
37TPA news

S
p
e
c
ia
l 
S
c
o
o
p

Special Scoop

May 2014 ●  No. 209

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด เป็น 
ผู้ได้รับรางวัล ระดับ Golden ใน Thailand Lean 

Award 2011 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นบริษัท
แรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลระดับดังกล่าว

วารสาร TPA News ฉบบัน้ีจะน�าท่านผู้อ่านไปเรยีนรู ้วถิปีฏบิตัิ
ขององค์กรนี้ ที่ได้มีการน�าระบบ Lean มาประยุกต์ใช้เพื่อขจัดความ
สูญเปล่าตลอด Supply Chain จนเกิดการเปล่ียนแปลงถ้วนทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมมีผลด�าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด หรือ NPI เป็น
บริษัทในเครือ SCG ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ บริษัท นวพลาสติก
อุตสาหกรรม จ�ากัด บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ�ากัด 
และบริษัท นวอินเตอร์เทค จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่าย
สินค้าหลายกลุ่ม ทั้งที่ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง และที่เป็น OEM

สินค้าท่ีส�าคัญได้แก่ กลุ่มระบบท่อ PVC ภายใต้แบรนด์  

“ท่อตราช้าง” กลุ่มสินค้าประตู หน้าต่าง และวัสดุตกแต่งบ้านอาคาร
ทั้งภายใน ภายนอก ภายใต้แบรนด์ “WINDSOR” และกลุ่มแม่พิมพ์

ส�าหรับงาน Plastic Injection และ Plastic Extrusion และแม่
พมิพ์ส�าหรบังานโลหะในอตุสาหกรรมยานยนต์ และเครือ่งยนต์ 

NPI มีอายุกว่า 40 ปี มีโรงงานที่สระบุรี และระยอง และยัง
มธีรุกิจและโรงงานในประเทศลาว กัมพชูา เวียดนาม และ

พม่า
คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ NPI 

กล่าวว่า NPI ได้เริม่ปรบัเปลีย่นแนวทางการปฏบิตังิาน
ตั้งแต่ปลายปี 2549 มีที่มาจาก ความมุ่งมั่นที่จะเป็น
เลิศในการท�าธุรกิจสินค้า Vinyl ด้วยการมี Competi-
tiveness Advantage จากภายใน อันจะท�าให้ได้สินค้า

ที่มีคุณค่าตามที่ผู้ใช้ต้องการอย่างแท้จริง สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้กับผู้ใช้ ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงาน 

ด ้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของทุกคนที่อยู ่ใน
กระบวนการธุรกิจที่จะท�าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน 

ดังกล่าว และท�าให้ NPI สามารถตอบแทนกับสงัคมรอบข้างได้อย่าง
สม�่าเสมอ

Business Process ของบริษัทฯ ชัดเจนต้ังแต่การก�าหนด
นโยบาย เป้าหมายต่างๆ ทั้งระยะยาว และสั้น มีการทบทวนแผนทุก
ปี ให้เป็นปัจจุบัน และถ่ายทอดไปทั่วทั้งองค์การในลักษณะ Policy 
Deployment

Lean เพื่อความสำาเร็จขององค์กร

นวพลาสติกอุตสาหกรรม

▲	 คุณธีรัตถ์ อุทยำนัง 

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำากัด
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Road Map to Excellence ได้ถูกก�าหนดขึ้นในปี 2550  
เริ่มจากการผลักดันพนักงานแต่ละระดับได้รู ้และตระหนักใน 
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองมี 5ส และ Visualization เป็น
เครือ่งมอืส�าคญัท่ีท�าให้เกดิการแสดงบทบาทของพนกังาน โดยเฉพาะ
หัวหน้า ทั้งนี้ เป้าหมายของการใช้เครื่องมือทั้ง 2 มิใช่เพียงท�าให ้
เกิดข้ึน และมีอยู่ หากแต่น�ามาช่วยให้พนักงานรู้จักลงมือกระท�า 
เรื่องท่ีรับผิดชอบตามระดับต�าแหน่งของตนในเวลาที่ต้องกระท�า  
ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาให้ความรู้เก่ียวกับ Problem Solving  
เพื่อให้การลงมือจัดการต่อปัญหาที่ปรากฏเห็น อยู่บนพื้นฐาน Fact 
& Data มกีารน�าเรือ่ง Genba-Genbutsu-Genjitsu และ Ho-Ren-So 
มาใช้เพื่อให้หัวหน้าระดับสูงมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งต่างๆ ด้วย 
Fact & Data ตั้งแต่ต้นมือ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับพนักงาน 
ที่หน้างาน อันก่อให้เกิด Soft Side Indirect Impact อีกด้วย

7 Wastes / MUDA ได้ถูกรู้จักเป็นครั้งแรกใน NPI เพื่อก�าจัด 
Non-Value Added Activity ออกจากกระบวนการ เริ่มจากการมอง
ให้เห็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็นด้วยตนเอง แม้เคยเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นมาก่อนด้วย
เหตุต่างๆ โดยมีนโยบายเสริมช่วยผลักดัน เช่น Fork Lift – Less,  
Non Hand Over Space, Continuous Flow & Line Balancing  
ท�าให้เกิด Task Achieving แบบขนานใหญ่ต่อเน่ือง จนน�ามาสู่อีก
การเปลี่ยนแปลงคือ การเข้าสู่ Automation ในปี 2555

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นการลงมอืกระท�าโดยเหล่า
พนักงาน ในลักษณะกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) เน้นลงมือท�าจริง 
ได้ผลลัพธ์จริง จับต้อง มองเห็นได้ ไม่มุ่งเพียงเป็นกิจกรรมพนักงาน 
แต่เป็นอีกเครื่องมือใน Business Process ที่ท�าให้เกิด Continuous 
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Changes ในองค์กร และท�าให้แผนบริษัทแต่ละปีบรรลุได้จริง NPI 
ให้ความส�าคัญต่อเนื่อง ด้วยการจัดเวทีเพื่อน�าเสนอผลงาน หลาย 
รูปแบบ เพื่อแสดง Recognition ต่อส่ิงที่พนักงานท�า ท�าให้บริษัท
สามารถส่งเสรมิสนบัสนนุผู้ทีต่อบสนองนโยบาย แนวทางบริษทั อย่าง
เป็นผล ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย พร้อมกับเป็นการพัฒนาพนักงานที่เป็นผลอย่างย่ิง การน�า
พนกังานเข้าประกวดผลงานในเวทต่ีางๆภายนอก เป็นอกีเจตนาหนึง่
ของ NPI ที่จะท�า Bench Marking ในด้านต่างๆ เป็นการพัฒนา
พนักงานให้มีคุณลักษณะ Open & Challenge และเป็นโอกาส
ตอบแทนพนักงานได้มากยิ่งขึ้น จนพนักงานต่างถือว่า การที่ได้มี
โอกาสน�าเสนอในเวทีระดับประเทศ เป็นรางวัลที่ส�าคัญหนึ่งในชีวิต

จะเห็นได้ว่า เรื่องทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ NPI เพื่อ 
น�าศักยภาพของคนที่มีอยู่ออกมา และร้อยเรียงให้เป็นผล ซึ่ง NPI  
ได้น�า Lean เข้ามาเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่จะท�าให้เกิดการเชื่อมต่อ
ของความสามารถในจุดต่างๆ อย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ มีความ
ชดัเจน แยกแยะได้ มกีารจดัการล่วงหน้า เพือ่ก�าจดั ลด บรรเทา ความ
สูญเปล่า และสูญเสีย ท�าให้การจัดการตลอดทั้ง Value Stream ซึ่ง
มปัีจจยัมากมาย สามารถจดัการได้อย่างเป็นผล ผลลัพธ์ทีไ่ด้คอื ความ
สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงของตลาดได้อย่างเหมาะสม 
มีความแข็งแกร่งต่อสิ่งที่มากระทบ จนท�าให้สามารถรักษาค�าม่ัน
สญัญาต่างๆ ทัง้ในรปูสนิค้า และบรกิาร ได้อย่างมัน่คง และสม�า่เสมอ 
และยงัท�าให้รบัรูต่้อสิง่ทีผ่ดิพลาด และแก้ไขได้อย่างต่อเนือ่ง น�าไปสู่
ความเชือ่มัน่ของตลาดทีม่ต่ีอบรษิทัอย่างแท้จรงิ และย่ังยืน โดยบรษิทั
สามารถเติบโต และได้รับผลตอบแทนจากการด�าเนินธุรกิจอย่าง
เหมาะสม เพยีงพอให้สามารถตอบแทนให้กับผู้ทีม่ส่ีวนร่วมธรุกจิของ 
NPI และสังคมรอบข้างได้

การได้เห็นพนักงานของ NPI ก้าวขึ้นเวที เพื่อน�าเสนอผลงาน
ที่พวกเขาได้ลงมือกระท�า จากความคิด ความพยายาม ของพวกเขา 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และสาธารณะชน ได้รับฟัง อันเป็นส่ิงที่พวกเขาไม่
เคยคิดว่าจะมีโอกาสเช่นนี้ นับเป็นความภูมิใจของ NPI ท่ีได้มีส่วน
ร่วมพัฒนาคนของประเทศไทย ให้เป็นก�าลังที่แข็งแกร่งอีกส่วนหนึ่ง


