ประชาสัมพันธ สังคมออนไลน “H-Beam Connect” ใหเปนที่รูจัก
ในกลุมเจาของบาน ผูรับเหมาผูออกแบบ และรานคาเหล็ก

Company Profile

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด หรือ SYS (เอส-วาย-เอส) ดําเนินการกอตั้งในป 2535
มีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อผลิต “เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน” ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน), Yamato Kogyo, Mitsui & Co., Sumitomo Corporation
(Thailand), และ Mitsui & Co. (Thailand)
ปจจุบัน SYS มีโรงงาน 2 แหง ตั้งที่อยูนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช จังหวัดระยอง มีคลังสินคา ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อีกทั้งมีสํานักงานกรุงเทพ
ตั้งอยู ถนนปูนซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ
SYS มีกําลังการผลิตเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนไดถึงปละ 1,100,000 ตัน โดยใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนที่มีคุณภาพได
มาตรฐานทั้งในไทยและตางประเทศ จึงทําให SYS สามารถผลิตและจําหนายสินคา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางทั่วถึง

Domestic Distribution Channel
SYS

End User

Get closer to end user

SYS มีโครงสรางธุรกิจแบบ B2B จําหนายสินคาผานผูแทนจําหนาย เปนหลัก
และมีความใสใจที่จะพัฒนาสินคาและบริการใหตรงความตองการของลูกคา นอกจาก
SYS ไดขอมูลลูกคาจากการสํารวจตลาดเองแลว เรายังมีผล Survey จากบริษัทวิจัย
อีกดวย
ปจจุบันเมื่อโลกธุรกิจเขาสูยุค 4.0 ลูกคาตางตองการเขาถึงขอมูลที่รวดเร็ว และ
ทั น สมั ย SYS ได ป ระชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ผ า นเว็ บ ไซต ห ลั ก www.syssteel.com และ
ใ ช Social Media ไ ด แ ก Facebook, Line@, Youtube, แ ล ะ Instragram เ พื่ อ เ ป น
ชองทางในการติดตอลูกคาไดสะดวกยิ่งขึ้น จนพัฒนาไปสูสังคมออนไลน
H-Beam connect

โจทยหลัก

SYS เริ่มตนจากการเปนผูผลิตเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนเพียงอยางเดียว ตอมา
ี ักยภาพสูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับตลาดได โดยเพิ่ม
SYS มีความคิดที่จะพัฒนา ตนเองใหมศ
การใหบริการ เจาะ ตัด ดัด ชุบ ใหกับสินคาเหล็ก พัฒนาไปสูเปน Service provider ในชื่อวา
Steel Solution by SYS เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
SYS ยังคงมุงมั่นเดินหนาพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง จึงไดหาชองทางสื่อสารใหมๆ ใหทัน
กับยุคสมัย เพื่อใหใกลชิดกับลูกคามากขึ้น จึงเปนที่มาของสังคมออนไลน H-Beam Connect
“ศูนยกลางในการใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการใชงานเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน รวมถึงอํานวยความสะดวก ในการคนหา
รายชื่อ ผูออกแบบ ผูรับเหมากอสราง และรานคาเหล็ก ไวใหในที่เดียว”

สังคมออนไลน

การวิเคราะหกลุมเปาหมายสําหรับ
H- Beam Connect
ตองการสราง
บาน/ตอเติม

คนหารายชื่อผูรับเหมา
ผูออกแบบ/ชางเหล็ก

เจาของ
บาน

อยากทราบ
รายชื่อรานคาเหล็ก
ตองการหาความรู

รานคา
เหล็ก
ตองการประชาสัมพันธ
รานคา

ผูออกแบบ

ผูรับเหมา
กอสราง

ตองการไอเดียใหมๆ

1. ผูอ
 อกแบบ ไดแก สถาปนิก และ วิศวกร
- ตองการหาความรูและไอเดียเกี่ยวกับการสรางบานใหมๆ และประชาสัมพันธหาลูกคา
2. ผูร บ
ั เหมากอสราง ไดแก ชางเหล็ก และ บริษท
ั รับเหมากอสราง
- ตองการหาความรูเกี่ยวกับการสรางบานเหล็ก หารานคาเหล็กที่จะนําไปใชในโครงการ
กอสราง และประชาสัมพันธหาลูกคา
3. ผูใ
 ช เชน เจาของรีสอรต, คอนโดมิเนียม, โรงงาน, บาน หรือกลุมนักศึกษาที่อาจจะมาเปนเจาของ
โปรเจคตางๆในอนาคต
- ตองการหาผูออกแบบ ผูรับเหมากอสราง ชางเหล็ก
4. รานคาเหล็ก (SYS Dealer)
- ตองการประชาสัมพันธรานคาตนเองใหเปนที่รูจักและสามารถเพิ่มยอดขายได

Problem/Opportunity
H- Beam Connect
Problem:
- SYS ยังขาดความชํานาญ (Knowhow) ในการทํา Online Community เนื่องจากธุรกิจ
หลักของบริษัท คือ ผูผลิตสินคาเพื่อจําหนาย

- เปนเว็บไซตนองใหมทเี่ พิง่ เปดตัวในเดือนเมษายน 2560
- จํานวนสมาชิกยังมีนอย เนื่องจาก:
• การประชาสัมพันธ ยังไมแพรหลาย
• ผูใชงานยังไมเขาใจประโยชนที่จะไดจากการเขาไปชมเว็บไซต
• สมาชิกชางเหล็กรายยอย ยังเขารวมสมัครนอย

- สมาชิกของ H-Beam Connect ไม Active (ตั้งกระทูนอย ไมมีการตอบโตกันใน web
board)

Opportunity:
- ปจจุบันยังไมมีเว็บไซตที่ใหบริการขอมูลสําหรับสินคาเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
ครบวงจรนอกจาก www.hbeamconnect.com

- Lifestyle สมัยใหมที่คนเริ่มใช Digital Platform มากขึ้น SYS จึงหันมาใช Online
Platform ในการนําสินคาเหล็กใหใกลตัวผูบริโภคมากขึ้น และมีความสะดวกและ
รวดเร็วในการใหบริการ

- เจาของธุรกิจ Start Up ของคนรุนใหม มีโอกาสสูงที่จะสนใจสินคาของ SYS เนื่องจาก
อาคารเหล็กสามารถสรางเสร็จไดเร็ว และเคลื่อนยายไดสะดวก

- มีแนวโนมวาในอนาคตจะมีความนิยมในการใชเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
เพิ่มขึน
้

แนวทางการตลาดทีเ่ กีย
่ วของกับ
Digital Marketing
SYS มีแนวคิดในการนําสื่อ Digital สําหรับ ประชาสัมพันธ สินคาและบริการของบริษัท
เพื่อใหผลิตภัณฑเหล็ก เปนเรื่องใกลตัวของผูบริโภคมากขึ้นผานทาง
www.syssteel.com, Facebook , Instagram, Line@ และ Youtube Channel
เนื่องจากเล็งเห็นวาทุกธุรกิจในอนาคตจะถูกขับเคลื่อนดวยดิจิตัล

การวางตําแหนงผลิตภัณฑทางการตลาด
H-Beam Connect “Community ของคนรัก H-Beam”
สังคมออนไลนเพื่อแลกเปลี่ยน “ประสบการณ” และ “ความรู”

ของคนรักสินคาเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน

Positioning Strategy
กิจกรรมทางการตลาด ของ H-Beam Connect
• การ Promote ผานบูทกิจกรรมหนางานจัดสัมนาตางๆของ SYS
• ทํากิจกรรมแลกของรางวัล บน Facebook
• ผูแทนขาย ประชาสัมพันธผาน Brochure

และ Line@

KPI
ตองการ แผนประชาสัมพันธ Viral Marketing ผานธีม “Community ของคนรัก H-Beam”
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพิ่ม Awareness ของเว็บไซต H-Beam Connect เปนที่รูจัก ทําใหเกิดการแชรตอ
KPI:

1.1 วัดจากจํานวนคนทีเ่ ขามาดูเว็บและระยะเวลาที่ดู
1.2 เพิ่มยอด Share คนเขามามาดู Content ในเว็บไซตแลวนําลิงคไปแชรตอ

2. เพิ่มจํานวนสมาชิกของ H-Beam Connect
KPI:

วัดจากจํานวนสมาชิกใหมของ H-Beam Connect

ขอมูลประกอบโจทย
Product
SYS สามารถผลิตเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอนไดอยางหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความตองการการใชงานของโครงสรางไดทุกประเภท รองรับการออกแบบไดทุกสภาพพื้นที่ ทําให
สิ่งปลูกสรางดูล้ําสมัย หรูหรา บงบอกถึงความโดดเดนและมีเอกลักษณ สรุปไดดังนี้
เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน

การนําไปใชงาน

H-BEAM

สําหรับงานโครงสรางเสาคานและโครงถักขนาด
ใหญ

I-BEAM

สําหรับงานรางเครน

CHANNEL

สําหรับงานบันไดและแปหลังคา

ANGLE

สําหรับงานเสาสงไฟฟาและวิทยุ

SHEET PILE

สําหรับงานกําแพงกันดิน เพื่อปองกันการเคลื่อนตัว
ของดินและปองกันน้ําไหลผาน

Service (Business Solution)

จากการแขงขันที่รน
ุ แรงในอุตสาหกรรมเหล็ก
และความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว SYS ไดพยายามปรับโครงสราง
ธุรกิจจากผูผลิตไปสู Solution Provider เพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับสินคา(Value Added) และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น
โดยมีบริการ เจาะ ตัด ดัด ชุบ ใหกับสินคา
เหล็ก เนื่องจากพบวา เมื่อผูใชงานไดแก
ผูรับเหมาซื้อเหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน
แลวตองนํามา เจาะ ดัด ชุบ กอนถึงจะนําเหล็ก
ไปใชงานได

