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พลิกธุรกิจฝาว�กฤตโคว�ด-19
การแพร่ระบิาดีของไวัรัสโค่วิัดี-19 ติลอดีระยะเวัลากว่ัา

1 ปีที่�ผู่้าน ไดี�ส่งผู้ลกระท่บิรวัดีเร็วั และรุนแรง ท่ำาให�ภัาค่ธุุรกิจทั่�ง

ขนาดีเล็ก และใหญ่ติ�องปรับิตัิวั เพื�อให�ธุุรกิจอย่้รอดี และการ

จะก�าวัข�ามวิักฤติิ ไวัรัสโค่วิัดี-19 ที่�กำาลังเจออย่้นี�ไปไดี� จำาเป็นติ�อง

อาศัึยสติิ วิัธีุคิ่ดี กลยุท่ธ์ุ การปรับิตัิวัให�สอดีรับิกับิค่วัามเปลี�ยนแปลง

ของสถึานการณ์ เพื�อให�สามารถึกลับิมายืนไดี�อย่างแข็งแกร่งอีกค่รั�ง

ถืึอเป็นค่วัามท่�าท่ายที่�หลายธุุรกิจติ�องเผู้ชิิญ

บริษัท มิซู็มิ (ไทยแลนด์) จำากัด หนึ�งในบิริษัท่ที่�ไดี�รับิ

ผู้ลกระท่บิจากวิักฤตินี� เนื�องดี�วัยล้กค่�าหลักส่วันใหญ่เป็นบิริษัท่

ผู้ลิติรถึยนต์ิ และเค่รื�องใชิ�ไฟฟ้าอิเล็กท่รอนิกส์ จากวิักฤติไวัรัส

โค่วิัดี-19 ทั่�วัโลก ท่ำาให�ค่ำาสั�งซืึ่�อลดีลงอย่างมากตัิ�งแต่ิเดืีอนเมษายน

ถึึงเดืีอนมิถุึนายนปี 2563 อย่างไรก็ติาม ตัิ�งแต่ิเดืีอนกันยายน

เป็นติ�นมาก็ค่่อยๆ ฟ้่นตัิวั ดี�วัยบิริษัท่มีนโยบิายที่�สามารถึปรับิตัิวั 

และเติรียมแผู้นการรองรับิไดี�ทั่นท่่วังที่ จึงท่ำาให�ธุุรกิจฟ้่นตัิวักลับิ

มาเหมือนช่ิวังก่อนเกิดีวิักฤติไวัรัสโค่วิัดี-19

Mr. Satoshi Morishima กรรมการผู้จัดการ บริษัท

มิซู็มิ (ไทยแลนด์) จำากัด กล่าวัว่ัา ค่ำาขวััญของบิริษัท่ คื่อ “การ

จัดีส่งที่�แน่นอน และรวัดีเร็วั” ในวิักฤติไวัรัสโค่วิัดี-19 ท่่ามกลาง

การเปลี�ยนแปลงของ Supply Chain Management การลดีลงของ

การขนส่งท่างอากาศึ และลดีการผู้ลิติของโรงงานซัึ่พพลายเออร์

เรายังค่งให�ค่วัามสำาคั่ญในการส่งมอบิสินค่�าเป็นอันดัีบิแรก

ดี�วัยเหตุินี�เราจึงไดี�รับิค่วัามไวั�วัางใจจากล้กค่�า และมียอดีสั�งซืึ่�อ

มาติลอดี

และในช่ิวังที่�ล้กค่�าติ�อง Work From Home เรามีเว็ับิไซึ่ต์ิ, 

E-Catalogue และแอปพลิเค่ชัินบินสมาร์ท่โฟนให�บิริการล้กค่�า 

ท่ำาให�ล้กค่�ายังสามารถึใชิ�บิริการไดี�เหมือนเดิีมแม�ว่ัาจะอย่้ที่�บิ�าน

ก็ติาม ซึึ่�งไดี�รับิการติอบิรับิจากล้กค่�าเป็นอย่างดีี

ปรับกลยุทธ
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บิริษัท่ มิซ้ึ่มิ (ไท่ยแลนด์ี) จำากัดี จำาหน่ายสินค่�าคุ่ณภัาพส้ง

ในราค่าที่�เหมาะสม พร�อมการจัดีส่งอย่างรวัดีเร็วั และแม่นยำา

ที่�ล้กค่�าสามารถึมั�นใจไดี�ว่ัาจะไดี�รับิสินค่�านั�นๆ อย่างแน่นอน

มีสินค่�าหลากหลาย โดียดีำาเนินการให�บิริการใน 2 ธุุรกิจหลัก ไดี�แก่ 

ส่วันของการผู้ลิติ และการจัดีจำาหน่าย

ในส่วันของการผู้ลิตินั�น มิซ้ึ่มิ มีสินค่�าประเภัท่ “FA Equip-

ment” หรือชิิ�นส่วันประกอบิมาติรฐานสำาหรับิใชิ�ในโรงงานระบิบิ

อัติโนมัติิ, การใชิ�งานอื�นๆ และแอปพลิเค่ชัิน นอกจากนี�ยังมีสินค่�า

ประเภัท่ “Die Components” หรือชิิ�นส่วันแม่พิมพ์ต่ิางๆ ที่�ใชิ�ในการ

ผู้ลิติรถึยนต์ิ, อุปกรณ์อิเล็กท่รอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่�มีมากมาย

หลากหลาย มากถึึง 80 sextillion (80 billion times 1 trillion หรือ

80,000,000,000,000,000,000,000) อีกทั่�งยังสามารถึเลือก

ชิิ�นส่วันสินค่�านั�นๆ ไดี�ละเอียดีลึกถึึงระดัีบิ micron-level อีกดี�วัย

ในส่วันของการจัดีจำาหน่าย มิซ้ึ่มิ มีบิริการแบิบิค่รบิ

วังจร โดียจำาหน่ายสินค่�าแบิรนด์ีอื�นจากผู้้�ผู้ลิติชัิ�นนำาเพื�อใชิ�ใน

อุติสาหกรรม นอกเหนือจากแบิรนด์ีมิซ้ึ่มิ ค่วับิค่้่ไปกับิผู้ลิติภััณฑ์

แบิรนด์ีมิซ้ึ่มิ ให�ล้กค่�าสามารถึเลือกผู้ลิติภััณฑ์ที่�หลากหลาย 

ค่รบิวังจรในที่�เดีียวั และไดี�สินค่�าที่�มีคุ่ณภัาพ ภัายใติ�ร้ปแบิบิ

ธุุรกิจการจัดีจำาหน่ายแบิบิใหม่ ทั่�งสองส่วันธุุรกิจให�บิริการอย่าง

มีประสิท่ธิุภัาพ โดียใชิ�กระบิวันการ One-website and One-

process 

ส่ิงท่ีตองรับมือ และส่ิงแรกท่ีทําคือ
คํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน

ถอดบทเร�ยนสําคัญท่ีไดรับจากว�กฤตโคว�ด-19 

Mr. Satoshi Morishima กล่าวัว่ัา หลังจากที่�ไวัรัสโค่วิัดี-19 เข�า

มาในประเท่ศึไท่ย ส่ิงท่ีต้องรับม่อ และส่ิงแรกท่ีทำาค่อคำานึงถึง

ความปลอดภััยข้องพิ่นักงาน จะท่ำาอย่างไรให�พนักงานไม่ติิดี

ไวัรัสโค่วิัดี-19 เพราะธุุรกิจของมิซ้ึ่มิติ�องผู้ลิติ และดีำาเนินงานทุ่กวััน 

ทุ่กเวัลา จะมีวิัธีุคั่ดีกรองคั่ดีแยกอย่างไร คิ่ดีแค่่ว่ัาจะท่ำาอย่างไรให�

พนักงานปลอดีภััย และไม่ติิดีโรค่ระบิาดีนี�

และสิ�งที่�ท่ำาคื่อ จัดีสภัาพแวัดีล�อมในการท่ำางานเพื�อให�

พนักงานสามารถึท่ำางานไดี�อย่างสบิายใจ ใชิ�เท่ค่โนโลยีเข�าช่ิวัย

ลดีการพบิปะกันของพนักงาน พยายามที่�จะให�แต่ิละค่นอย่้ห่าง

เวั�นระยะกัน พนักงานในสำานักงานทั่�งหมดีท่ำางานที่�บิ�าน ส่วันที่�

โรงงาน และค่ลังสินค่�าเราก็กำาหนดีระยะห่างในที่�ท่ำางาน พร�อมจัดี

สภัาพแวัดีล�อมในที่�ท่ำางาน และจัดีการท่ำางานให�เป็นระบิบิมีการ

แบ่ิงกะการท่ำางานเป็นช่ิวังๆ

นอกจากนี� สำาหรับิล้กค่�า เรามีการรับิประกันการจัดีหา

สินค่�าให�กับิล้กค่�า “ในเวัลาที่�กำาหนดี การจัดีส่งอย่างรวัดีเร็วั” ภัาย

ใติ�สถึานการณ์ไวัรัสโค่วิัดี-19 ล้กค่�าอาจไดี�รับิค่วัามเดืีอดีร�อนจาก

ปัญหาที่�ไม่ค่าดีคิ่ดี และเป็นกังวัลในระบิบิการจัดีส่ง แต่ิท่างมิซ้ึ่มิ

ก็สามารถึจัดีการปัญหาให�หมดีไปไดี�
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การขับเคล่ือนองคกรเพ่ือตอบรับการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี และตอบรับว�ถีใหม (New Normal) 

Mr. Satoshi Morishima กล่าวัว่ัา ในวิักฤติิมักมีสิ�งใหม่ๆ 

เกิดีขึ�นเสมอ การโจมตีิของเชืิ�อไวัรัสโค่วิัดี-19 สร�างการเปลี�ยนแปลง

ในดี�านต่ิางๆ อย่างมหาศึาล เปลี�ยนวิัถีึชีิวิัติจากเดิีมส่้ “New Nor-

mal” หรือ “ค่วัามปกติิใหม่” กลายเป็นค่วัามท่�าท่ายของภัาค่ธุุรกิจ 

ให�ติ�องปรับิทั่�งวิัธีุคิ่ดี และกระบิวันการดีำาเนินงาน เพื�อค่งค่วัาม

สามารถึในการแข่งขัน และติอบิโจท่ย์ของล้กค่�าในยุค่ที่�มีการ

เปลี�ยนแปลงของเท่ค่โนโลยี 

ดี�วัยวิักฤตินี� การจัดีซืึ่�อของล้กค่�าในร้ปแบิบิดิีจิทั่ลไดี�เพิ�มขึ�น

อย่างรวัดีเร็วั อีกทั่�งระบิบิจัดีการในโรงงานต่ิางๆ ล�วันเข�าส่้ระบิบิ 

IoT เช่ิน การใชิ� Remote controlling มีมากขึ�น

  มิซ้ึ่มิ เร่งพัฒนา ส่งเสริมการใชิ�ดิีจิทั่ล เพื�อปรับิตัิวัให�เข�า

กับิการเปลี�ยนแปลงของล้กค่�า โดียเฉพาะการขยายฟังก์ชัิ�นบิน

E-Catalogue และช่ิองท่างต่ิางๆ มากขึ�น

เทคโนโลยีว�วัฒนาการทางดานหุนยนต

เมื�อไวัรัสโค่วิัดี-19 ท่ำาให�ธุุรกิจติ�องก�าวัไปส่้ New Normal 

อย่างเลี�ยงไม่ไดี� อีกทั่�งยังติ�องเติรียมวัางแผู้นสำาหรับิ Next Normal 

ในอนาค่ติดี�วัย การปรับิตัิวัพร�อมรับิกับิเท่ค่โนโลยี และวิัวััฒนาการ

ท่างดี�านหุ่นยนต์ิ เป็นหนึ�งที่�จะช่ิวัยขับิเค่ลื�อนให�ธุุรกิจสามารถึค่วั�า

โอกาสใหม่ๆ พร�อมพาทุ่กฝ่ึายที่�เกี�ยวัข�อง และสังค่มรอดีพ�นวิักฤติ

นี�ไปไดี�ดี�วัยดีี

Mr. Satoshi Morishima ให�ค่วัามคิ่ดีเห็นว่ัา ลักษณะที่�เด่ีน

ที่�สุดีของหุ่นยนต์ิ คื่อ ค่วัามมีเสถีึยรภัาพ มีคุ่ณภัาพที่�ค่งที่� ท่ำางานไดี�

ต่ิอเนื�องติลอดี 24 ชัิ�วัโมง และไดี�ผู้ลผู้ลิติที่�แน่นอน คุ่ณประโยชิน์นี�

เป็นข�อดีีสำาหรับิ “สินค่�าไม่กี�ชินิดีที่�ผู้ลิติจำานวันมาก” แต่ิก็มีโอกาส

ที่�จะกลายเป็นปัญหาค่อขวัดีไดี�เช่ินกัน สำาหรับิ “สินค่�าหลากหลาย

ชินิดีที่�ผู้ลิติในจำานวันน�อย” มีค่วัามจำาเป็นติ�องสร�างผู้ลิติภััณฑ์ต่ิางๆ 

ที่�ติ�องมีการปรับิร้ปแบิบิติามค่วัามติ�องการในแต่ิละยุค่สมัย ซึึ่�งใน

กรณีนี�จำาเป็นติ�องปรับิ และตัิ�งค่่าการท่ำางานของเค่รื�องจักรทุ่กค่รั�ง 

อาจติ�องเสียเวัลา และค่่าใชิ�จ่ายมากขึ�น บิางที่การใชิ� ”มนุษย์” ซึึ่�ง

มีค่วัามยืดีหยุ่นมากกว่ัา ไม่จำาเป็นติ�องปรับิ และตัิ�งค่่าติลอดีเวัลา

เหมือนเค่รื�องจักร ค่่าใชิ�จ่ายที่�เกิดีขึ�นอาจถ้ึกกว่ัาการใชิ�หุ่นยนต์ิ

ดัีงนั�น การใส่ค่วัามฉลาดี ค่วัามสามารถึของมนุษย์ และ AI เข�าไป

ในเค่รื�องจักรจึงเป็นส่วันที่�จำาเป็นในการปรับิปรุงประสิท่ธิุภัาพใน

อนาค่ติ

ทั่�งนี� ประเท่ศึไท่ยเป็นผู้้�นำาดี�านการผู้ลิติในอาเซีึ่ยน และ

ค่าดีว่ัาจะก�าวัไปส่้เท่ค่โนโลยีหุ่นยนต์ิที่�มีค่วัามสามารถึ มีม้ลค่่าเพิ�มขึ�น

ในระดัีบิที่�ส้งมากยิ�งขึ�น

ดี�วัยคุ่ณประโยชิน์ และข�อดีีของเท่ค่โนโลยีหุ่นยนต์ินี�เอง

ถึึงแม� บิริษัท่ มิซ้ึ่มิ (ไท่ยแลนด์ี) จำากัดี จะไดี�รับิผู้ลกระท่บิจากวิักฤติ

ไวัรัสโค่วิัดี-19 แต่ิท่างมิซ้ึ่มิ ยังค่งเห็นค่วัามสำาคั่ญในการส่งเสริม 

พัฒนา และสนับิสนุนเยาวัชินไท่ย

“ปัจจุบัินประเท่ศึไท่ยมีอุติสาหกรรมที่�มีฐานการผู้ลิติขนาดี

ใหญ่ มีแนวัโน�มว่ัาจะมีการใชิ�วิัท่ยาการหุ่นยนต์ิ และระบิบิอัติโนมัติิ

ในสายการผู้ลิติมากขึ�น เช่ิน อุติสาหกรรมยานยนต์ิ อุติสาหกรรม

อิเล็กท่รอนิกส์ เป็นติ�น ซึึ่�งจะช่ิวัยเพิ�มศัึกยภัาพของประเท่ศึ ใน

การสร�างอุติสาหกรรมการผู้ลิติหุ่นยนต์ิ เนื�องจากอุติสาหกรรม

เหล่านี�นอกจากจะเพิ�มค่วัามติ�องการของระบิบิหุ่นยนต์ิในประเท่ศึ

แล�วั ยังมีวิัท่ยาการ องค์่ค่วัามร้� และบุิค่ลากรที่�สามารถึไดี�รับิการ

ส่งเสริมเพิ�มขึ�นอีกดี�วัย”

“วััติถุึประสงค์่ของบิริษัท่ ไม่ใช่ิแค่่เพื�อสร�างผู้ลกำาไร

อย่างเดีียวัเท่่านั�น แต่ิยังมีส่วันช่ิวัยเหลือสังค่มเช่ินกัน ซึึ่�ง มิซ้ึ่มิ 

ถืึอว่ัา “การสร�าง และพัฒนาท่รัพยากรมนุษย์” เป็นส่วันหนึ�งในการ

ช่ิวัยเหลือสังค่มโลก หวัังว่ัาผู้้�เกี�ยวัข�องกับิการผู้ลิติหุ่นยนต์ิ จะสามารถึ

ผู้ลิติไดี�อย่างมีประสิท่ธิุภัาพ และสามารถึนำาหุ่นยนต์ิมาช่ิวัยพัฒนา

สังค่มให�ดีีขึ�นไดี�”

“มิซ้ึ่มิ มีค่วัามมุ่งมั�นตัิ�งใจในการให�ค่วัามสำาคั่ญกับิภัาค่การ

ศึึกษา ร่วัมสนับิสนุน ส่งเสริม พัฒนา ต่ิอยอดีเด็ีกไท่ย ถืึอเป็นการ

ยกระดัีบิไปส่้การพัฒนาบุิค่ลากรของชิาติิในอนาค่ติ โดียถืึอเป็น

ภัารกิจที่�สำาคั่ญซึึ่�งจะเดิีนหน�าต่ิอไปค่วับิค่้่กับิการดีำาเนินธุุรกิจอย่าง

ไม่หยุดียั�ง”  Mr. Satoshi Morishima กรรมการผู้้�จัดีการ บิริษัท่

มิซ้ึ่มิ (ไท่ยแลนด์ี) จำากัดี กล่าวัปิดีท่�าย
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