินค้ าจาก
ประเทศญี่ปนุ่ ระบบการจัดการการขายและการผลิตได้ ดาเนินการเต็มรูปแบบ ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ กระบวนการสัง่ ซื ้อแผ่นเหล็กดิบไปจนถึงการผลิตและ
การตลาดจะดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี ้คาดว่าจะใช้ เป็ นพื ้นฐานสาหรับการพัฒนาโครงการในต่างประเทศในอนาคตของกลุม่ NSSMC การ
ทางานทีเ่ สถียรตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวันเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ด้วยการสนับสนุนและการบารุงรักษาโดย NSSOL ซึง่ NSSOL ได้ ตงบริ
ั ้ ษัทสาขาในประเทศ
ไทย ชื่อ ไทย เอ็นเอส โซลูชนั่ ส์ ในเดือนมกราคม 2556 และกาลังถ่ายโอนความรู้ด้านปฏิบตั กิ ารและการบารุงรักษาที่ได้ รับในประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั พนักงาน
ของบริ ษัทใหม่ด้วยknow-howทีถ่ กู ส่งมาจากประเทศญี่ปนเพื
ุ่ ่อจุดประสงค์นี ้
กุญแจสู่ความสาเร็จ
เปิ ดตัวการผลิตและการตลาดของเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนในประเทศไทยเป็ นส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์ระดับโลกของกลุม่ NSSMC
คุณชูอิจิ ชิราสุนะ ผู้จดั การทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปอธิบายว่า “เพื่อที่จะให้ ได้ คณ
ุ ภาพสูงเช่นเดียวกับในประเทศญี่ปนุ่ เราใช้ อปุ กรณ์การผลิต
ที่ทนั สมัยเหมือนที่ญี่ปนุ่ NSSMC เป็ นเจ้ าของ 100% ดังนันเราจึ
้
งได้ รับประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการจัดการที่ดีที่สดุ จากประเทศญี่ปนถึ
ุ่ งประเทศไทยและ
ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นที่ยอมรับระดับโลกในเรื่ องความสามารถในการแข่งขันทังในแง่
้
คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการจัดส่ง ”
คุณยาสุโอะ คอนโดะ ผู้จดั การทัว่ ไป แผนกวางแผนการผลิต กล่าวเสริ มว่า “การกาหนดให้ เรานาเข้ าแผ่นเหล็กดิบจากประเทศญี่ปนุ่ ชุบสังกะสี
และผลิตขันตอนสุ
้
ดท้ ายรวมถึงการทาตลาดในประเทศไทย เราสามารถลดเวลาในการขายลงได้ อย่างมาก สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ด้ วยการเก็บสต๊ อกจานวนน้ อย”
อย่างทีค่ ณ
ุ ชิราสุนะเล่าว่า “แม้ วา่ เราเริ่มต้ นจากศูนย์ในการสร้ างฐานในต่างประเทศ ข้ อสรุปของเราคือการใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย
รวมถึงไอทีและตระหนักถึงการปรับใช้ ภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ ”
เจ้ าหน้ าที่ NSSOL เข้ าร่วมในโครงการตังแต่
้ ขนตอนการก
ั้
าหนดแนวคิดกับเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยธุรกิจของ NSSMC และ NSGT ใช้ ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ ้นจริ งและความรู้จากสิง่ ที่คล้ ายกันจากระบบที่สร้ างในญี่ปนุ่ งานออกแบบเสร็ จสิ ้นในระยะเวลาอันสันและมี
้
ประสิทธิภาพสูง
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คุณคอนโดะ แสดงความเห็นว่า “เพื่อลดเวลาการทางานมีหลายฟังก์ชนั่ ทีพ่ ฒ
ั นาไปพร้ อมกัน แม้ วา่ นี่จะทาให้ การจัดการโครงการมีความซับซ้ อน
ยิ่งขึ ้น แต่NSSOL คิดล่วงหน้ า มีแผนงานและสรุปสิง่ ที่ต้องพิจารณาต่อไปให้ เราเสมอ นัน่ ส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจและระบบทังหมดสามารถใช้
้
งานได้ ใน
ระยะเวลาอันสัน”
้
การสนับสนุนที่มีคณ
ุ ค่านี ้ยังรวมถึงการกาหนดคุณลักษณะของระบบด้ วย
คุณคอนโดะเสริ มว่า “ในช่วงทีเ่ รากาลังตัดสินใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบ NSSOL สร้ างข้ อเสนอที่เห็นภาพได้ ชดั เจนและเฉพาะเจาะจง
พวกเขาไม่ได้ ใช้ แค่ไดอะแกรมหรือคุณลักษณะจากระบบที่คล้ ายกันในอดีต เนื ้อหาที่เสนอค่อนข้ างอยูบ่ นพื ้นฐานความเข้ าใจในการดาเนินธุรกิ จและไอที
และแสดงให้ เห็นถึงสิง่ ที่เราต้ องการได้ ดีมาก”
พิจารณาอย่ างรอบคอบแม้ กระทั่งฟั งก์ ช่ ันที่ใช้ น้อยเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ตามทีค่ ณ
ุ ชินาสุระ กล่าวว่า “คุณภาพของระบบที่สมบูรณ์นนเกิ
ั ้ นความคาดหวังของเรา ในขณะที่โครงการอยูร่ ะหว่างดาเนินการมีปัญหาเกิดขึ ้น แต่
เจ้ าหน้ าที่ของ NSSOLทุกคนได้ หาวิธีแก้ ปัญหาสาหรับทุกปัญหาแม้ แต่ฟังก์ชนั ที่ใช้ น้อยก็ได้ รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ นี่นาไปสู่
ผลลัพธ์โดยรวมที่ดี
NSGTถูกกาหนดให้ ทาการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องผ่านการบารุงรักษาโดยบริ ษัทสาขาในประเทศไทยของNSSOL
คุณคอนโดะอธิบายว่า “ในการกระจายสินค้ าของเราให้ รองรับตามกฎหมายและข้ อบังคับของประเทศไทยเราคาดว่าจะต้ องมีการแก้ ไขระบบ
อย่างต่อเนื่อง ดังนันเราขอขอบคุ
้
ณในการสร้ างความแข็งแกร่งนี ้ของบริ ษัทสาขาในประเทศไทย”
สิง่ นี ้ตอกย ้าความจริ งทีว่ า่ ลูกค้ าให้ ความคาดหวังสูงใน NSSOL ซึง่ สะสมประสบการณ์อนั แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการสร้ างระบบและการ
ดาเนินงานในต่างประเทศ
คุณชิราสุนะกล่าวเสริ มว่า “ระบบการจัดการการขายและการผลิตที่สร้ างขึ ้นสาหรับเราโดย NSSMC Group เป็ นระบบที่ใหญ่ที่สดุ ทีท่ าโดยบริ ษัท
ในต่างประเทศ และมันจะกลายเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญสาหรับโครงการในต่างประเทศของเราต่อไป เราหวังว่าประสบการณ์ที่ได้ รับจากโครงการปั จจุบนั จะ
สนับสนุนกลยุทธ์ระดับโลกของกลุม่ บริ ษัท”
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 ภาพรวมระบบการจัดการการขายและการผลิตที่สร้ างขึน้ สาหรับNSGT

