






แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ก�ำลังได้รับควำมนิยม

กันโลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้ ซ่ึงในต่ำงประเทศได้มีกำรน�ำหลักกำรดังกล่ำว

เข้ำมำใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในเชิงธุรกิจน่ันเอง กล่ำวคือ 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy หมำยถึง เศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ เป็นแนวทำงธุรกิจใหม่ โดยพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตลำด 

ลูกค้ำ และทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเปล่ียนระบบ

ผลิตทำงตรงจำก Make > Use > Dispose ไปสู่ระบบผลิตแบบหมุนเวียน 

Make > Use > Return ให้กลับไปเป็นทรัพยำกรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบและ

มีกระบวนกำรที่ เหมำะสม โดยแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนี้ ก�ำลังแทรก

ตัวเข้ำมำอยู่ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตอย่ำงช้ำๆ ซ่ึง ณ วันนี้ และอีกไม่

กี่ ปีข้ำงหน้ำ ท่ำนผู้ประกอบกำรอำจจะต้องน�ำหลักแนวทำงดังกล่ำวเข้ำมำใช้

ในโรงงำนของท่ำนอย่ำงแน่นอน เนื่องด้วยหลักแนวทำงนี้เปรียบเสมือนข้อ

บังคับที่มีผลต่อกำรค้ำ กำรผลิต กำรน�ำเข้ำ กำรส่งออก และอื่นๆ มำกมำย 

ซ่ึงในประเทศไทยมีหลำยบริษัทที่ ตื่ นตัวและน�ำหลักแนวคิดเศรษฐกิจแบบ

หมุนเวียนนี้เข้ำมำใช้ในเชิงธุรกิจบ้ำงแล้ว ดังเช่น เอสซีจี ซ่ึงมี เจตนำรมย์

และให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ว่ำด้วยกำรน�ำแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนหรือกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมำปรับใช้ภำยในองค์กร

อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy Committee) เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบำย ตลอดจนติดตำม

เรื่อง Circular Economy ในระดับสำกล และน�ำมำปรับใช้ในกำรสร้ำงควำม

ร่วมมือระดับท้องถิ่น และสร้ำงเครือข่ำยระดับประเทศ รวมถึงพัฒนำสินค้ำ

และบริกำร ตำมแนวทำง Circular Economy ว่ำด้วยกำรใช้นวัตกรรม 

และส่งเสริมให้พนักงำนและคู่ธุรกิจน�ำไปปรับใช้ ภำยใต้แนวปฏิบัติ Circular Way 

ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่กำรผลิต กำรใช้ และวนกลับ

เข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ฉะนั้นในอุตสำหกรรมกำรผลิตตั้งแต่

ต้นน�้ำยันปลำยน�้ำจึงอำจต้องน�ำหลักกำรและแนววิธีคิดแบบเอสซีจี เข้ำมำใช้

ภำยในโรงงำนของท่ำนในอนำคต เพื่อรองรับกับกระแสโลกที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 กรวี

FROM THE EDITOR’S DESK
Circular Economy concept is gaining favorable popularity 

of current business world which in foreign countries, 
such principle has been adopted for use in carrying out 
business operations to achieve, of course, the business 
sustainability. The Circular Economy concept so to say 
means the Circular Economy which is a new business 
approach by taking into considerations the relationships 
among the existing customers, markets and natural 
resources and using new technology to change the direct 
production system from Make> Use> Dispose to the 
circular production system of Make> Use> Return, in order 
to return them to be the resources that are circulating 
in the system with the appropriate process. This Circular 
Economy concept is gradually and slowly infiltrating into 
the industrial manufacturing sector, which, as of today and 
within the next few years, it is quite certain that all of 
you, the entrepreneurs, may have to use such guidelines 
in your factories because such guideline approaches will 
be somewhat like a regulation having the effect on trades, 
productions, imports, exports and many others. In Thailand, 
there are many companies becoming aware of and 
applying this Circular Economy concept in their businesses 
such as SCG, the company that has a passion and has 
placed the importance to the sustainable development by 
applying the concept of Circular Economy or the use of 
resources for maximum benefit for adaptation on usage 
within the organization continuously. In this connection, 
a Circular Economy Committee is appointed to formulate 
strategies and policies as well as to follow up the Circular 
Economy implementations at the international level and 
apply it in making the adaptation for use in creating local 
level co-operations and national level network including 
developing products and services in accordance with 
the Circular Economy guidelines by using innovation and 
enhancing employees and business partners to adapt them 
for applications under the Circular Way practice by using 
resources to maximize benefits from the production, the 
use and the loop back into the production process for 
new raw materials. Therefore, in the manufacturing industry 
from upstream to downstream, it may be necessary to 
apply SCG principles and concepts for use in your factories 
in the future to support the current world trend.
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CONTINENTAL UNVEILS NEW 
SHORT-RANGE RADAR SYSTEM
คอนติเนนทอลเปิดตัวระบบเรดาร์ระยะใกล้รุ่นใหม่

Continental, the developer of intelligent technology for 
automotive users, unveils a new short-range radar system 
that has been developed with dramatic leap towards precise 
detections of the vehicle surroundings by switching from 
the 24 Gigahertz (GHz) radio frequency technology currently 
installed in the vehicles to the new radar generation using 
77GHz technology as the replacement to increase the 
efficiency of radar sensors to be able to detect road users 
and obstacles much more precisely in the environment 
at a much higher resolution and level of accuracy as well 
as being able to detect movement directions and speeds 
more precisely than it was possible with the 24 GHz radio 
frequency technology previously used. As a result , 
the individual components of the new generation of the 
short-range radar system such as the antenna and 
the radio-frequency microchip now housed in a smaller 
installation space will render the sensor size even more 
compact and can be installed in the vehicle more easily 
even in a confined space.

This new radar system can be installed in the positions at 
all four corners of the vehicle body to ensure almost seamless 
360๐ monitoring of the vehicle external surroundings. The 
radar systems employing the sensors, such as this one, will 
form up the basic elements for many other advanced driver 
assistance systems, such as, the system monitoring the 
blind spots to the left and right of the vehicle, the system 
assisting the drivers in detecting the vehicle surroundings 
for traffic lane change, emergency brake assistance system 
while there is an incoming vehicle at the intersection or 
a person at the pedestrian cross-walk as well as the warning 
system for the driver while opening the door to get out of 
the vehicle that there is no cyclist or other vehicle approaching 
in the back. The radar system will transmit a signal to the 
brake to cause the vehicle to stop before an accident will 
occur. Such safety function also protects the pedestrians and 
scooter drivers, as well.

คอนติเนนทอล ผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะส�าหรับผู้ใช้ยานยนต์ เปิดตัว

ระบบเรดาร์ระยะใกล้รุ่นใหม่ ที่มีการพัฒนาระบบตรวจจับสภาพแวดล้อม

รอบยานยนต์ให้มีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนา แบบก้าวกระโดด

จากปัจจุบันที่ เคยใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ 24 GHz ส�าหรับติดตั้งใน

ยานยนต ์ เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยคีลื่นความถี่วทิยุ 77 GHz เพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพ

เซ็นเซอร์เรดาร์ให้สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมด้วยความละเอียดที่ สูง

ข้ึนและเพิ่มระดับความแม่นย�ามากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังสามารถตรวจจับทิศทาง

การเคลื่อนไหวและความเร็วของยานยนต์ได้แม่นย�าและละเอียดยิ่ งขึ้นกว่า

เทคโนโลยีคล่ืนความถี่ วิทยุ 24 GHz ดังนั้นช้ินส่วนในระบบเรดาร์ระยะ

ใกล้รุ่นใหม่อย่างเสาอากาศ (Antenna) และไมโครชิพคลื่ นความถี่ วิทยุ 

(Radio-Frequency Chip) จึงถูกติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่ เล็กลง ท�าให้เซน็เซอร์มีขนาด

กะทัดรัดยิ่งขึ้น และสามารถติดตั้งในยานยนต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นแม้มีพื้นท่ีที่จ�ากัด

ระบบเรดาร์รุ่นใหม่นี้สามารถติดตั้งได้รอบด้านยานยนต์ทั้งสี่ด้านเพื่อท�าให้

สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมภายนอกได้แบบ 360 องศา ซ่ึงระบบเรดาร์

ท่ีมีการใช้เซ็นเซอร์เช่นน้ีจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าหรับระบบช่วยเหลือ

ผู้ขับขี่ขั้นสูงอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ระบบตรวจจับยานพาหนะที่อยู่ในจุดอับ

สายตาทางด้านซ้ายและขวา ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ในการเปลี่ยนช่องจราจร 

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินขณะมียานยนต์วิ่งมาทางสี่แยกหรือผู้ที่ก�าลังเดินข้าม

ทางม้าลาย และระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ขณะก�าลังเปิดประตูลงออกจากยานยนต์

ว่าไม่มีนักป่ันจักรยานหรือยานพาหนะอื่นๆ ก�าลังเข้ามาใกล้ทางด้านหลังระบบ

เรดาร์จะส่งสัญญาณไปยังเบรกเพื่อท�าให้ยานยนต์หยุดก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

การชนข้ึน ซ่ึงฟังก์ช่ันความปลอดภัยดังกล่าวยังปกป้องผู้เดินทางเท้าและ

ผู้ขับขี่สกู๊ตเตอร์ด้วยเช่นกัน
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Join ARBURG Thailand on the Road to Digitalisation
 Seminar at new premises in Samutprakarn, 19 and 20 
Sep 2019 Data analytics is a smart solution for plastics 
manufactur ing Plast ics manufactur ing is fac ing more 
cha l lenges every day. How can we dr ive ef f i c iency 
improvements? How can we reduce waste and increase 
profit gains? In order to stay competitive, companies have 
to reconsider their processes and systems. Implementation 
of data analytics into manufacturing organisations can be 
the answer to these challenges.
 ARBURG, as a pioneer in Industry 4.0 and digitalisation, 
supports and offers numerous “smart solutions” and digital 
products for efficient plastics processing. The ARBURG host 
computer system (ALS) allows you to utilise your big data 
production more effectively - whether during order planning, 
quality assurance, mould management or maintenance.

ARBURG is ready for digital transformation in Thailand
 “ Indust ry 4 .0 powered by ARBURG is in l ine wi th 
Thailand 4.0 or Thailand economic development scheme” 
explains Mr.Ruben Sander, Director Operations ASEAN . 
“Tha i land 4 .0 is about promot ing and support ing 
innovat ion , c reat iv i ty, research and deve lopment and 
green techno log ies . ARBURG is here to support Tha i 
manufacturer to become the “Smart Factory” especially for 
private sectors such as automotive, packaging, electronics 
and medical.”
 Ms.Ratree Boonsay, Branch Manager Thailand added, 
“We are organizing the “Road to Digitalisation” seminar 
at our new premises. As an industry leader in Thailand, 
we would like to share our expertise. If you do not know 
how to start digital transformation, please join our seminar.  
Our ARBURG experts wil l offer ideas to help you find 
a way into sustainable, efficient plastic parts production 
with Smart Machines, Smart Production and Smart Services.”
 The “Road to Digitalisation” seminar wil l take place 
on September 19 and 20, 2019 from 13.00 - 15.00 in the 
showroom of ARBURG Thailand’s new premises. Click here 
to register your interest today! www.tplas.com/road-to- 
digitalisation.html

Data Analytics เป็นกุญแจส�ำคัญในอุตสำหกรรมกำรผลิตพลำสติก
	 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	การลดของเสียและเพิ่ม
ผลตอบแทนให้ได้มากยิ่งขึ้น	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ล้วนแต่เป็นความท้าทายใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา	การน�า	Data	
Analytics	มาใช้ในกระบวนการผลิตจึงเป็นค�าตอบส�าคัญที่ จะช่วยให ้
ผู้ประกอบการคงความสามารถในการแข่งขันในโลคยุคดิจิทัลนี้ได้
	 บริษัท	อาร์เบอร์ก	เป็นหนึ่งในผู้น�าอุตสาหกรรม	4.0	เล็งเห็นความ
ท้าทายของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกในปัจจุบันนี้	จึงได้น�าระบบ	
ARBURG	host	computer	system	(ALS)	มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การผลิต	ซ่ึงจะท�าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	และส่งเสริม
ผู้ประกอบการสู่ความเป็น	Smart	Factory	โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้
กระบวนการผลิตสะดวก	ง่ายดาย	และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

อำร์เบอร์กพร้อมท่ีจะสนับสนุนประเทศไทยสู่ยุค Digital Transformation
	 “อาร์เบอร์ก	ประเทศไทย	มีโครงการ	Industry4.0	powered	by	
ARBURG	ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์	4.0	เป็นอย่างดี	เราพร้อม
ที่จะสนับสนุนผู้ผลิตพลาสติกในประเทศไทยสู่การเป็น	“Smart	Factory”	
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	บรรจุภัณฑ์	อิ เล็กทรอนิกส์และ 
การแพทย์”	มร.รูเบน แซนเดอร์ Director Operations ASEAN  
อธิบายให้ฟัง
	 “เพื่อตอกย�้ าความเป็นผู้น�า	และสนับสนุนผู้ประกอบการพลาสติก 
ในประเทศไทย	เราจึงจัดงานสัมมนา	Road	to	Digitalisation	ขึ้นมา 
เพื่ อช่วยเหลือผู้ประกอบการพลาสติก	หากผู้ประกอบการฯ	ท่านใด 
ยังไม่รู้ว่าจะเริ่ มปรับเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลได้อย่างไร	ผู้ เ ช่ียวชาญของเรา
ยินดีที่จะแบ่งปันไอเดียและแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลกับธุรกิจ
ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น	ด้วย	Smart	Machines,	Smart 
Production	และ	Smart	Services” คุณรำตรี บุญเซ (Branch Manager 
Thailand) กล่าวเสริมกับเรา
	 สัมมนา	Road	to	Digitalisation	จัดขึ้นที่ โชว์รูมอาร์เบอร์กแห่งใหม่
โดยสัมมนาจะมี เพียงสองรอบในวันที่ 	 19	และ	20	กันยายน	2562	
เวลา	13 .00-15 .00	น.	หากท่านใดสนใจเข้ าฟังสัมมนา	Road	to 
Digital isat ion	สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ ด้านล่างนี้	Click here 
to register your interest today! www.tplas.com/road-to- 
digitalisation.html

เชิญร่วมฟังสัมมนา “Road to Digitalisation” ในวันที่ 19 และ 20 กันยายน นี้
ณ โชว์รูมแห่งใหม่ บริษัท อาร์เบอร์ก ประเทศไทย

Join ARBURG Thailand on the Road to
Digitalisation Seminar at New Premises
in Samutprakarn, 19 and 20 Sep 2019



DELTA THAILAND’S 
SOUTHEAST ASIA 
AND INDIA TEAMS 

COMPETE DELTA CUP

Delta Electronics (Thailand) PCL. 
sponsored student teams from top 
universities in Thailand, India and 
Vietnam at the 6th Delta Advanced 
Automation Contest (Delta Cup) at 
Wujiang, China. With 79 teams from 
72 colleges and universities taking 

ทีมเดลต้าเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และอินเดีย
เข้ารอบแข่งขันเดลต้าคัพ

part this year, Delta Thailand teams 
faced intense completion from elite 
teams from Taiwan, China and the 
Netherlands under the event theme 
“Seeking Smart IoT Talents”.

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ใหก้ารสนบัสนนุทมีนกัศกึษาจากประเทศไทย 

อินเดีย และเวียดนาม เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศ

ด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ครั้งที่ 6 

ณ เมืองอู๋เจียง ประเทศจีน มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งหมด 79 ทีม จาก 72 สถาบัน ในปีนี้ ทีมเดลต้า 

ประเทศไทยเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดกับทีม

ไต้หวัน จีน และเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม “Seeking 

Smart IoT Talents”

Information & Tickets:
German-Thai Chamber of Commerce 
AIA Sathorn Tower
14th Floor, 11/1 South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel.: +66 2 055 0600, Fax: +66 2 055 0601-02
E-Mail: info@hf-thailand.com

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2019
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

19030_APMR_Thailand_210x145_th.indd   1 13.02.19   10:44
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 Recently, Mr. Rachasak Kerdphoo, Managing Director, with 
the Management Team of Machine Tech Company Limited 
and Mr. Somwang Boonrakcharoen, President of Thai-German 
Institute Director, made a Cooperation Note on CNC Machine 
Services and Training and the Establishment of CNC Service 
and Training Center within Thai-German Institute in Chonburi 
to support the personnel and industry of the country to 
be able to compete in the internat ional markets . With in 
this Center, Machine Tech Company Limited, as a 100% Thai 
company that engaged in the imports and dist r ibut ions 
of CNC machines of JINGDIAO brand from China, imported 
the machines for use in transferr ing technology through 
training and seminars and production services on various 
parts forming by deploying JINGDIAO machinery, a high-class 
technology having been well developed to support the Thai 
manufacturing sector. Such Center wil l be a Center for the 
exhibitions of technology on various part forming productions 
by using high-class machinery in hardware and software and 
for supporting the advanced molding production techniques for 
personnel receiving training, as well. Therefore, this cooperation 
wil l result in the creations of the efficiency in the training 
management, instructors and the development of training 
courses for Thai-German Institute.
 “This cooperation between Thai-Germnan Institute and 
Machine Tech Company Limited is indeed a good sign which 
will enable us to receive new knowledge body for applications 
in the adjustment for use in performing the actual work 
from JINGDIAO machines and will consequently result in the 
development of personnel in the Thai industrial sector”.
 Mr. Somwang Boonrakcharoen, President of Thai-German 
Institute.

 “JINGDIAO brand machine is a CNC machine with new 
technology and production methods that provide the accuracy,  
prec is ion and beaut i fu l sur face idea l ly su i tab le for the 
productions of metal parts. We view Thai-German Institute as  
one of the country organizations that supports the Thai industrial 
sector which will be able to excellently disseminate this new 
production method to the Thai manufacturing industry”.
 Mr. Rachasak Kerdphoo, Managing Director, Machine 
Tech Company Limited.

 “JINGDIAO brand machine is a very spectacular in China. 
The machine is capable to mill workpiece surfaces for evenly 
neat smoothness. This time cooperation with Thai-German 
Institute would definitely give rise to great benefits to perceive 
new technology and techniques that the machine has because 
it would make the personnel more capable in the productions 
and, in addition, the disseminates of new technology to Thai 
industrialists definitely materialized”. 
 Mr. Boonsom Korpraserttavorn, Technical Director, Machine 
Tech Company Limited.

แมชชีนเทค จับมือ สถาบันไทย – เยอรมัน เสริมทักษะบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตช้ินงาน 
โดยแมชชีนเทคส่งเครื่องยี่ห้อ JINGDIAO จากจีนที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมสนับสนุนการผลิตไทย 

Machine Tech Joins Hands with Thai-German Institute in Enhancing 
Personnel Skills to Increase Workpiece Production Efficiency by 
Sending High-Performance JINGDIAO Brand Machine from China 
to Jointly Support Thai Productions

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	คุณรัชศักดิ์ เกิดภู่ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร 
บริษัท แมชชีนเทค จ�ากัด	และ	คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อ�านวยการสถาบัน
ไทย – เยอรมัน	ได้บันทึกความร่วมมือด้านงานบริการและฝึกอบรม	(CNC	Machine) 
และจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการและฝึกอบรมเคร่ืองซีเอ็นซี	ภายในสถาบันไทย-เยอรมัน	จ.ชลบุรี 
เพื่อสนับสนุนบุคลากรและอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได	้
ซ่ึงภายในศูนย์แห่งนี้บริษัท	แมชชีนเทค	จ�ากัด	ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย	100%	
ที่ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคร่ืองจักรซีเอ็นซี	ได้น�าเคร่ืองจักรซีเอ็นซียี่ห้อ	
JINGDIAO	จากประเทศจีน	เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมและสัมมนา 
รวมทั้งบริการด้านการผลิตขึ้นรูปช้ินส่วนต่างๆ	โดยเครื่ องจักร	JINGDIAO	เป็น
เทคโนโลยีช้ันสูงที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีเพื่อมาสนับสนุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตของไทย	และศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิต
งานขึ้นรูปช้ินส่วนต่างๆ	โดยใช้เครื่องจักรช้ันสูงทางด้าน	Hardware	และ	Software	
อีกทั้งยังสนับสนุนเทคนิคงานผลิตขึ้นรูปขั้นสูงแก่บุคลากรที่ เข้ามารับการฝึกอบรมด้วย	
ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการบริหารงานฝึกอบรม	การ
สร้างวิทยากร	และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับสถาบันไทย-เยอรมัน
	 “ความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ	กับบริษัท	แมชชีนเทค	จ�ากัด	ในครัง้นีน้ับว่าเป็น
นิมิตหมายที่ดี	ซ่ึงเราจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ	เข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงจาก
เครื่อง	JINGDIAO	และจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของ
ไทย”
	 คุณสมหวัง	บุญรักษ์เจริญ	ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันไทย	–	เยอรมัน

	 “เครื่องยี่ห้อ	JINGDIAO	เป็นเครื่องซีเอ็นซีที่มีเทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่ใหม่	ซ่ึง
จะให้ความแม่นย�า	เที่ยงตรง	และได้พืน้ผิวที่สวยงาม	เหมาะกับการผลิตช้ินงานด้าน
โลหะ	โดยเรามองว่าสถาบันไทย-เยอรมัน	ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของประเทศที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมไทยซ่ึงจะสามารถเผยแพร่วิธีการผลิตใหม่นีใ้ห้กับนักอุตสาหกรรม
การผลิตไทยได้อย่างดีเยี่ยม”	
	 คุณรัชศักดิ์	เกิดภู่	กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	แมชชีนเทค	จ�ำกัด	

	 “เครื่องยี่ห้อ	JINGDIAO	เป็นที่โดดเด่นมากในจีน	ซ่ึงมีความสามารถในการกัด
ช้ินงานให้มีพืน้ผิวที่เรียบเนียน	ความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน	ในครั ้งนีจ้ะก่อ
ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการรับทราบเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ	ที่เครื่องมี	เพราะ
จะท�าให้บุคลากรมีความสามารถในการผลิตมากขึน้	และยังเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยี
ใหม่ให้กับนักอุตสาหกรรมการผลิตไทยได้ทราบด้วย”
	 คุณบุญสม	กอประเสริฐภำวร	Technical	Director	บริษัท	แมชชีนเทค	จ�ำกัด





COVER STORY

Cad Cast was founded in 2011 and operated under the 
management of European and Thai companies and is
considered a leader in 3D (3 Dimension) printing and
des ign in Southeast As ia . The Company prov ides
a professional 3D printing service system ready to support 
work on the industrial engineering design in the Region.

Cad Cast Offers the Following Services:
 • CAD/CAM : Which is a 3D design to respond to 
the needs of customers by our Team of Experts by using 
the standard industrial software;

CAD CAST ADDS VALUE TO MANUFACTURING 
INDUSTRY WITH DESIGN AND 3D PRINTING
Cad Cast เพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมการผลิต
ด้วยการออกแบบและพิมพ์แบบ 3 มิติ

 • 3D printing : Which is a high precision printing 
ideally suitable for all industries by using a variety type of 
machines to respond to the needs of many categories of 
customers, ranging from prototyping to mass production 
which consists of 3-dimensional machines of the brands 
as follows: Solidscape for jewelry markets; Prodways for 
the prototype or medical business and voxeljet for mass 
production in the foundry industry.
 Respective to Cad Cast’s sales and service work, it 
has expanded throughout Southeast Asia. The services 
have been provided in many countries such as Thailand, 
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Mr. Anshuman Tripathy, Sales Manager, Cad Cast



Cambodia, Laos, Vietnam, Singapore, Malaysia, Timor-Leste, 
Brunei, Indonesia, Philippines, Myanmar, Pakistan and Sri 
Lanka.
 Mr. Anshuman Tripathy (Anshu), Sales Manager, Cad Cast, 
gave his accounts to “Manufacturing Review Magazine” 
that Cad Cast had been engaged in the main business 
relating to 3D Printing Technology used in the industry 
which, mostly, would use it in the mass manufacturing 
industry. Cad Cast’s products would be in diversified target 
customers such as jewelry group or a group of industrial 
production related to casting because, at present, many  
peop le see the 3D pr in t ing work as an Add i t i ve 
Manufacturing (AM), i. e. the workpiece forming process 
which could be done by adding materials to connect 
together in the form of l iquid or powder that many 
people call it the 3D Printing which is currently very popular 
and widespread in the mass manufacturing industry.

voxeljet Brand 3D Printing
 3D Printing is an ideal innovation for Mass Manufacturing. 
In Thailand, a large number of automotive manufacturing 
industries have their production bases set up and that 
those manufacturers are looking for 3D printing molded 
with sand powder. Mr. Anshu further added, “We have 
a 3D printing machine molded with sand powder under 
the machine brand name of “voxeljet”. The 3D printing 
machine of voxeljet, especial ly, VX4000 version is the 
largest machine in the world that can form workpieces 
up to the size of 4 x 2 x 1 meter and is suitable for 
additive manufacturing which the automotive industry is 
in need for use”. For the “voxeljet”, it is a 3D printing 
machine molded with sand powder. Made in Germany, the 
machine currently consists of 5 versions placed on sales 
worldwide, which are VX200, VX500, VX1000, VX2000 and 

VX4000. Customers can bring sand powder from suppliers 
anywhere for use in casting work.
 The remarkably outstanding feature of this VX4000 
version machine as known to all of us is that it can mold 
workpieces as large as up to 4 x 2 x 1 meter in size. 
Another remarkably outstanding point is that it is the 
machine ideally suitable for producing small quantities of  
work and mass manufactur ing work such as boat 
propel lers, air pump propel lers or equipments, tools, 
machines used in the automotive industry requir ing 
a large quantity, especially, some types of workpieces that 
the VX4000 machine can produce up to 12,000 pieces 
within 60 hours. At present, a large number of major 
manufacturers have made use of the sand powder forming 
processes by using 3D Printing to mold the workpieces 
in the goods products.
 “Add i t i ve Manufactur ing or 3D pr in t ing is st i l l 
considered a new matter for the manufacturing industry 
in Thailand. Many people may have already been aware 
of it that it can be used in the Mass Manufacturing work 
group, yet, there are sti l l many people who have not 
known as to how they can use 3D printing along with 
their own production process. Therefore, the Cad Cast 
Team will provide assistances by going to look at the 
production process and the products of the customers and 
make determination as to what types of their products 
are and then give them the instructions on how to use 3D 
printing that will suit their productions. In this connection, 
the Cad Cast Team will primarily offer the 3D printing 
machine to the manufacturing industry. Hence, the after 
sales service work will be involved, as well, which, in this  
respect, Cad Cast can respond to every need of the 
customers upon requested. In the case, particularly, when 
a customer cannot decide to buy the machine, Cad Cast 

“WE HAVE A 3D 
PRINTING MACHINE 

MOULDED WITH SAND 
POWDER UNDER THE 

MACHINE BRAND 
NAME OF “VOXELJET”
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can bring samples and sand powder raw materials used 
by the customer to simulate the workpiece forming 
process f i rst as wel l as present ing informat ion and 
worthiness that the customer will receive from the voxeljet 
machine. In addition, Cad Cast Team can calculate the cost 
for the customer to know as to where the break-even 
point is”, concluded Mr.Anshu.

 Cad Cast ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 ภายใต้การบริหารงานของบริษัทยุโรป 
และไทย Cad Cast เ ป็นผู้น� าด้านการพิมพ์และออกแบบ 3D (3 มิติ ) 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Cad Cast จะให้บริการระบบการพิมพ์แบบ 
3 มิติ ระดับมืออาชีพที่พร้อมคอยสนับสนุนงานออกแบบด้านวิศวกรรมทาง
อุตสาหกรรมในภูมิภาค

Cad Cast มีการให้บริการดังต่อไปนี้: 
 • CAD / CAM : เป็นการออกแบบ 3 มิติ ตามความต้องการของ
ลูกค้าโดยทีมผู้เช่ียวชาญของเรา โดยใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานทางอุตสาหกรรม
 • การพิมพ์ 3 มิติ : คือ การพิมพ์ที่มีความแม่นย�าสูงเหมาะส�าหรับ 
ทุกอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องหลากหลายแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าหลากหลายประเภท จากการท�าต้นแบบไปจนถึงการผลิตแบบ Mass  
Production ซ่ึงประกอบด้วยเครื่อง 3 มิติ ยี่ห้อ ดังนี้ Solidscape ส�าหรับ
ตลาดจิวเวอร์รี่  Prodways ส�าหรับต้นแบบหรือทางการแพทย์ และ voxeljet 
ส�าหรับ Mass Production ในอุตสาหกรรมโรงหล่อ 

 ส� าหรับงานขายและบริการของ Cad Cast ได้ขยายไป ท่ัว เอ เ ชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการให้บริการในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ติมอร์เลสเต บรูไน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ พม่า ปากีสถาน และศรีลังกา
 คุณ Anshuman Tr ipathy (Anshu) , Sales Manager, 
Cad Cast เผยกับ “นิตยสารแมนูแฟคเจอริ่ ง รีวิว” ว่า Cad Cast 
ได้ด� า เนิน ธุรกิจหลัก เกี่ ยวกับ 3D Pr in t ing Techno logy ที่ ใ ช้ ใน
อุตสาหกรรม และส่วนใหญ่จะถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบ 
Mass Manufactur ing ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของ Cad Cast จะอยู่ ในกลุ่ม
ลูกค้า เ ป้าหมายหลากหลายประเภท เ ช่น กลุ่มงานจิว เวอร์รี่  หรือกลุ่ม
งานผลิตอุตสาหกรรมที่ มีความเก่ียวข้องกับงานหล่อ เพราะปัจจุบันงาน
ประเภท 3D Printing ซ่ึงหลายคนมองว่าเป็นการผลิตแบบเพิ่ มเ น้ือวัสดุ  

(Addit ive Manufactur ing, AM) กล่าวคือกระบวนการขึ้นรูปช้ินงาน 
ด้วยการเติมเนื้อวัสดุเข้าไปเช่ือมต่อกันในรูปแบบของเหลวหรือผง และหลาย
คนเรียกกันว่า 3D Printing ซ่ึงปัจจุบันก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากและ 
แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมการผลิตแบบ Mass Manufacturing

3D Printing แบรนด์ voxeljet
 3D Printing เป็นนวัตกรรมที่ เหมาะมากส�าหรับ Mass Manufacturing 
ซ่ึงในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ตั้งฐานการผลิตเป็นจ�านวน
มาก และผู้ผลิตเหล่านั้นได้ก�าลังมองหา 3D Printing ที่ขึ้นรูปด้วยผงทราย  
คุณ Anshu เสริมว่า “เรามีเคร่ือง 3D Printing ที่ ขึ้นรูปด้วยผงทรายที่
มีช่ือแบรนด์เคร่ืองจักรว่า “voxeljet” โดยเฉพาะเคร่ือง 3D Printing ของ 
voxel jet รุ่น VX4000 เป็นเคร่ืองที่ ใหญ่ที่ สุดในโลก ซ่ึงสามารถข้ึนรูป

 

ช้ินงานได้ถึงขนาด 4x2x1 ม. และเหมาะกับงาน Additive Manufacturing 
ที่ อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการใช้” ส�าหรับเครื่อง “voxeljet” เป็นเครื่อง 

3D Printing ที่ขึ้นรูปด้วยทราย เป็นเครื่องจักรที่ผลิตขึ้นในเยอรมัน และปัจจุบัน
มีจ�าหน่ายทั่วโลกแล้ว 5 รุ่น ได้แก่ VX200, VX500, VX1000, VX2000 
และ VX4000 โดยเครื่องทุกรุ่นลูกค้าสามารถน�าผงทรายจากซัพพลายเออร์
จากที่ ใดก็ได้มาใช้ในงานหล่อขึ้นรูป
 จุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้อย่างที่ทราบกันในรุ่น VX4000 ที่สามารถขึ้น
รูปช้ินงานได้ใหญ่ถึง 4x2x1 ม. แล้ว จุดเด่นอีกประการหนึ่ งคือเป็นเครื่อง
ที่ เหมาะกับการผลิตช้ินงานที่ ต้องการในปริมาณที่น้อยและงานที่ เป็น Mass 
Manufacturing อาทิเช่น ใบพัดเรือ ใบพัดในป๊ัมลม หรืออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการจ�านวนมากๆ โดยเฉพาะ 

ช้ินงานบางประเภทที่ เคร่ือง VX4000 สามารถผลิตได้ถึง 12,000 ช้ิน ภายใน 
60 ช่ัวโมง ซ่ึงปัจจุบันได้มีผู้ผลิตรายใหญ่ได้ใช้กระบวนการขึ้นรูปด้วยทราย
โดยการใช้ 3D Printing ไปขึ้นรูปช้ินงานในโปรดักส์ของสินค้าแล้ว
 “Additive Manufacturing หรือ 3D Printing นับว่ายังเป็นเรื่องใหม่
ส�าหรับวงการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ซ่ึงหลายคนอาจรู้แล้วว่า
สามารถน�ามาใช้ในกลุ่มงานแบบ Mass Manufacturing แต่ยังมีอีกหลาย
คนที่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถน�า 3D Printing ไปใช้ควบคู่กับกระบวนการ
ผลิตของตนเองได้อย่างไร ดังนั้นทีมงาน Cad Cast จะเข้าไปดูกระบวนการ
ผลิตและโปรดักส์ของลูกค้าว่าเป็นแบบใด และหลังจากนั้นจะแนะน�าวิธีการ 
ใช้งาน 3D Printing ให้เหมาะสมกับการผลิต โดยทีมงาน Cad Cast จะน�า
เสนอเครื่องจักร 3D Printing แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ดังนั้นจึง
ต้องมีงานบริการหลังการขายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซ่ึง Cad Cast สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกความต้องการเมื่อลูกค้าร้องขอ โดย
เฉพาะในกรณีที่ลูกค้ายังไม่สามารถตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรได้ ทาง Cad Cast 
สามารถน�าตัวอย่างและวัตถุดิบผงทรายที่ลูกค้าใช้ ไปด�าเนินการจ�าลองข้ึนรูป
ช้ินงานให้ลูกค้าได้พิจารณา พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลและความคุ้มค่าที่ลูกค้า
จะได้รับจากเครื่อง voxeljet และยังสามารถคิดค�านวณต้นทุนให้ลูกค้าทราบ
ได้อีกด้วยว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่ เท่าใด” คุณ Anshu กล่าวทิ้งท้าย
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MASTIP (THAILAND) 
PARTICIPATES IN ERECTING BOOTH SHOWING PLASTIC INJECTION EQUIPMENTS 
IN MANUFACTURING EXPO 2019 ...READY TO SEND MERIT FOR SOCIAL 
ASSISTANCES TO MATCH COMPANY’S  SLOGAN, “WE MAKE THINGS BETTER”
มาสทปิ (ประเทศไทย) ร่วมออกบูธโชวเ์ทคโนโลยอุีปกรณ์สาํหรบัฉดีพลาสตกิในงาน 
Manufacturing EXPO 2019… พรอ้มสง่บุญช่วยเหลอืสงัคม เพื่อให้สมกบัคาํที่วา่ 
“We make things better”

Manufacturing Expo 2019 or (ME) would help strengthen 
and support the ASEAN’s industrial production capacity 
and enhance the presentations of up-to-date contents 
to industrialists through the latest innovations of more 
than 2,400 brands from 46 countries. It is the event of 
important assembly of more than 95,000 manufacturers 
wanting to accelerate the production capacity in full 
steam of efficiency. Mastip (Thailand) Co., Ltd., is yet 
another one of the leading companies exhibiting the 
industrial product technology in this event. Mrs. Patcharee 
Manavapat, Company Executive said, “We have brought 
many new products out for presentations to our booth 
visitors such as Single Valve Gate which is the Compact 
product ideally suitable for packaging work and automotive 
parts that are small pieces. In addition, there are many 
products which are quite comprehensive in covering the 
usage that customers can choose to use to suit their 
needs.” Another activity occurring in our booth is that, 
Mastip has organized the activity with the customers for 
jointly making merit in collaboration with the Office of the 
Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT) under 
Royal Patronage, Nakhon Nayok Province Branch (Ban Ruen 
Suk), the Center for Redundant Disability Promotion and 
Occupation Development of Nakhon Nayok Province. This 
activity is a part yet to help the society to be pleasantly 
livable and to conform with the Company’s commitment, 
“We make things better.”

แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 หรือ (เอ็มอี) จะช่วยเสริมพลังอุตสาหกรรม

สนบัสนนุและการผลติของอาเซียน พรอ้มเสนอเน้ือหาอันทันสมัยแกน่กัอุตสาหกรรม

ผา่นนวตักรรมใหมล่่าสุดกวา่ 2,400 แบรนด ์จาก 46 ประเทศ โดยงานนีเ้ป็นการ

รวมตัวครั้งส�าคัญของผู้ผลิตกว่า 95,000 ราย ที่ต้องการเร่งพลังการผลิตให้

เต็มประสิทธิภาพ โดย บริษัท มาสทิป (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นอีกหนึ่งบริษัท
ช้ันน�าที่ไดร่้วมโชวเ์ทคโนโลยทีางผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมครัง้น้ีดว้ย ดา้นคณุพชัรี 
มาณวพฒัน ์ผูบ้รหิารบรษิทั กลา่ววา่ “บรษิทัไดน้�าโปรดกัสใ์หม่ๆ  ออกมาน�าเสนอ

ให้ผู้เยี่ยมชมบูธมากมาย อาทิเช่น Single Valve Gate เป็นโปรดักส์ Compact 

ที่เหมาะกับงานแพคเกจจิ้ง และออโตโมทีฟพาร์ทที่เป็นช้ินเล็กๆ นอกจากนี้ยังมี

ผลิตภัณฑ์อีกมากมายท่ีค่อนข้างครบวงจร ซ่ึงลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม

กบัความตอ้งการได”้ อีกหน่ึงกจิกรรมท่ีเกดิข้ึนภายในบูธส�าหรับงานน้ีคอื มาสทปิไดจ้ดั

กจิกรรมกบัลกูคา้ในการรว่มท�าบุญกบัส�านกังานมูลนธิธิรรมกิชนเพื่อคนตาบอด

ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) ศูนยส์ง่เสรมิ

และพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ�้ าซ้อน จ.นครนายก ซ่ึงกิจกรรมในครั้งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ และสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทคือ 

“We make things better” 

“WE MAKE THINGS BETTER.”
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BUSINESS NEWS

 Japan is one of the world’s leaders in the never-ending 
development of advanced technology and innovation, whether 
it is about automotive, electronics, electr ical appliances, 
chemicals and many more. The developments in Japan are 
not only focusing on the replacement of new machines or 
systems but also on the application of technologies and 
equipment that adds to the existing processes and systems 
and maximizes its efficiency. This all results that Japan is 
being able to develop the whole industrial chain, not only 
for large companies but also for small and medium sized 
entrepreneurs (or SMEs) who account for more than 90% of 
the whole nation’s industries. With this reason, public and 
private sectors in Japan have been giving high priority to 
maintenance technologies and solutions, i.e. introduction of 
innovations and technologies such as sensors, AI, automation 
systems, robotics, IoT, etc. This to maximize productivity and 
efficiency and thus to enable assessment and prediction 
which prevent risks in the process. 
 To Japan industr ies , “Maintenance” means not just 
repairing machines, but maximizing productivity and efficiency. 
Nowadays, maintenance activities utilizing IoT, Big Data, AI, 
robotics, etc. are considered as the basis of Industry 4.0 and 
the key to Smart Manufacturing.   
 “Maintenance & Resilience Asia 2019” will take place 
from 2-4 October 2019 at BITEC, Bangkok. The theme of the 
trade show is ‘Smart Manufacturing & Smart Infrastructure’ 
and the event is organized by Japan Management Association 
(JMA) and Exposis. Officially supported by the Ministry of 
Industry, the Ministry of Transport, Chula Engineering, FTI and 
TPA. The objective is to introduce technology and innovation 
relating to manufacturing, infrastructure and maintenance for 
advanced and sustainable development to manufacturers, 
engineers, industry professionals – plus those with abiding 
interest - from Thailand and ASEAN. The 3-day exhibition will 
showcase advanced technologies, innovations, equipment and 

HOW JAPANESE INDUSTRIES USE MAINTENANCE
TECHNOLOGY FOR SMART MANUFACTURING
FIND OUT AT MAINTENANCE RESILIENCE ASIA 2019
อุตสาหกรรมญ่ีปุ่นใช้ Maintenance เทคฯ อย่างไรถึงได้เป็น SMART MANUFACTURING 
พบค�าตอบได้ท่ีงาน Maintenance & Resilience Asia 2019

solutions for processing, engineering as well as infrastructure 
from local and international companies, especially from Japan. 
In addition, many interesting presentations and case studies 
will be conducted at the 3-day Maintenance & Resilience 
Asia 2019, 2-4 October at BITEC, Bangkok. More information 
and free registration: https://asia.maintenance-resilience.com  
email: info@exposis.co.th or phone (66) 2559 0856 - 8.

	 ประเทศญี่ ปุ่น	หนึ่งในผู้น�ำอุตสำหกรรมของโลกท่ีมีกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีล�้ำสมัยอย่ำงต่อเน่ือง	ไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมยำนยนต์	อิเลคทรอนิกศ ์

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	เคมีและอื่นๆ	อีกมำกมำย	กำรพัฒนำดังกล่ำวไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียง
กำรทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือระบบใหม่ๆ	แต่เป็นกำรน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์มำ
เพิ่มมำเสริมระบบและกระบวนกำรผลิตเดิมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพ	
ส่งผลให้กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของญี่ ปุ่นด�ำเนินไปได้ทั้งระบบ	ไม่เพียงแต่บริษัท
ขนำดใหญ่แต่ยังครอบคลุมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและย่อม	หรือ	SMEs	ซ่ึงมี
สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ	90	ของอุตสำหกรรมของประเทศ	ด้วยเหตุผลดังกล่ำว	ภำค
รัฐและผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมของญี่ ปุ่น	ให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับ
เทคโนโลยีและโซลูช่ันกำรบริหำรจัดกำรและบ�ำรุงรักษำ	(Maintenance	Technology) 
ซ่ึงเป็นกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี	อำทิ	เซ็นเซอร์	ปัญญำประดิษฐ์	ระบบ 
อัตโนมัติและหุ่นยนต์	IoT	ฯลฯ	มำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ	ประสิทธิผล	และยัง
สำมำรถประเมินและคำดกำรณ์เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่ำงๆ	ในกระบวนกำรผลิตได้	
	 ส�ำหรับประเทศญี่ ปุ่น	ค�ำว่ำ	“Maintenance”	ไม่ได้หมำยถึงเพียงแค่	กำรซ่อม	
หรือกำรซ่อมบ�ำรุง	แต่อย่ำงเดียว	แต่ยังเป็นกำรน�ำเอำนวัตกรรมและเทคโนโลยี	อำทิ	
ปัญญำประดิษฐ์	IoT	เซ็นเซอร์	หุ่นยนต์	ฯลฯ	มำใช้ในระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำน	และป้องกันควำมเสี่ยงต่ำงๆ	ที่อำจเกิดขึ้น	ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่ำนี้
ถือเป็นพื้นฐำนส�ำคัญในกำรก้ำวสู่กำรผลิตอัจฉริยะ	หรือ	Smart	Manufacturing	
	 งำน	“Maintenance and Resilience Asia 2019”	จัดข้ึนภำยใต้แนวคิด	
Smart Manufacturing & Smart Infrastructure		ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่ำง
วันที่  2-4 ตุลาคม 2562	นี้ที่ ไบเทค	บำงนำ	จัดโดย	Japan	Management 
Association	ร่วมกับบริษัท	เอ็กซโปซิส	งำนได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเป็นทำงกำรจำก	
กระทรวงอุตสำหกรรม	กระทรวงคมนำคม	คณะวิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย	สภำอุตสำหกรรมแห่งประ เทศไทย	สมำคมส่ง เสริม เทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ ปุ่น)	มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอเทคโนโลยี	นวัตกรรม	ส�ำหรับอุตสำหกรรม
กำรผลิต	โครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค	และกำรบ�ำรุงรักษำเพื่อกำรพัฒนำ
ให้มีควำมล�้ำสมัยและยั่งยืน	ให้กับผู้ประกอบกำร	วิศวกร	และผู้สนใจเข้ำร่วมงำน
จำกประเทศไทยและอำเซียน	สอดคล้องตำมนโยบำย	Thailand	4.0	ของรัฐบำลที่ 
ผลักดันให้ทุกภำคส่วนปรับตัวให้เข้ำกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	เพื่อให ้

ทันต่อกำรแข่งขันในระดับภูมิภำคอำเซียน	และระดับโลก	
	 ภำยในงำนจะมีกำรจัดแสดงเทคโนโลยีล�้ ำสมัย		นวัตกรรม	อุปกรณ์และ
โซลูช่ัน	ที่น�ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิต	กระบวนกำรทำงวิศวกรรม	และโครงสร้ำง
พื้นฐำนฯ	จำกผู้ประกอบกำรทั้งในและต่ำงประเทศ	และจะมีกำรประชุมสัมมนำที่
มีกำรบรรยำยและกำรน�ำเสนอกรณีศึกษำต่ำงๆ	ผู้สนใจเข้ำร่วมสำมำรถดูข้อมูล
และลงทะเบียนออนไลน์	โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยกำรเข้ำร่วมและพบเทคโนโลยีล�้ ำสมัย 
ที่งำน	Maintenance	&	Resilience	Asia	2019	วันที่ 	2-4	ตุลำคม	นี้	ที่ ไบเทค	
บำงนำ		สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://asia.maintenance-resil ience.com 
อีเมล	amit.r@exposis.co.th	โทร	02	559	0856	–	8
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The exhibition focused on advanced maintenance 
technologies and solutions for maximizing productivity…
The Key... to Smart Manufacturing & Infrastructure
งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นลํ้าสมัยสําหรับการบริหารและวางแผนงานบํารุงรักษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต… กุญแจสู�การผลิตและโครงสร�างพื้นฐานอัจฉริยะ

MAINTENANCE & 
RESILIENCE ASIA 2019
“The Key to Smart Manufacturing & Infrastructure”

BITEC | Bangkok
ไบเทค กรุงเทพฯ

 October 
ตุลาคม2-4 2019

Register today for free admission 
to the exhibition & conference
ลงทะเบียนวันนี้ เพื่อเข�าชมงานและร�วมประชุมสัมมนาฟรี!! 

Free Shuttle Van for 
Group Visitors 

ฟรีรถรับส�งหมู�คณะ!!
(minimum 10 persons)

 (ขั้นตํ่า 10 คน)

https://asia-maintenance-resilience.com | email: info@exposis.co.th | Tel: +66 (0) 2 559 0856

Official Supporter : 

Concurrent Event:



N-TECH MACHINERY 
OFFERS NEWLY INNOVATIVE 5-AXIS MACHINE READY TO INCREASE 
POTENTIAL AND EXTEND PRODUCTION PROCESS

N-Tech Machinery Co., Ltd., is a reliable 
machine distributing agent which has 
been trusted in the machine tool 
business for over 22 years. We have 
a wide range of machines whether it is 
a CNC Machining Center, CNC Turning 
Center, CNC Double Column Machine, 
Wire Cut EDM. The machinery brands 
which we choose for presenting to 
our customers are the leading brands 
from Taiwan which are GOODWAY, 
KAFO, DAHLIH, CHMER, MAXMILL, 
AKIRA-SEIKI etc.

In the introduction, Ms. Sirilak  
Pongvachirasakul, Sales Manager, 
N-Tech Machinery Co., Ltd., presented 
the newly innovative 5-axis 5AX-AC650 
model of Akira-Seiki’s brand. By property 
of the machine, X-axis can run up 
to 690 millimeter while Y-axis will be 
at 590 millimeter and Z-axis at 560 
millimeter with a rotary table of the size 
up to 500 millimeter that can rotate in 
degrees up to +30 degrees and -120 
degrees. The rotating axis is of BT40 
size with the transmission speed at 
15,000 rounds. On the part of the tools, 
they are built in the machine and up 
to 28 tools can be housed in it. Akira-
Seiki selects to use the rotary table 
innovation of Japan, thus, making the 
usage potentials of the manufacturers 

เอ็น-เทค แมชชีนเนอรี่ นําเสนอนวัตกรรมใหม่เครื่องจักร 5 แกน
ที่พร้อมเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดกระบวนการผลิต

WE HAVE A WORKING TEAM AVAILABLE TO PROVIDE FULL AND CLOSE LOOP 
SERVICES ALL EVERY DAY IN ORDER TO INSPIRINGLY CAUSE THE RISING OF 

OUR CUSTOMERS’ PRODUCTIONS WITH THE OPTIMAL EFFECTIVENESS

Ms. Sirilak Pongvachirasakul, Sales Manager, N-Tech Machinery Co., Ltd.
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and working precision increased with the 
production time substantially reduced.

On the part of the after-sale-services, 
we have a Team of 27 Engineers 
in total on wait to provide service 
supports whether it is on the matter 
of installing the machines, trainings, 
teaching on machine operat ions, 
machine maintenances. We have a Working 
Team available to provide services 
around the clock every day in order 
to inspiringly cause the rising of our 
customers’ productions with the optimal 
effectiveness.

บรษิทั เอน็-เทค แมชชีนเนอรี่ จาํกดั เป�นตวัแทน
จาํหน่ายเครื่องจกัรที่มคีวามนา่เช่ือถอืและไดร้บัความ

ไว้วางใจในธุรกิจเครื่องจักรแมชชีนทูล มากว่า 

โดยที่ Akira-Seiki เลือกใช�นวัตกรรมของ Rotary 

Table เป�นของประเทศญี่ ปุ่น ทําให้เพ่ิมศักยภาพใน

การใช�งานของผู้ผลิต และเพิ่มความแม่นยําในการ

ทํางาน ลดระยะเวลาในการผลิตได้มาก

ในส่วนของบริการหลังการขายทางบรษิทั มีทีม

วิศวกรที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าทั�งหมด 27 ท่าน 

ซ่ึงคอยให้บริการไม่ว่าจะเป�นเรื่องของการติดตั�ง

เคร่ืองจักร การฝึกอบรม การสอนการใช�งานของ

เครื่องจักร การบํารุงรักษาเครื่องจักร เรามีทีมงาน

คอยให้บริการทุกวัน และตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้

ลูกค้าเกิดการผลิตท่ีมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด

22 ปี โดยเรามีเคร่ืองจกัรหลากหลาย ไม่วา่จะเป�นเคร่ือง 

CNC Machining Center, CNC Turning Center, 

CNC Double Column Machine, Wire Cut EDM 

โดยแบรนด์เคร่ืองจักรที่ เราเลือกในการนําเสนอให้

ลูกค้า นั่นคือแบรนด์ชั�นนําจากไต้หวัน ไม่ว่าจะเป�น 

GOODWAY, KAFO, DAHLIH, CHMER, MAXMILL, 

AKIRA-SEIKI เป�นต้น

คณุศริลิกัษณ ์พงศว์ชิรสกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
บริษัท เอ็น–เทค แมชชีนเนอรี่ จํากัด ได้นําเสนอ
นวัตกรรมใหม่ของเครื่อง 5 แกน รุ่น 5 AX-AC650 

แบรนด์ของ Akira-Seiki โดยคุณสมบัติของตัว

เครื่องจักร แกน X จะวิ่งได้ถึง 690 มิลลิเมตร แกน 

Y จะอยู่ท่ี 590 มิลลิเมตร แกน Z จะอยู่ที่ 560 

มิลลิเมตร โดยมีขนาดของโต๊ะได้ถึง 500 มิลลิเมตร 

สามารถหมุนในแนวองศาได้ถึง +30 องศา และ -120 

องศา โดยแกนหมุนจะเป�นขนาด BT40 มีความเร็ว

รอบอยู่ที่ 15,000 รอบ ในส่วนของตัวทูลนั�นถูกใส่

มากับเครื่อง อีกทั�งยังสามารถใส่ทูลได้สูงถึง 28 ทูล 

AKIRA-SEIKI รุ่น 5AX-AC650
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MECHANICAL ARM TM12 TM ROBOT 
THAT MEETS ALL FORMS OF PRODUCTIONS

Premier Automation Center Co., Ltd., 
is a leading industrial automation system 
products distributor in Thailand which, 
up to the present, has accounted for 
the business operations for 18 years. 
Initially, the company imported industrial 
products from Japan such as Servo 
Motor, PLC, Inverter Robot etc., and 
thereafter, industrial products being the 
Ball Screws and Linear Guideway including 
the mechanical group or robots of 
different types were additionally imported 
from Taiwan. 

Mr.Suepsan Khaewkaew, Product 
& Marketing Manager, revealed that 
the company had imported robots for 

TM ROBOT รุ่น TM12 หุ่นยนต์แขนกล
ที่ตอบโจทย์การผลิตได้ทุกรูปแบบ

launching to markets for customers in 
the manufacturing industry in Thailand by 
importing TM12 TM ROBOT brand from 
Taiwan for offering to industrialists in every 
factory. For TM12 model robot feature, 
it is about the matter of the SMART 
S IMPLE SAFE and i s a Collaborative 
Robot that can respond to the needs of 
manufacturing industry in the 4.0 era. We 
will call it robot, Robot TM12 version robot 
has a special feature that it can extend 
the working distance up to 1,300 mm 
and can load the weight of 12 kg, can 
provide precision including the ability to 
sort out different types of workpieces 
in picking them up because this robot 

version is equipped with a built-in vision 
system which is intelligent, easy to use 
with safety. Whenever an object hits 
the mechanical arm, it will stop working 
immediately, so, it is ideally suitable for 
use in the transportation work of raw 
materials, work to do with people work 
station on car (AGV) including the finished 
product conveying system, especially, in 
the industrial sector of semiconductor 
industry, panel industry, CNC industry and 
other industries.

Respective to TM ROBOT manufacturer, 
the research and development have 
continuously been carried on to be in line 
with the needs of nowadays manufacturing 
industry which, as a result, the TAIWAN 
EXCELLENCE 2018, a Taiwanese Machine 
Tool Researcher and Developer Award 
was given to the manufacturer over 
in the past year in order to recognize 
and guarantee the standard quality of 
products sold to the industrial sector. 
On the part of Premier Automation 
Center, as a distributor, the company 
can very well respond to the after-sales 
services because we have a working 
team with expertise and experience to 
give recommendations and advices to 
interested customers at all the times.

Premier Automat ion Center was 
established in 2001 with the intention to 
present automation system to customers. 

Mr.Suepsan Khaewkaew, Product & Marketing Manager
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Premier Automation Center Co., Ltd. 

เ ป็ น ผู้ แทนจ� ำ หน่ ำ ยสิ นค้ ำ ร ะบบออ โต เม ช่ันทำง 

อุตสำหกรรมช้ันน�ำในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทด�ำเนิน

ธุรกิจมำเป็นระยะเวลำ 18 ปี โดยเริ่มแรกบริษัทน�ำเข้ำ

สินค้ำทำงอุตสำหกรรมจำกญี่ ปุ่น อำทิเช่น Servo 

Motor, PLC, Inverter, Robot เป็นต้น และหลังจำก

นั้นบริษัทได้น�ำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมจำกไต้หวันเข้ำมำ

เพิ่มเติม ซ่ึงสินค้ำจะเป็นกลุ่มจ�ำพวก Ball Screw และ 

Linear Guideway รวมไปถึงกลุ่มแขนกล หรือโรบอท

ประเภทต่ำงๆ

คุณสืบสันติ์ เขียวแก้ว Product & Marketing 

Manager เผยว่ำ บริษัทได้น�ำโรบอทเข้ำมำเปิดตลำด

ให้แก่ ลูกค้ำในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิต

ในประเทศไทย โดยได้น�ำโรบอทยี่ ห้อ TM ROBOT 

รุ่น TM12 จำกประเทศไต้หวัน มำน�ำเสนอให้แก่นัก

อุตสำหกรรมผลิตในทุกๆ โรงงำน ส�ำหรับโรบอทรุ่น 

TM12 จะว่ำด้วยเรื่องของ SMART SIMPLE SAFE 

และเป็น Collaborative Robot ซ่ึงจะสำมำรถตอบ

สนองในอุตสำหกรรมกำรผลิตในยุค 4.0 ได้อย่ำงดี

Therefore, the after sales services would 
be focused on knowledge and ability 
to solve problems for the customers to 
allow them being able to use the product 
properly and in full efficiency. In this 
respect, the company staffs were sent 
for additional trainings on knowledge and 
ability both in country and overseas to 
bring back knowledge for use in providing 
services to our customers. In addition, 
various demonstration set have been made 
in an attempt to solve our customers’ 
problems and to build confidence in our 
customers as well. Moreover, the Solution 
Paper (S-Paper) has been made with the 
purpose to give explanations in relation to 
the customers’ case so that they could 
understand the reason in solving such 
problem.

โดยเรำจะเรียกสั้นๆว่ำ โคบอท โดยโคบอท รุ่น TM12 

จะมีคุณสมบัติที่ สำมำรถยืดระยะห่ำงกำรท�ำงำนสูงถึง 

1,300 มิลลิเมตร และสำมำรถโหลดน�้ำหนักได้ 12 กก. 

ให้ควำมแม่นย�ำ รวมถึงแยกแยะกำรหยิบจับช้ินงำน

ต่ำงประเภทได้ เนื่องจำกโบคอทรุ่นนี้มี Built-in Vision 

System ซ่ึงมีควำมฉลำด ใช้งำนง่ำย และมีควำม

ปลอดภัย เพรำะเมื่อมีวัตถุใดมำกระทบกับแขนกลจะหยุด

ท�ำงำนทันที เหมำะกับกำรน�ำไปใช้งำนเกี่ ยวกับขนส่ง

วัตถุดิบ งำนที่ท�ำร่วมกับคนได้ สถำนีประกอบงำนบนตัว

รถ (AGV) รวมถึงระบบล�ำเลียงสินค้ำส�ำเร็จรูป โดย

เฉพำะในภำคอุตสำหกรรม Semiconductor industry, 

Panel industry, CNC industry และอุตสำหกรรมอื่นๆ 

ส�ำหรับบริษัทผู้ผลิต TM ROBOT ได้มีกำรวิจัย

และพัฒนำเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค

อุตสำหกรรมกำรผลิตในปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่ อง จน

ได้รับรำงวัล TAIWAN EXCELLENCE 2018 ในปีที่

ผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นรำงวัลผู้วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์เครื่อง

มือเครื่องจักรของประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นกำรกำรัน

ตี ในคุณภำพมำตรฐำนของสินค้ ำที่ จ� ำหน่ ำยสู่ ภำค

อุตสำหกรรม ในส่วนของบริษัท Premier Automation 

Center ในฐำนะผู้แทนจ�ำหน่ำยสำมำรถตอบสนองงำน

ด้ำนบริกำรหลังกำรขำยได้เป็นอย่ำงดี เพรำะบริษัท

มีทีมงำนที่ มีควำมเ ช่ียวชำญและประสบกำรณ์ที่ จะ

ให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษำแก่ลูกค้ำผู้สนใจตลอดเวลำ

Premier Automation Center เริ่มก่อตั้งเมื่อ

ปี 2544 โดยมีควำมตั้งใจเพื่อจะน�ำระบบออโตเมช่ัน

เสนอให้กับลูกค้ำ ดังนั้นกำรบริกำรหลังกำรขำยบริษัท

จะมุ่งเน้นเร่ืองควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะแก้ปัญหำให้กับ

ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้ใช้สินค้ำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

และเต็มประสิทธิภำพ โดยบริษัทได้ส่งพนักงำนไป

อบรม ทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ เพื่อน�ำควำมรู้กลับมำให้บริกำรลูกค้ำ

ของบริษัท อีกทั้ ง ยังได้มีกำรท�ำ ชุดทดลองต่ำงๆ 

(Demo) มำแก้ไขปัญหำของลูกค้ำ และสร้ำงควำม

มั่นใจให้กับลูกค้ำอีกด้วย นอกจำกนี้ ยังมีกำรท�ำใบ 

Solution Paper (S-Paper) อธิบำยเกี่ยวกับ Case 

ของลูกค้ำ เพื่ อให้ทำงลูกค้ำนั้นได้ เข้ำใจถึงเหตุผล

ในกำรแก้ปัญหำนั้นๆ
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BUSINESS NEWS

 I IT Steel Work Co. , Ltd. , has been engaged in the 
production business of sheet metal work, designed workpieces,  
gear and gear case, industrial machinery parts. We are an 
aff i l iated company of I IT Group, start ing the bus iness in 
providing consultations on designing and productions including 
producing workpieces for customers by using machinery and 
tools distributed by affiliated companies. With a vision of the 
Executives who foresee the increasing potentials of personnel and 
firm determination to grow steadily, a factory under the name 
of IIT Steel Work Co., Ltd., was established in 2015. “We are 
indeed proud to be one of the cogs behind the steering wheel 
that help drive our customers to success with our services”.

Organizational Mission
 We focus on creating satisfaction to customers by producing 
quality products, making deliveries on time with reasonable prices, 
continuously developing and improving work processes, promoting 
new technology to fully back up all types of work, promoting 
and deve lop ing personne l on the aspects of knowledge, 
know-how including creating consciousness on the safety and  
ethics in order to lead them to working with efficiency and 

IIT STEEL WORK CO., LTD., SHEET METAL AND INDUSTRIAL 
MACHINERY SPARE PARTS MANUFACTURER
ไอไอที สตีลเวิร์ค ผู้ผลิตงานโลหะแผ่น  และผู้ผลิตช้ินส่วนอะไหล่
เครื่องจักรทางอุตสาหกรรม

effectiveness and taking into account the use of resources 
worthily and playing a role in helping to protect the environment.

Sheet Metal Work
 Taking jobs for all types of work on sheet metal process, 
punching, laser, cutting, folding, rolling, productions of electrical 
control cabinets, MDB switch boards, product shelves, building 
metalwork decorations according to the patterns as required.
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	 บริษัท	ไอไอที	สตีลเวิร์ค	จ�ำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิตงาน 
โลหะแผ่นผลิตช้ินงานตามแบบ เฟืองและห้องเกียร์ อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
เราเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ไอไอที กรุ๊ป เริ่มต้นจากการให้ ค�าปรึกษา
ด้านการออกแบบและการผลิต รวมถึงผลิตช้ินงานให้ลูกค้าโดยใช้เครื่องจักร
และเครื่ องมือที่ บริษัทในเครือจ�าหน่าย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ เล็งเห็น
ศักยภาพของบุคลากรที่ เพิ่ มขึ้น อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่ จะเจริญเติบโตอย่าง
มั่ นคง จึงได้ก่อตั้ง โรงงานในนาม บริษัท ไอไอที สตีลเวิร์ค เมื่ อปี พ.ศ. 
2558 “เราภาคภูมิใจที่ ได้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่ง ขับเคลื่อนความส�าเร็จให้ลูกค้า 

ด้วยบริการของเรา”

พันธกิจขององค์กร
 มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบ 
ตรงต่อเวลา ด้วยราคาที่ เป็นธรรม พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับงานทุกประเภทอย่างครบ
วงจร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ทางด้านความรู้ ความช� านาญ รวมถึง
สร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย และด้านจริยธรรม เพื่อน�าไปสู่การท�างาน
ที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ คุณค่า 
และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

งานโลหะแผ่น
 รับแปรรูปงานโลหะแผ่นทุกประเภท งานพั้นช์ช่ิง งานเลเซอร์ งานตัด 
งานพับ งานม้วน รับผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB ตู้สวิทช์บอร์ท ช้ันวางสินค้า 
งานโลหะตกแต่งอาคารต่างๆ ตามแบบที่ ต้องการ

งานเฟืองและห้องเกียร์
 รับผลิต ซ่อมแซมห้องเกียร์ ออกแบบห้องเกียร์ และเฟืองประเภทต่างๆ 
เช่น เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เฟืองสะพาน เป็นต้น ตามแบบที่
ลูกค้าต้องการ โดยวิศวกรผู้ช� านาญงานด้วยเคร่ืองจักรคุณภาพสูงจากยุโรป

งานผลิตช้ินส่วนตามแบบ
 รับผลิตช้ินงานโลหะทุกประเภทตามแบบที่ ต้องการ เรามุ่งเน้นให้ช้ินงาน 
ที่ผลิตออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุด เราจึงใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ วัสดุที่
เหมาะสม และทีมงานที่ เช่ียวชาญใส่ใจในกระบวนการผลิต และรับประกันคุณภาพ 

ทุกช้ินงาน

งานอะไหล่เครื่องจักร
 รับผลิตอะไหล่ เครื่ องจักรตามแบบที่ ต้องการ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่ งแนวทาง

 

ที่จะช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าไม่จ�าเป็นต้องน�าเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ และยัง
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า เรามุ่งเน้นให้ช้ินงานที่ผลิตออก
มาให้มีคุณภาพมากที่ สุด เราจึงใช้เครื่ องจักรที่ มีคุณภาพ วัสดุที่ เหมาะสม 

และทีมงานที่ เ ช่ียวชาญใส่ใจในกระบวนการผลิต และรับประกันคุณภาพ 

ทุกช้ินงาน
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Gear and Gear Case Work
 Tak ing jobs for manufactur ing , repa i r ing gear cases , 
designing gear cases and various types of gears such as spur 
gears, helical gears, bevel gears, rack gears, etc., according to 
the designs required by customers by skilled engineers with 
high quality machinery from Europe.

Parts Manufactures According to the Designs
 Taking jobs for manufacturing all types of metalwork pieces 
according to the designs as desired. For the reason that we 
have focused on manufacturing workpieces with the most quality 
outputs, we therefore use quality machines, suitable materials 
and professionally specialized and attentive working team in the 
manufacturing process and that the quality of every workpiece 
is guaranteed.

Machinery Spare Parts Work
 Taking jobs for manufactur ing machinery spare parts 
according to the designs as required which is yet another way 
to help our customers reduce the production costs without 
being necessary to import any spare parts from abroad and, in 
addition, the domestic productions can help shorten the time of  
the product deliveries. Because we have focused on manufacturing 
workpieces with the most quality outputs, we therefore use 
quality machines, suitable materials and professionally specialized 
and attentive working team in the manufacturing process and 
that the quality of every workpiece is guaranteed.











SOLOMON 
UPHOLDS INNOVATION FOR ENTREPRENEURS AND EXPANDS 
BUSINESS IN THAILAND  TO INCREASE POTENTIALS FOR 
THAILAND IN BECOMING A PRODUCTION LEADER

SOLOMON ชูนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และขยายธุรกิจ
ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นําด้านการผลิต
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Solomon will, this year, start up its business expansion 
in Thailand. The products and services that we will offer to 
customers in Thailand will all be the automation systems 
including robots, AI system and 3D Vision, with the goal of 
being in the factory group. We will present the products 
we currently have to our main customers engaged in the 
automotive, agriculture and logistics industries and also 
open additional customer service centers whether it is 
on the aspect of the after-sales-services, maintenances, 
trainings to meet the needs of Thailand customers.

Mr. Johnny Chen, Chairman of Solomon Technology 
Corporation said, “the product that is the highlight which 
we would like to present to Thai entrepreneurs is called 
AccuPick 3D, the device that can pick up things with high 
precision and easiness because it is equipped with 3D 
scanner that can create high quality point clouds rapidly. 
Such systems can effectively recognize complex object 
shapes with the highest precision. AccuPick’s movement 
has been developed for robotic arms that are used to 
handle items from sizable crates in various industries 
ranging from automotive, electronics parts, food packing 
process, moving machinery to placing products on pallets 
for transportations. Such system can function under the 
complex environments and can also be used with variety 
kinds of robots.

Currently, Solomon’s products are widely used in many 
companies and industries around the world which have 
meanwhile expanded to many more companies and all 
over the world to many countries which mainly include 
the United States of America, Japan, China, Thailand, and 
Vietnam, especially, in the transportation industry. It is 
expected that Thai entrepreneurs should likely be beneficial 
from the Solomon’s products. The growing demands and 
needs of robots in producing products in Thailand have 
consequently resulted in foreign companies to invest in 
Thailand.”

ปีนี้ทาง Solomon จะเริ่ มขยายธุรกิจในเมืองไทย โดยผลิตภัณฑ์

และการบริการที่ เราจะน�าเสนอให้ลูกค้าในประเทศไทยจะเป็นระบบออโตเมช่ัน 

ทั้งหมด รวมถึงโรบอท ระบบเอไอ และ 3D Vision โดยมีเป้าหมายอยู่

ในกลุ่มของโรงงานซ่ึงเราจะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเรามีอยู่ให้แก่ลูกค้าหลักๆ คือ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตร และ โลจิสติกส์ อีกทั้งยังเปิดศูนย์บริการ

ส�าหรับลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริการหลังการขาย 

การบ�ารุงรักษา การฝึกและอบรม เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในประเทศไทย 

Mr.Johnny Chen Chairman, Solomon Technology Corporation  
ได้กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นไฮไลท์ที่อยากจะน�าเสนอให้กับผู้ประกอบการใน

เมืองไทยเรียกว่า AccuPick 3D สามารถหยิบสิ่งของได้ด้วยความแม่นย�าสูง

และง่ายดาย เนื่องจากมีสแกนเนอร์ 3D ที่สามารถสร้างพอยต์คลาวด์คณุภาพ

สูงได้อย่างรวดเร็ว ระบบดังกล่าวสามารถจดจ�ารูปทรงวัตถุที่ ซับซ้อนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นย�าสงูสุด การเคลื่อนไหวของ AccuPick พัฒนา

ขึ้นส�าหรับแขนหุ่นยนต์ที่ ใช้หยิบจับสิ่งของจากลังขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม

ตา่งๆ ตั้งแต่ ช้ินส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การบรรจุอาหาร การขนย้าย

เคร่ืองจักร ไปจนถึงการน�าสินค้าวางบนพาเลทเพื่อขนย้าย ระบบดังกล่าว

สามารถท�างานได้ในสภาพแวดล้อมที่ ซับซ้อน ทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับ

หุ่นยนต์และกล้องทุกแบรนด์ช้ันน�า

ปัจจุบนัผลิตภณัฑข์อง Solomon ไดมี้การน�าไปใช้ในบริษทั และอุตสาหกรรม

มากมายทั่วโลก ซ่ึงตอนนี้เริ่มขยายไปหลายบริษัทมากขึ้นและได้ขยายไปทั่วโลก 

ประเทศหลักๆ คือ อเมริกา ญี่ ปุ่น จีน ไทย เวียดนาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ขนส่ง และคาดว่าผู้ประกอบการในไทยน่าจะได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของ 

Solomon โดยความต้องการของหุ่นยนต์ในการผลิตสินค้าในประเทศไทย

ก�าลังโตและเป็นที่ต้องการ เป็นผลท�าให้บริษัทจากต่างประเทศนั้นมาลงทุน

ที่ประเทศไทย” 

CURRENTLY, SOLOMON’S PRODUCTS ARE WIDELY USED IN MANY COMPANIES AND 
INDUSTRIES AROUND THE WORLD WHICH HAVE MEANWHILE EXPANDED TO MANY 

MORE COMPANIES AND ALL OVER THE WORLD TO MANY COUNTRIES WHICH MAINLY 
INCLUDE THE UNITED STATES OF AMERICA, JAPAN, CHINA, THAILAND, AND VIETNAM, 

ESPECIALLY, IN THE TRANSPORTATION INDUSTRY. IT IS EXPECTED THAT THAI 
ENTREPRENEURS SHOULD LIKELY BE BENEFICIAL FROM THE SOLOMON’S PRODUCTS.
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BUSINESS NEWS

A Strategic Combination is Formed
 Quaker Chemical and Houghton International, have 
combined to create Quaker Houghton, the global leader in 
industrial process fluids to the primary metals and metal-
working markets, with one mission: to keep our customers 
ahead in a changing world.
 “We are rooted in companies commonly acknowledged 
as authorities in industrial fluids and valued experts in 
customer processes,” said Mr. Michael F. Barry, Chairman, 
Chief Execut ive Off icer, and Pres ident of the new 
company. Mr. Barry, who previously served Quaker Chemical 
in similar capacities, went on to say, “Our similar cultures 
and values, combined with the talent and resources we 
bring to Quaker Houghton, create exciting opportunities to 
deliver innovative solutions that will help our customers’ 
operations run even more efficiently and effectively.”
 “Our foundation will be the same customer-intimate 

ผู้น�ำในสำรหล่อลื่น และสำรเคมีในกระบวนกำรอุตสำหกรรมได้รวมกัน
เป็นบริษัทใหม่ในนำม Quaker Houghton.

operating model that has been key to the success of our 
customers,” Mr. Barry said. “Moving forward together, we 
will draw upon our rich history and shared expertise to 
enhance our product and service offerings and continue 
to deliver value-added service expertise to our customers.”
 The company’s combined breadth of product and 
serv ice offer ings can be found in end-markets such 
as aerospace, aluminum, automotive, machinery, can 
manufacturing, industrial parts manufacturing, mining, 
offshore, steel, and tube and pipe industries.  Specific 
products the company offers include metal cutting and 
forming fluids, corrosion protection fluids, specialty hydraulic 
fluids, and steel and aluminum rolling oils.
 In Thailand, the ceremony to celebrate the combination 
of the two companies was held on August 6th, 2019 in 
Pattaya, Thailand.
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 The official opening day celebration was kicked-off by 
Mr. Dieter Laininger, Senior Vice President, Managing 
Director-Asia Pacific , with a speech and presentation, 
followed by the introduction of the new Quaker Houghton 
core values by Mrs. Kym Johnson, Senior Vice President, 
Global Human Resources, Chief Human Resources 
Officer. All of the Quaker Houghton colleagues in attendance 
took part in team activities and networking, during the 
celebration, strengthening the unification of the teams 
for the future success of Quaker Houghton, and moving 
Forward Together.

การรวมกันเชิงกลยุทธ์เกิดข้ึน
	 เรามีรากฐานมาจากบริษัทที่ ได้รับการยอมรับโดยทั่ วไปว่าเป็น	ผู้น�า 

ด้านสารหล่อลื่น	สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม	และผู้เช่ียวชาญที่มุ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญ	และคุณค่าในกระบวนการผลิตของลูกค้า”	คุณ Michael F. Barry 
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัทใหม่	กล่าว	
คุณแบร์รี่ ซ่ึงก่อนหน้านี้ได้ท�างาน	ใน	Quaker	Chemical	ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 

ที่คล้ายคลึงกัน	กล่าวต่อไปว่า
	 “ วัฒนธร รม แ ล ะ ค่ า นิ ย มที่ ี ค ล้ า ย คลึ ง กั น ข อ ง เ ร า ร วมกั บ ค ว าม
สามารถและทรัพยากรที่ เราน�ามา	จะส่งผลให้ เควกเกอร์ เฮาท์ตันสามารถ
สร้างโอกาสที่ น่ าตื่ น เต้น	 และ เพิ่ มการด� า เนินงานที่ มีประ สิทธิภาพและ

 

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น”	ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลายของบริษัทได้แพร่หลาย 

อยู่ในอุตสาหกรรม	เช่น	อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ	อลูมิเนียม	ยานยนต์ 
เครื่องจักรกล	การผลิตกระป๋อง	การผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม	การท�าเหมือง	
นอกชายฝ่ังทะเล	เหล็กและท่อ	และอุตสาหกรรมรีดท่อ	ด้วยผลิตภัณฑ์และ 
การบริการที่มีการขยายขอบเขตให้กว้างมากขึ้น	บริษัทคาดว่าโอกาสในการ
ขายข้ามผลิตภัณฑ์	จะช่วยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่สูงกว่าการเติบโต
ของตลาด	ผลิตภัณฑ์เฉพาะของบริษัท	ได้แก่	น�้ามันตัดและขึ้นรูปโลหะน�้ามัน
ป้องกันการกัดกร่อน	น�้ามันไฮดรอลิกชนิดพิเศษและน�้ามันรีดเหล็กและอลูมิเนียม	
	 ทางบริษัท	ได้จัดงานเฉลิมฉลองการรวมกัน	ของทั้งสององค์กรใน
ประเทศไทย	เมื่ อวันที่ 	๖	สิงหาคม	๒๕๖๒	ที่ 	 โรงแรม	Hol idays	Inn	 

Hotel,	Pattaya.	โดยมี คุณ Dieter Laininger ต�าแหน่ง Senior Vice 
President, Managing Director-Asia pacific	เป็น	ประธาน	พร้อมกันนี้	
Mrs. Kym Johnson, Senior Vice president and Chief HR officer 
ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับ	คุณค่าและวัฒนธรรมของ	Quaker	Houghton.	ใน
การนี้ได้มีคณะผู้บริหาร	ทั้งในส่วนภูมิภาค	ในประเทศ	และพนักงานทุกภาค
ส่วนของทั้งสององค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในงานด้วยความสนุกสนาน	และ
พร้อมเพรียงเป็นหนึ่ งเดียวกันที่ จะมุ่งมั่ นก้าวไปด้วยกันดั่ งค�าขวัญในโลโก้	
Forward Together.  



SAINAIYAI LAUNCHES INNOVATIVE NON-WOVEN 
ABRASIVES PRODUCTS FOR METALWORK

The Strong, Tough and Flexible Having 3D Opened Structure to Increase the 
Metal Surface Smoothness; Eliminate Problem of Seams on Surface

แผ่นใยแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่น มีโครงสร้างแบบเปิด (3D Opened Structure) เพิม่
ประสิทธิภาพพืน้ผิวโลหะให้เรียบเนียน ขจัดปัญหารอยต่อบนพืน้ผิว

SAINAIYAI เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใยขัดผิว
Non-woven สําหรับงานโลหะ

SAINAIYAI is a company founded by 2 young executives 
namely Mr. Tanachot Sirithanyaset, Managing Director and 
Mr. Kunkrerk Kwanjangwat, Technical Sale Engineer the long 
and experienced veterans in metal fabrication industry who 
saw the needs for equipments and tools to help polish the 
surface of metalwork to get better quality and foresaw the 
efficient Non-woven abrasive fiber product technology in helping 
manufacturers smoothening metal surfaces without any seams.

Mr. Kwanjangwat said, SAINAIYAI had carried out business in 
importing Non-woven abrasive products from China. The company 
has 3 factories with the first one owned by TAC and being 
the manufacturer of Non-woven abrasive pads where the 
other two are under INDA company. The first factory produces 
Abrasive Brush Wheels while the other one produces Non-woven 
Engineering Abrasive Wheels. In every product produced, very 

SAINAIYAI can also carry out actions at the request of the 
customers because  SAINAIYAI has a partner having expertise 
in the production of metal surface polishing machines to meet 
the needs of customers.

At present, SAINAIYAI is a distributor of 4 main groups 
of products: namely; 1. Non-woven abrasive pads. 2. Abrasive 
flap brushes and Non-woven engineering abrasive wheels. 3. 
Hand tools being the products from Japan and 4. Metal surface 
polishing machines with 1 machine manufacturer: namely; Hefei 
Zhongtong Polishing Machine Co., Ltd.

Non-woven Abrasive Fiber Helps Smoothening Metal Surfaces
SAINAIYAI has products that can respond to the needs in the 

surface adjustment of metal materials after the operation of the 
machine. The product which we would like to offer is a Non-woven 

much importance is placed on the product 
quality. The manufacturer from China has 
R & D center and a technical team with 
over 50 years of combined experience 
ready to constantly provide services. In 
addition, SAINAIYAI has a service team 
with a long experience in metal work, 
as well. Therefore, customers or those 
interested in the products would not have 
to be worried about after-sales service 
work. Moreover, SAINAIYAI is a partner 
of Hefei Zhongtong Polishing Machine 
Co., Ltd., which is a manufacturer of 
metal surface polishing machines from 
China which stands readily to respond 
to the customers who need services in 
the form of machines and, furthermore, 

Mr. Tanachot Sirithanyaset (Left)
Managing Director

Mr. Kunkrerk Kwanjangwat (Right)
Technical Sale Engineer
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SAINAIYAI เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากผู้บริหารหนุ่ม 2 ท่าน คือ คุณธนโชติ 

สิริธัญเศรษฐ์, กรรมการผู้จัดการ และ คุณกุลเกริก ขวัญจังหวัด, Technical 

Sales Engineer ผู้คร�่ าหวอดและมีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

มานาน ซ่ึงมองเห็นถึงความต้องการด้านอุปกรณ์และเครื่ องมือในการช่วยขัด

พื้นผิวช้ินงานโลหะให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น และได้มองเห็นเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใยขัดผิว 

Non-woven ท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับพื้นผิวช้ินงานโลหะให้

เรียบเนียนได้โดยไร้รอยต่อ

ด้าน คุณกุลเกริก ได้กล่าวว่า SAINAIYAI ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าผลิตภัณฑ์ใยขัด

ผิว Non-woven จากประเทศจีน โดยมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ซ่ึงโรงงานแห่งแรกเป็น

ของบริษัท TAC เป็นผู้ผลิตแผ่นใยขัด Non-woven โดยเฉพาะ ส�าหรับอีก 2 โรงงาน 

pad where the remarkably outstanding feature of which is the 3D 
opened structure that abrasives grains are coated onto fiber surfaces 
in many layers. Usually, the general fiber polishing pads are coated 
with thickness of only just one layer, but, the Non-woven pad 
will be coated throughout the thickness of each model depending 
on the usage ranging from rough work to fine work which will 
enable the polishing work to be done quickly without giving any 
rise to clogging, accumulation heat on workpieces or causing no 
geometry change. It can be used both in dry and in combination 
with solvents where on the part of the Engineer Wheel, technology 
higher than the general products in the general market places is 
used. We also have catalogs for customers to choose according 
to the usage standards. But, the really outstanding feature of the 
product is that it can be adjusted to accurately suit the customer’s 
productions by adjusting the wheel brush formula to suit the 
customers’ machines. On the metal polishing machine group, we 
can make design to meet the needs of customers whether it is 
on the matter of bringing robots in for use with the work process 
in each step. We can as well make calculations on all costs as to 
how many years they would be paid back. All mentioned above 
are deemed to be one of the services of SAINAIYAI that is ready 
to provide to customers in the Thai industry.

For Non-woven fiber polishing pad and wheel brush products, 
SAINAIYAI has kept them in stock up to 3 months and has 
a service team ready to provide services at all the times. Our target 
group is in almost all metal surface adjustment groups whether 
it is the automotive, aerospace, medical equipment and other 
furniture industries.

จะอยู่ภายใตบ้รษิทั INDA โดยโรงงานแรกจะผลติลอ้แปรงขดั และอกีโรงงานจะผลติล้อขัด

ประเภท Non-woven Engineering Abrasive Wheel โดยในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต

จะให้ความส�าคัญในด้านคุณภาพของสินค้าอย่างมาก ซ่ึงทางผู้ผลิตจากประเทศจีน

ได้มีศูนย์ R&D และทีมเทคนิคที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 50 ปี ท่ีพร้อมคอยให้

บริการอยู่เสมอ ประกอบกับบริษัท SAINAIYAI ได้มีทีมงานเซอร์วิสที่ มีประสบการณ์

ด้านงานโลหะมาอย่างยาวนานเช่นกัน ดังนั้นลูกค้าหรือผู้สนใจในผลิตภัณฑ์จึงไม่ต้อง

กังวลในเรื่องของงานบริการหลังการขาย และนอกจากนี้ทางบริษัท SAINAIYAI ยังมี

พันธมิตรกับบริษัท Hefei Zhongtong Polishing Machine Co.,Ltd ซ่ึงเป็นผู้ผลิต

เครื่องจักรประเภทขัดผิวโลหะจากประเทศจีน ที่พร้อมตอบสนองกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ

ในรูปแบบของเคร่ืองจักร และ SAINAIYAI ยังสามารถด�าเนินการท่ีลูกค้าร้องขอได้ 

อีกด้วย เพราะมีพันธมิตรที่มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตเครื่องขัดผิวโลหะในการตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัท SAINAIYAI เป็นผู้แทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ 4 กลุ่มหลักๆ 

คือ 1.แผ่นใยขัด Non-woven 2.ล้อแปรงขัด และล้อแปรงขัดประเภท Non-woven 

Engineering Abrasive Wheel 3.เครื่องมือลม (Hand Tool) เป็นผลิตภัณฑ์จาก

ประเทศญี่ ปุ่น และ 4.เครื่องจักรส�าหรับขัดผิวโลหะ โดยมี 1 ผู้ผลิตเครื่องจักร คือ

บริษัท Hefei Zhongtong Polishing Machine Co.,Ltd

แผ่นใยขัดผิว Non-woven ให้ผิวงานโลหะที่เรียบเนียน

SAINAIYAI มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในงานปรับพื้นผิววัสดุโลหะ

หลงัการท�างานของเครื่องจกัร โดยผลติภณัฑท์ี่อยากน�าเสนอคอืแผน่ใยขดัผวิ Non-woven 

ซ่ึงมีจุดเด่นในเร่ืองของโครงสร้างแบบเปิด หรือ 3D Opened Structure ท่ีมีการ

โค้ดติ้งเม็ดทรายลงบนพื้นผิวเส้นใยหลายช้ัน เพราะโดยปกติแผ่นใยขัดทั่วไปจะโค้ด

ติ้งความหนาแค่ช้ันเดียว แต่แผ่นใยขัดผิว Non-woven จะโค้ดติ้งตลอดความหนา

ของแต่ละรุ่น ตามการใช้งานทั้งงานหยาบถึงงานละเอียด ซ่ึงจะท�าให้สามารถขัดงาน

ได้รวดเร็ว โดยไม่เกิดการอุดตัน (Clogging) ไม่เกิดความร้อนสะสมบนช้ินงานไม่ท�าให้

ช้ินงานเสียรูปทรง (No Geometry Change) สามารถใช้ได้ทั้งแบบแห้งและใช้งาน

ร่วมกบัสารท�าละลาย และในสว่นของลอ้แปรงขดั (Engineer Wheel) ไดใ้ช้เทคโนโลยท่ีีสงู

กว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด และมีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกตามมาตรฐานการใช้งาน

แตจุ่ดเดน่จริงๆ สามารถปรับผลติภณัฑใ์หต้รงตามความเหมาะสมกบัการผลติของลูกค้า 

โดยการปรับสูตรล้อแปรงขัดให้เหมาะสมกับเคร่ืองจักรของลูกค้า ส�าหรับกลุ่มเครื่อง

ขัดผิวโลหะทางเราสามารถดีไซน์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น

ในเร่ืองของการน�าโรบอทเข้ามาใช้กับขบวนการท�างานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงเรา

สามารถคิดต้นทุนให้ทั้งหมดว่าจะคืนทุนภายในกี่ ปี และดังที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีถือเป็น

หนึ่งในบริการของบริษัท SAINAIYAI ที่พร้อมคอยให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรม

เมืองไทย

ส�าหรับผลิตภัณฑ์แผ่นใยขัดผิวโลหะและแปลงล้อทางบริษัท SAINAIYAI มีสต็อก

เก็บไว้รองรับกลุ่มผู้ใช้งานถึง 3 เดือน และมีทีมเซอร์วิสทางเครื่องจักรท่ีพร้อมบริการ

ตลอดเวลา โดยกลุ่มเป้าหมายของเรามีอยู่หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อากาศยาน อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ
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FTI REVEALED JUNE 2019
TOTAL AUTO EXPORTS

Mr. Suraphong Phaisitpattanaphong, Vice President, the 
Federation of Thai Industries (FTI) and Automotive Industrial 
Group Spokesman revealed that the total export volume 
of finished cars in June 2019 stood at 97,575 units, or 
2.4% up from the same period of the preceded year. The 
export was noted to apparently increase in the Asian and 
European markets, while the export value accounted for 
51,353 million Baht, or 4.49% up from the same period of 
the preceded year, resulting in the total exports of finished 
cars in the first half of the year (January-June 2019) to be 
at 559,861 units, a decrease of 0.37% from the same period 
of the preceded year with the export value accounted for 
285,204 million Baht, a decrease of 1.96% from the same 
period of the preceded year.

The domestic car sales in June 2019 accounted for 
a total number of 86,048 units, a decrease of 2.1% from the 
same period the preceded year, which was the first decline 
in 30 months and a decrease of 2.3% from May 2019. The 
declining domestic sales was consequently as a result of 
the strict credit approval process of financial institutions 
and from the very high base of the preceded year, thus, 
resulting in the first half of this year to account for the 
domestic car sales at 523,770 units, 7.1% up from the same 
period of the preceded year.

Respective to the total car manufactures in June 2019, 
172,878 units were manufactured, 8.52% down from the 
same period of the preceded year and 4.66% decrease 
from May 2019 which was consequently as a result of the 
manufactures of the sedans and pick-up trucks for exports 
that accounted for the decrease of 10.57% and 12.49%, 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยว่า 

ยอดส่งออกรถยนต์ส�าเร็จรูปในเดือนมิ.ย.62 อยู่ที่ 97,575 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 2.4% โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย และตลาดยุโรป 

ขณะที่ มูลค่าการส่งออก อยู่ที่  51,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 4.49% ท�าให้การส่งออกรถยนต์ส�าเร็จรูปในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-

มิ.ย.2562) มียอดส่งออกที่ 559,861 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

0.37% มูลค่าการส่งออก 285,204 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 1.96%

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือน มิ.ย.2562 มีจ�านวนทั้งสิ้น 

86,048 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.1% ซ่ึงเป็นการลดลงเป็น

ครั้งแรกในรอบ 30 เดือน และลดลง 2.3% จากเดือน พ.ค.2562 โดยยอดขาย

ในประเทศที่ลดลง เป็นผลจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเช่ือของสถาบัน

การเงนิ และจากฐาน ท่ีสูงมากของปีกอ่น ส่งผลใหใ้นช่วงคร่ึงปีแรกนี ้มียอดขาย

รถยนต์ในประเทศรวม 523,770 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.1%

ส�าหรับยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมิ.ย.2562 อยู่ท่ี 172,878 คัน ลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.52% และลดลง 4.66% จากเดือน พ.ค.2562 

เป็นผลจากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออก ที่ลดลง 10.57% 

และ 12.49% ตามล�าดับ รวมทั้งจากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อ

จ�าหน่ายในประเทศที่ลดลง 7.7% และ 2.33% ตามล�าดับ เป็นผลให้ยอดการ

ผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรก มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,065,945 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 0.89%

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ เดือน มิ.ย.2562
respectively, including the manufactures of sedans and 
pick-up trucks for domestic sales which accounted for 
a decline of 7.7% and 2.33%, respectively, consequently 
resulting in the total car manufactures in the first half 
of the year to account for a total number of 1,065,945 
units, an increase of 0.89% from the same period of the 
preceded year.
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BENZ JOINS FORCES WITH NSTDA TO SET UP 
PHEV LABS THE FIRST IN ASEAN
เบนซ์ ผนึกกําลัง สวทช. ตัง้แล็บ PHEV แห่งแรกในอาเซียน
Mercedes-Benz and NSTDA First Partnership to transfer 

the technology of automotive, electrical and lithium battery 
testing to be the first in Thailand and ASEAN. Started the 
test, entered into the production line within this year. “Battery” 
is considered the key to the production of electric vehicles. 
Which the testing process is a very important step In order 
to ensure that the battery of the Mercedes-Benz car will be 
effective and maximum safety to the driver.

เมอร์ เซเดส-เบนซ์ จับมือ สวทช.ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

และการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแห่งแรกในไทยและอาเซียน โดยมอบให้ 

PTEC เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ รถปลัก๊อินไฮบริด เริ่มด�าเนินการทดสอบ

ป้อนเข้าสู่สายการผลิตภายในปีนี้ “แบตเตอรี่ ” ถือเป็นหัวใจส�าคัญของ

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงขั้นตอนการทดสอบเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ จะมีประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ขับขี่



MBS หนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Cimatron® 
ส�าหรับ Mold Design และ Die Design ช้ันน�าของเมืองไทย

MBS ONE OF THE LEADING CIMATRON® 
SOFTWARE SERVICES FOR MOLD DESIGN AND 
DIE DESIGN OF THAILAND

Sends Cimatron® and GibbsCAM® to Upgrade Mold Design Work and Parts Manufacturers 
Hopefully to Help Entrepreneurs Reduce Production Costs and Meet Current Competition

ส่ง Cimatron® และ GibbsCAM® ยกระดับงานออกแบบด้านงานแม่พิมพ์และผู้ผลิตช้ินส่วน 
หวังช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต สนองภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน

Mygrowtech Best Service Co., Ltd., was founded solely by 
Mr. Jessada Po-Rod who is a long time veteran of Cimatron® 

software for over 25 years that makes him well-versed in and 
understandable of the software. His experience in providing services 
and building up Service Teams has enabled the Company to have 
high potential in providing services and good understanding of 
the customers’ needs.

On this occasion, “Manufacturing Review” Magazine had 
a chance to talk with Mr. Po-Rod, Sales & Support Manager, 
who mentioned about the Company that, Mygrowtech Best 
Service Co., Ltd., or MBS which is the Company’s acronym that 
we want the customers to memorize our image, was founded 
in 2018, however, we have more than 25 years of experience in 
CAD/CAM software. For the software that we have for offering in 
the manufacturing sector, there are 2 products: namely; Cimatron® 
software and GibbsCAM® software.

The Cimatron® software will be used in the mold manufacturing 
industry such as in Mold Design and Die Design. Therefore, 
when users use the Cimatron® software for Mold Design and 
Die Design, it will help increase the production efficiency and the 
product quality. In addition, Cimatron® software can support NC 
programming, starting from 2 and a half-axis, 3-axis, up to 5-axis. 
We have a Service Team with more than 25 years of experience 
and all of them are Thais on wait to provide services to customers 
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expeditiously without having to wait for the After-Sales-Service 
Team from abroad. Hence, customers can lay their trusts in our 
Service Team and can be assured that MBS can solve problems 
quickly without necessarily having the machine stopped to work 
for a long time.

Respective to GibbsCAM® software, it is a program used for 
parts productions, particularly, in the part maker group desiring 
to produce a variety of appearances or it can be used to make 
programs to produce as many parts as 1,000 or 100,000 pieces. 
Manufacturers can use GibbsCAM® software to create those parts 
and create 2-axis G-Code programs, both on 2-axis, 3-axis and 
5-axis up to highly sophisticated machines with more than 5-axis 
(Multi-Tasking Machine).

“At present, CAD/CAM software is very important in the 
manufacturing industry because, if there should be no such program 
to help in the design process, it would result in high errors in 
the production process due to the reason that sometimes the 
manufacturer may not have CAD with the functions for checking 
errors or simulating the movement mechanism such as stamping 
dies or injection molding work that has the movement mechanism 
from those motion designs which may not yet be accurate. The 
built-in Cimatron® software therefore provides a module to monitor 
and simulate the movement of various designed mechanisms as 
to whether they can work correctly or not, thereby making it 
possible to know in advance before the actual productions as to 
in whichever any part an error will occur and that the correction 
on the step of design process can be made, eventually helping 
to reduce the loss when it is deployed for use in the factory,” 
said Mr. Po-Rod.

Because MBS needs to offer reasonable software to customers, 
thus, promotions have continuously been arranged for customers. 
Customers do not have to worry about using illegal software 
because MBS has CAD/CAM software which is not very expensive 
and is ideally suitable for working on in your workplace, especially, 
GibbsCAM® software which is used in the design of parts productions, 
that will cost you a little bit over 1 hundred thousand Baht, thus, 
making it able to respond to the needs of the manufacturers with 
limited budgets.  Moreover, our MBS Service Team with more than 
25 years of experience is available  to consistently provide services 
to the customers, whether it is the work on Mold Design, Die 
Design or programming for 5-axis CNC machine up to the Multi 
Tasking Machine.

บริษัท มายโกรว์เทค เบสท์ เซอร์วิส จ�ากัด ก่อตั้งโดย คุณเจษฎา โพธิ์รอด 

แต่เพียงผู้เดียว และเป็นผู้ที่คร�่ ำหวอดกับซอฟต์แวร์ Cimatron® มำเป็นระยะเวลำ

กว่ำ 25 ปี ท�ำให้เข้ำใจในตัวซอฟต์แวร์เป็นอย่ำงดี ด้วยประสบกำรณ์กำรให้บริกำร 

กำรสร้ำงทีมเซอร์วิส จึงท�ำให้บริษัทมีศักยภำพสูงในกำรให้บริกำรและมีควำมเข้ำใจถึง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอย่ำงดี

ในโอกำสนี้นิตยสำร “แมนูแฟคเจอริ่ง รีวิว” ได้มีโอกำสพูดคุยกับ คุณเจษฎา 

โพธิ์รอด Sales & Support Manager ที่กล่ำวถึงตัวบริษัทว่ำ บริษัท มำยโกรว์เทค 

เบสท์ เซอร์วิส จ�ำกัด หรือ MBS ซ่ึงเป็นตัวย่อของบริษัทที่ต้องกำรให้ลูกค้ำจดจ�ำภำพ

ลักษณ์ของเรำ โดยบริษัทถูกก่อตั้งเมื่อปี 2561 แต่อย่ำงไรก็ดี เรำมีประสบกำรณ์และ

ควำมเช่ียวชำญด้ำนซอฟต์แวร์ CAD/CAM มำกว่ำ 25 ปี ส�ำหรับซอฟต์แวร์ท่ีบริษัท

มีไว้น�ำเสนอในอุตสำหกรรมภำคกำรผลิตจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ซอฟต์แวร์ 

Cimatron® และซอฟต์แวร์ GibbsCAM® 

โดยซอฟต์แวร์ Cimatron® จะถูกน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตแม่พิมพ์ เช่น

ในด้ำน Mold Design และ Die Design ดังนั้นเมื่อผู้ใช้น�ำซอฟต์แวร์ Cimatron® 

ไปใช้ในงำนด้ำน  Mold Design และ Die Design อันจะท�ำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ผลิต เพิ่มคุณภำพสินค้ำ ลดเวลำในกำรออกแบบแม่พิมพ์ลงได้ นอกจำกนี้ ซอฟต์แวร์ 

Cimatron® ยังรองรับกำรท�ำโปรแกรม NC โดยเริ่มตั้งแต่ 2 แกนครึ่ง 3 แกน ไปจนถึง 

5 แกน เรำมีทีมเซอร์วิสที่มีประสบกำรณ์มำกว่ำ 25 ปี และเป็นคนไทยทั้งหมดจะคอยให้

บริกำรแกล่กูค้ำไดอ้ย่ำงรวดเร็ว โดยไมจ่�ำเป็นตอ้งรอทมีบริกำรหลงักำรขำยในตำ่งประเทศ 

ฉะนั้นลูกค้ำไว้วำงใจได้ในทีมงำนบริกำร และตัวบริษัทของเรำว่ำทำง MBS สำมำรถ

แก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว โดยที่ เครื่องจักรไม่ต้องหยุดท�ำงำนในระยะเวลำที่ยำวนำน

ในส่วนของซอฟต์แวร์ GibbsCAM® เป็นโปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับงำนผลิตช้ินส่วน 

โดยเฉพำะกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วน (Part Maker) ที่ต้องกำรผลิตช้ินงำนที่มีรูปร่ำงที่หลำก

หลำย หรือจะน�ำไปใช้ท�ำโปรแกรมเพื่อผลิตช้ินส่วนจ�ำนวนมำกๆ เป็น 1,000 หรือเป็น 

100,000 ช้ิน ผู้ผลิตสำมำรถน�ำซอฟต์แวร์ GibbsCAM® ไปสร้ำงพำร์ทเหล่ำนั้นได้ 

ซ่ึงผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงโปรแกรม G-Code ได้ทัง้ 2 แกน 3 แกน และ 5 แกน ไปจนถึง

เครื่องจักรที่มีควำมซับซ้อนสูงที่มีมำกกว่ำ 5 แกนขึ้นไป (Multi-Tasking Machine)

“ปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์ CAD/CAM มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในอุตสำหกรรม

กำรผลิต เพรำะหำกไม่มีโปรแกรมดังกล่ำวเข้ำมำช่วยในขบวนกำรออกแบบหรือดีไซน์ 

จะมีผลท�ำให้เกิดข้อผิดพลำดสูงในกระบวนกำรผลิตช้ินงำน เพรำะบำงครั้งผู้ผลิตอำจ

ยังไม่มี CAD ที่มีฟังก์ช่ันในตรวจสอบข้อผิดพลำด หรือจ�ำลองกลไกกำรเคลื่อนท่ี เช่น 

ในงำนแม่พิมพ์ป๊ัม หรืองำนแม่พิมพ์ฉีด ซ่ึงมีกลไกกำรเคลื่อนต่ำงๆ จำกกำรออกแบบ

กำรเคลื่อนที่ เหล่ำนั้นอำจยังไม่ถูกต้อง ดังนั้นในตัวซอฟต์แวร์ Cimatron® จะมีโมดูล

ในกำรตรวจสอบและจ�ำลองกำรเคลื่อนที่ของกลไกต่ำงๆ ที่ได้ออกแบบไว้ ว่ำสำมำรถ

ท�ำงำนได้ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นจึงท�ำให้สำมำรถทรำบได้ล่วงหน้ำก่อนกำรผลิตจริงว่ำ

จะเกิดข้อผิดพลำดในส่วนใด และยังสำมำรถแก้ไขได้ทันในขั้นตอนออกแบบ ซ่ึงจะท�ำให้

ลดกำรสูญเสียลงได้เมื่อน�ำไปผลิตจริงในโรงงำน” คุณเจษฎำ กล่ำว

MBS มีควำมต้องกำรน�ำเสนอซอฟต์แวร์ที่สมเหตุสมผลให้แก่ลูกค้ำ ซ่ึงมีกำรจัด

โปรโมช่ันให้กับลูกค้ำกันอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ลูกค้ำไม่ต้องกังวลในกำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ี

ผิดกฎหมำย เพรำะ MBS มีซอฟต์แวร์ CAD/CAM ที่มีรำคำไม่สูงมำกและเหมำะสม

กับกำรท�ำงำนในสถำนประกอบกำรของท่ำน โดยเฉพำะซอฟต์แวร์ GibbsCAM® ที่ใช้

ในงำนออกแบบกำรผลิตพำร์ทช้ินส่วน ซ่ึงมีรำคำประมำณ 1 แสนกว่ำบำท จึงท�ำให้

สำมำรถตอบโจทย์กับผู้ผลิตที่มีงบประมำณจ�ำกัดได้ อีกทั้งบริษัทยังมีงำนบริกำรของ

ทีม MBS ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 25 ปี ที่คอยบริกำรลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ ไม่ว่ำ

จะเป็นด้ำนงำนออกแบบ Mold Design, Die Design หรือกำรท�ำโปรแกรมส�ำหรับ

เครื่อง CNC 5 แกน ไปจนถึงเครื่อง Multi Tasking Machine

CUSTOMERS DO NOT HAVE TO WORRY ABOUT USING 
ILLEGAL SOFTWARE BECAUSE MBS HAS CAD/CAM 

SOFTWARE WHICH IS NOT VERY EXPENSIVE 
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GENERAL TOOLS INTERTRADE CO., LTD., 
PARTICIPATED IN CAR ACCESSORIES IN 
BANGKOK  INTERNATIONAL AUTO SALON 2019
บริษัท เจนเนอรอล ทูล อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ร่วมโชว์อุปกรณ์
ตกแต่งรถในงำนบำงกอก อินเตอร์เนช่ันเเนล ออโต ซำลอน 2019

The 7th Bangkok International Auto 
Salon 2019, the ASEAN’S BIGGEST 
MODIFIED AUTOMOTIVE SHOW AND 
SALE of its kind under the concept of 
World Class Auto Fest had taken place 
in which General Tools Intertrade 
Co., Ltd., joined the event by erecting 
a booth for offering car tools and 
accessories to visitors of the event 
for hobnobbing experience at the 
Chal lenger Hal l 3, Impact Muang 
Thong Thani.

งาน บางกอก อินเตอร์เนช่ันเเนล ออโต ซาลอน 

2019 (Bangkok International Auto Salon 2019) 

มหกรรมงานแสดงและจ�าหน่ายยนตรกรรมอุปกรณ์

แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ASEAN’S BIGGEST 

MODIFIED AUTOMOTIVE SHOW AND SALE) คร้ังท่ี 

7 ภายใต้แนวคิด World Class Auto Fest เทศกาล

รถแต่งระดับโลก ซ่ึงภายในงานครั้งนี้ บริษัท เจน
เนอรอล ทูล อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ได้ร่วมงาน

ออกบูธ พร้อมกับน�าเสนอเครื่องมืออุปกรณ์ตกแต่ง

ส�าหรับรถยนต์มาให้เหล่าผู้ร่วมชมงานคร้ังนี้ได้ชม

และสัมผัสกันกัน ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3  อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี 



MODERN LASER TECHNOLOGY... READY TO ANSWER EVERY 
PROCESSING NEED AND INCREASE PRODUCTION EFFICIENCY

TTL Engineering Systems Co., Ltd., 
is the importer and distributor of all 
types of machineries, including metal 
cutting machines, sheet metalwork 
machinery and automatic machinery 
for part stamping and also a partner 
company with leading brands like Bodor 
Laser. The company is determined to 
develop the organization to grow 

เทคโนโลยีเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย...
พร้อมตอบโจทย์ทุกการแปรรูป และเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการผลิต   

further together with importing modern 
products for sales to best meet the 
customers’ needs.

Khun Jantakan Keawanan, Sales 
Executive, TTL Engineering Systems 
Co., Ltd. has presented P Series Sheet 
Metal Laser Cutting Machine of Bodor 
brand which is capable of cutting metal 
at a maximum capacity of 6,000 watts, 

cutting speed at 140 meter/minute, 
precision of X/Y axis position at 0.05 
mm., and the precision of changing 
X/Y axis position at 0.03 mm. It 
is a-one pieced structure machine 
manufactured by casting all the pieces 
to be in one piece without using 
a welding process due to the use of 
high carbon cast iron, thus, resulting 
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in high hardness impact resistant 
and durable. Full protective cover 
enhances the safety. Coming with the 
protective glass from the laser light, 
the machine is equipped with a hood 
system to prevent an accident from 
the flashes of sparks. The remarkably 
outstanding point of this machine is 
a large screen of up to 32 inches being 
all touch screen system. The screen 
is designed to be in 3 parts with 
the bottom part being the program 
part, the top left and right being 2 
CC TV cameras so that when cutting 
a workpiece, the cabinet may be 
required to close which is a working 
safety measure. Nevertheless, all the 
works can be seen via the monitoring 
screen immediately and the function 
program can be connected to remote 
work programs via WiFi. The machine 
can cut workpieces, including steels, 
stainless steels, aluminums, brasses, 
coppers and all kinds of alloys.

T h e  c om p a n y  p l a c e s  t h e 
importance on the quality, price and 
service as the significant matter, has 
a team of specialized technicians 
readily available to provide services 
to customers around the clock. They 
are experienced technicians who are 
able to analyze machinery problems 
quickly and precisely to assure the 
customers that the machines are 
perfectly functional and efficient. In 
addition, the customers’ machines are 
guaranteed up to 3 years.

บรษิทั ท.ีท ีแอล เอน็จเินยีริ่ง ซิสเต็มส์ จ�ำกดั 
เป็นผู้น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำยเครื่องจักรทุกชนิด ได้แก่ 

เครื่องตัดโลหะ เครื่องจักรโลหะแผ่น เครื่องจักร

งำนโลหะ และเครื่องจักรอัตโนมัติ งำนป๊ัมช้ินส่วน 

และยังเป็นบริษัทพำร์ทเนอร์กับแบรนด์ช้ันน�ำอย่ำง 

Bodor Laser บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนำองค์กรให้เติบโต

ก้ำวไกล พร้อมกับน�ำสินค้ำที่ทันสมัยเข้ำมำจ�ำหน่ำย

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำให้ดีที่สุด

    คุณจันทกำนต์ แก้วอนันต์  ฝ่ำยขำย  
บริษัท ที.ที.แอล เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จ�ำกัด                
ไดน้�ำเสนอ เครื่องเลเซอรต์ดัโลหะแผน่ รุน่ P Series  
ของแบรนด์ bodor  ซ่ึงมีคุณสมบัติ คือ สำมำรถ

ตัดโลหะได้ที่ก�ำลังสูงสุด 6,000 วัตถ์ ควำมเร็วใน

กำรตัด 140 เมตร/นำท ีควำมแมน่ย�ำของต�ำแหนง่แกน 

X/Y 0.05 มม. ควำมแม่นย�ำในกำรเปลี่ยนต�ำแหน่ง

แกน X/Y 0.03 มม. โครงสร้ำงของเคร่ืองเป็นช้ิน

เดียวกัน ผลิตโดยกำรหล่อหลอมเป็นช้ินเดียวกัน

ทั้งหมด โดยไม่ใช้กำรเช่ือม เนื่องจำกใช้เหล็กหล่อ

คำรบ์อนสงู ท�ำให้มีควำมแขง็แรงสงู ทนตอ่แรงกระแทก 

และคงทน ตู้ครอบป้องกันแบบเต็มรูปแบบช่วยเพิ่ม

ควำมปลอดภัย พร้อมกระจกป้องกันอันตรำยจำก

แสงเลเซอร์ มีระบบกำรดูดควัน เพื่อป้องกันกำรเกิด

อุบัติเหตุจำกกำรกระเด็นของสะเก็ดไฟ จุดเด่นของ

เครื่องนี้ คือ หน้ำจอใหญ่ถึง 32 นิ้ว หน้ำจอเป็น

ระบบทัชสกรีนทั้งหมด หน้ำจอจะถูกออกแบบเป็น 

3 ส่วน ด้ำนล่ำงจะเป็นส่วนของโปรแกรม ด้ำนบน

ซ้ำยและขวำจะเป็นกล้อง CCTV 2 ตัว เพื่อว่ำเวลำ

ที่ตัดช้ินงำนอำจจะต้องปิดตู้ ซ่ึงเป็นควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำน แต่จะสำมำรถเห็นกำรท�ำงำนทั้งหมด

ผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ได้ทันที และสำมำรถเช่ือมต่อ

โปรแกรมกำรท�ำงำนระยะไกลผ่ำน WiFi ได้ เครื่อง

สำมำรถตดัช้ินงำนไดท้ัง้ เหลก็ สแตนเลส อลมูเินยีม 

ทองเหลอืง ทองแดง และโลหะผสมทุกชนิด

บริษัทให้ควำมส�ำคัญด้ำนคุณภำพ รำคำ และ

บริกำร เป็นสิ่งส�ำคัญ บริษัทมีทีมช่ำงผู้เช่ียวชำญ

ที่ พ ร้อมให้บ ริกำรลูกค้ำตลอด 24 ช่ัวโมงมี

ประสบกำรณ์สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำเครื่องจักร

ได้อย่ำงรวดเร็ว และแม่นย�ำ เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจ

ได้ว่ำ เคร่ืองจักรใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภำพ อีกทั้งยัง รับประกันเครื่องจักรของ

ลูกค้ำถึง 3 ปี

THE COMPANY PLACES THE IMPORTANCE ON THE 
QUALITY, PRICE AND SERVICE AS THE SIGNIFICANT 

MATTER, HAS A TEAM OF SPECIALIZED TECHNICIANS 
READILY AVAILABLE TO PROVIDE SERVICES TO 

CUSTOMERS AROUND THE CLOCK.
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WASTE DISPOSAL IN INDUSTRIAL FACTORY...
BY ADHERING TO 3RS PRINCIPLE
ก�ำจัดของเสียภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม...
โดยยึดหลัก 3Rs
   Most factory business operators have good waste 

management. The important factors making the waste 
management in accordance with the 3Rs Principle effectively 
carried out with efficiency are the awareness, commitment 
and support of the Executives because they are the most 

importantly driving force that make employees follow and 
jointly collaborate continuously, thus, making it possible to 
find the most effective and suitable waste management 
method for the factory model
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If talking about the waste management, “3Rs” are the 
most commonly used methods consisting of R-Reduce, which 
is a reduction or less use, e. g. using as needed; R2-Reuse 
which is a reuse and R3-Recycle which is recycling for reuse. 
The management of the “waste” under the 3Rs Principle 
is the waste management that places the importance to 
reducing the waste generations to the minimum, first, by 
focusing on the use of raw materials or production resources 
efficiently. Next, after wastes are generated, efforts must 
be exerted to find the way to recycle or reuse them as 
much as possible by making consideration on the potential 
utilization of each type of the wastes and related laws in 
order to minimize quantity of the waste residues remained 
to be treated and disposed of by choosing to use the 
waste disposal methods as a last resort.

At present, 3Rs concept has been applied for use 
in conjunction with clean technology or environmental 
management system in a wide range in the industrial sector. 
Many business operators expect that their factories will 
have good waste management and reduce the impact on 
the environment and their surrounding communities which, 
when actions are taken seriously, it is found that the duty 
performances are more efficient, the production costs can be 
reduced and a good image and feeling can be created to 
the customers including the creation of a positive attitude, 
good environment and acceptances by the communities 
around the factory, as well.

ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ท่ีมีการจัดการของเสียที่ดี ปัจจัย

สําคัญที่ ทําให้การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ดําเนินการอย่างได้ผล

และมีประสิทธิภาพคือ ความตระหนัก ความมุ่งม่ัน และการสนับสนุนของ

ผู้บริหาร เนื่องจากเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุด ที่ทําให้พนักงานปฏิบัติตาม

และร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้สามารถหาแนวทางจัดการของเสียที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบของโรงงานมากท่ีสุด

หากกล่าวถึงการจัดการของเสีย “3Rs” เป็นวิธีท่ีถูกนําไปใช้มากที่สุด 

ซ่ึงประกอบด้วย R1-Reduce คือ การลดหรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น R2-Reuse 

คือ การใช้ซ้ํา และ R3-Recycle คือ การแปรรูปมาใช้ใหม่ การจัดการ “ของเสีย” 

ตามหลัก 3Rs คือ การจัดการของเสียที่ให้ความสําคัญในการลดการเกิดของ

เสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นลําดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร

การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่ อเกิดของเสียแล้วต้องพยายาม

หาแนวทางการนํากลับไปใช้ซ้ําหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึง

ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบําบัด และกําจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้

วิธีการกําจัดของเสียเป็นวิธีสุดท้าย  

ในปัจจุบันมีการนําแนวคิด 3Rs ไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับการทําเทคโนโลยี

สะอาด หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง 

ผู้ประกอบการหลายรายคาดหวังว่าโรงงานของตนจะมีการจัดการของเสียที่ดี

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ซ่ึงเมื่อได้ดําเนินการอย่าง

จริงจังแล้วจะพบว่า ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีให้

แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี และการยอมรับของชุมชน 

โดยรอบโรงงานอีกด้วย 

AT PRESENT, 3RS CONCEPT HAS BEEN APPLIED FOR USE IN CONJUNCTION WITH CLEAN TECHNOLOGY OR ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT SYSTEM IN A WIDE RANGE IN THE INDUSTRIAL SECTOR. MANY BUSINESS OPERATORSEXPECT THAT THEIR 

FACTORIES WILL HAVE GOOD WASTE MANAGEMENT AND REDUCE THE IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND THEIR 
SURROUNDING COMMUNITIES
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TEIJIN AND AEV ROBOTICS COMPANY JOINTLY 
DEVELOP LIGHTWEIGHT MATERIALS FOR CARS

Teijin Limited from Japan signed 
a Co-operation Agreement with AEV 
Robotics (AEV) from Australia. Both 
companies would use the first two-
year time of such Co-operation on 
the development of technology to 
support the modern car concepts.

This Co-o peration Agreement 
i n c l u d e s  t h e  d eve l o pmen t  o f 
l ightweight materials for modern 
transportation and travel patterns in 
the era of the aging society. In this 
respect, Teijin’s new materials such 
as polycarbonate resin, carbon fiber, 
aramid fiber and various material 
mixing technologies of Teijin and its 
affiliates will be used. In addition, 

Teijin will give a specific knowledge 
in handling heat to develop the part 
weight reductions and heat insulation 
function and sound absorption.

AEV will adopt the Modular Vehicle 
system for use as a new standard 
for modern car manufactures to meet 
the Well-to-Wheel Zero Emission goal 
set by Japan Ministry of Economy, 
Trade and Industry. In this connection, 
AEV is developing a high-performance 
e lec t r i c veh ic le p la t form and an 
automatic drive system that will help 
encourage the use of low-speed electric 
vehicles in various applications such 
as medicines, logistics and industries. 
including the traditional transportations. 

บริษัท Teijin และ AEV Robotics 
ร่วมพัฒนาวัสดุน�้าหนักเบาส�าหรับรถยนต์

บริษัท Teijin Limited จากประเทศญ่ีปุ่นได้ลง

นามความร่วมมือกับบริษัท AEV Robotics (AEV) 

จากประเทศออสเตรเลีย โดยทั้งสองบริษัทจะใช้

ช่วงสองปีแรกของความร่วมมือนี้ในการพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือรองรับแนวคิดรถยนต์ยุคใหม่

ข้อตกลงความร่วมมือนี้รวมถึงการพัฒนาวัสดุ

ช้ินส่วนน�้าหนักเบาส�าหรับการขนส่งยุคใหม่และรูป

แบบการเดินทางในยุคสังคมผู้สูงอายุ โดยจะมีการ

ใช้วัสดุใหม่ของ Teijin เช่น polycarbonate resin, 

carbon fiber, aramid fiber และเทคโนโลยีวัสดุ

ผสมตา่งๆ ของ Teijin และบริษทัในเครอืนอกจากนี้ 

Teijin จะให้ความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับการจัดการ

ความร้อนเพื่อพัฒนาการลดน�้าหนักช้ินส่วนและ

การท�าหน้าท่ีฉนวนความร้อนและการดูดซับเสียง 

AEV จะน�าเอาระบบ Modular Vehicle มาใช้

เป็นมาตรฐานใหม่ของการผลิตรถยนต์สมัยใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย Well-to-Wheel Zero 

Emission ที่ตั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและ

อุตสาหกรรมของประเทศญี่ ปุ่น โดย AEV ก�าลัง

พัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะช่วยให้เกิดการใช้

รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต�่ าในการใช้งานด้านต่างๆ 

เช่น การแพทย ์โลจสิตกิส ์อุตสาหกรรม รวมถงึการ

ขนสง่แบบดัง้เดมิ

CO-OPERATION ON 
THE DEVELOPMENT OF 

LIGHTWEIGHT MATERIALS 
TO SUPPORT THE MODERN 

CAR CONCEPTS.
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BANPU POWER SHOWS SUCCESS ON RESTORATION AND 
DEVELOPMENT OF JAPAN FUKUSHIMA PREFECTURE BY OPENING 
NARIAITSU SOLAR FARM
บ้านปู เพาเวอร์ฯ โชว์ความส�าเร็จฟ้ืนฟูและพัฒนาฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 
เปิดโซลาร์ฟาร์มนาริไอสึ

Banpu Power Public Company Limited, one of the 
leaders in the production and distribution of electricity 
derived from both the Conventional Power Generation and 
Renewable Power Generation in the Asia-Pacific region. 
Led by Mr. Wataru Shima, Chief Executive Officer of 
Banpu Power (Japan) Limited as Banpu Power Executive 
representative, the plan to restore Fukushima Prefecture 
by generating electricity from renewable energy was 
presented to Jessica McManus Warnell, along with the 
research team from the Department of Administration 
and Management. the Mendoza Business Administration 
College, University of Notre Dame. On this occasion, the 
research team visited the Nariaitsu solar power plant to 
collect data on power generation from renewable energy 
for use in the research on the topic of “Energy, Justice, 
and Fukushima” because Nariaitsu solar power plant of 
Banpu Power partly plays a role in  helping to develop 
the economy and the Fukushima community according 
to the policy on the promotion on the use of renewable 
energy by the Japanese government after the earthquake 
and tsunami crisis in 2011 by generating solar energy to 
Fukushima community with modern technology being 
environmentally friendly. It is also the first and only 
power plant to participate in the emergency power supply 
agreement with Aizuwakamatsu City Municipality when 
a disaster has occurred in order to help local people to 
have a reserved backup power source for use, as well.

Currently, Banpu Power accounts for a total number of 
13 solar power plants and projects in Japan, with a total 
generating capacity in proportion with the investment 
of 233.57 megawatt, divided into a total number of 5 
Commercial Operation Date (COD) power plants. Any 
rate, the Company sets a goal to expand the generating 
capacity from the renewable energy in Japan for up to 
300 megawatts by 2025.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในผู้น�ำธุรกิจผลิตและ

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกทั้งพลังงำนเ ช้ือเพลิงทั่ วไป และพลังงำนหมุนเวียน 

ในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก น�ำโดย มร.วำตำรุ ชิมะ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัท บ้ำนปู เพำเวอร์ (เจแปน) จ�ำกัด ในฐำนะตัวแทนผู้บริหำรของบ้ำนปู 

เพำเวอร์ฯ ได้น�ำเสนอแผนกำรฟ้ืนฟูจังหวัดฟุกุชิมะ โดยกำรผลิตไฟฟ้ำจำก

พลังงำนหมุนเวียนแก่อำจำรย์ เจสสิก้ำ แม็กมำนัส วอร์เนล พร้อมด้วยคณะ

วิจัยจำกภำควิชำกำรบริหำรและกำรจัดกำร วิทยำลัยบริหำรธุรกิจเมนโดซำ 

มหำวิทยำลัยนอเทรอดำม ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในโอกำสนี้ คณะวิจัยได้

เข้ำเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตยน์ำริไอสึเพื่อเกบ็ข้อมูล กำรผลติไฟฟ้ำ

จำกพลังงำนหมุนเวียน วิจัยในหัวข้อ “Energy, Justice, and Fukushima” 

เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์นำริไอสึของบ้ำนปู เพำเวอร์ฯ มีส่วน

ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจและชุมชนฟุกุชิมะ ตำมนโยบำยส่งเสริมกำรใช้พลังงำน

หมุนเวียนของรัฐบำลญี่ ปุ่น ภำยหลังวิกฤติกำรณ์แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนำมิ 

เมื่อปี 2554 โดยผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สู่ชุมชน ฟุกุชิมะด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นโรงไฟฟ้ำแห่งแรกและแห่งเดียวที่เขำ้

ร่วมในข้อตกลงกำรจ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติภัยกับเทศบำลเมืองไอสึ 

วำกำมัตสึ เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีแหล่งไฟฟ้ำส�ำรองใช้อีกด้วย

ปัจจุบัน บ้ำนปู เพำเวอร์ฯ มีโครงกำรและโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

ในประเทศญี่ ปุ่นทั้งหมด จ�ำนวน 13 แห่ง ก�ำลังผลิตตำมสัดส่วนกำรลงทุน

รวม 233.57 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ำ ที่ เ ปิดด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

(Commercial Operation Date: COD) แล้วทั้งหมด 5 แห่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ตั้งเป้ำขยำยก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในญี่ ปุ่นให้ได้ถึง 300 

เมกะวัตต์ ภำยในปี 2568
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BUSINESS NEWS

 “ISCAR LOGIQ” is the topic of the lectures at the 
seminar of ISCAR (Thailand) Limited. It is a presentation 
of tooling category used in metal cutting work. ISCAR has 
continuously carried on the development of the products 
to keep pace with the present day manufacturing world 
progress. In the venue of this event, ISCAR presented a new 
product group called the “LOGIQ”, a product group being 
researched and developed to be in line with the production 
process in the Industry 4.0 era. A remarkably outstanding 
feature of metal cutting tools in the LOGIQ group is noted 
to be a smart tool that can respond to the working needs 
by linking it in the network via IoT which wil l result in 
the factory group to have more automation systems. The 
new ISCAR products in every LOGIQ will help increase the 
efficiency, provide accuracy and precision including yielding 
the quality products.  The event opening ceremony was 
presided over by Mr. Yuthana Thanabhusest, Managing 
Director of ISCAR (Thailand) Limited, who was also on 

นวัตกรรมเครื่องมือตัดเฉือนอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต...ด้วย LOGIQ
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hand to welcome the seminar participants who contributively 
made the number of the attendees up to 400 people at 
Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport.

SMART CUTTING TOOL INNOVATION
OF THE FUTURE WORLD...WITH LOGIQ



 In add i t ion , Mr. Jacob Harpaz, Chairman and 
President, IMC Headquarters, was a guest of honor to 
give his lectures on the new “LOGIQ” group products in 
this seminar, as well. Mr. Harpaz revealed that “with the 
trend flow of HYBRID TURBO cars and the strong upcoming 
Electric Vehicles (EV) at the moment, has resulted in ISCAR 
to make the adjustments on the products to conform with 
the productions in Industry 4.0, which is the current global 
interest. ISCAR has carried on the product developments to 
be in compatibility with the EV production process because 
it would make ISCAR’s customers see and experience the 
innovation and technology which ISCAR is currently having. 
Respective to the products in Thailand markets, they are 
quite strong to the extent of making us feel that there is 
a lot of growth in the markets.”

ก้าวหน้าของโลกการผลิตในยุคปัจจุบัน ซ่ึงภายในงานครั้งนี้อีสคาร์ได้น�าเสนอ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เรียกว่า “โลจิก” เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับขบวนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยคุณลักษณะ
เด่นของเคร่ืองมือตัดเฉือนโลหะในกลุ่มโลจิกจะมีความเป็นอัจฉริยะ ซ่ึงสามารถ
ตอบโจทย์การท�างานด้วยการเช่ือมโยงในระบบเครือข่ายทาง IoT อันจะส่งผล
ให้กลุ่มโรงงานมีระบบการท�างานท่ีเป็นออโตเมช่ันมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ของ ISCAR ในทุกๆ โลจิกจะช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพ ให้ความเ ท่ียงตรง
และความแม่นย�า รวมถึงให้คุณภาพทางผลิตภัณฑ์  ส�าหรับภายในงานนี้ 
คุณยุทธนา ธนาภูเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมฟังสัมมนาที่ เข้ามา
งานครั้งนี้ถึง 400 คน ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
 และโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr.Jacob Harpaz, Chairman and 
President, IMC Headquarters ได้มาเป็นผู้บรรยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“โลจิก” ภายในงานสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย Mr.Jacob Harpaz เผยว่า “ด้วย
กระแสของรถยนต์  HYBRID TURBO และ รถยนต์ EV ที่ก�าลังมาแรง ณ 
ขณะนี้ จึงท�าให้ ISCAR ต้องมีการปรับตัวในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นกระแสที่ทั่ วโลกให้ความ
สนใจอยู่ในขณะนี้ โดย ISCAR ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตรถยนต์ EV เพราะจะท�าให้ลูกค้าของ ISCAR เห็นและสามารถ
สัมผัสได้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่  ISCAR มีอยู่ ส�าหรับในตลาดเมืองไทย 
ณ ตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง และรู้สึกได้ว่ามีการเติบโตมากในตลาด”
 ดังนั้น ISCAR และกลุ่มบริษัท IMC Group จึงอยากน�าเสนอผลิตภัณฑ ์
โลจิกในทุกๆ กลุ่ม ที่ ได้ รับการพัฒนาให้กลุ่มลูกค้าในเมืองไทยทราบว่า 
ผลิตภัณฑ์โลจิกทุกกลุ่มสามารถตอบสนองกระบวนการท�างานในอุตสาหกรรม 4.0 
ได้ ไม่ว่าจะเป็น LOGIQTURN, LOGIQDRILL, LOGIQGRIP, LOGIQMILL, 
LOGIQHOLD และ LOGIQGRADES นอกจากนี้ลูกค้าในเมืองไทยยังจะได้ 
ทราบด้วยว่า ISCAR ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ อไปรองรับขบวนการผลิต 
ในอนาคตแล้ว
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 Therefore, ISCAR and IMC Group would like to offer the 
LOGIQ products in all groups that have been developed for 
customers in Thailand to know that all LOGIQ products can  
meet the work processes in the Industry 4.0, disregarding 
whether they are LOGIQTURN, LOGIQDRILL, LOGIQGRIP, 
LOGIQMILL, LOGIQHOLD and LOGIQGRADES. Moreover, 
customers in Thailand will know of the fact that ISCAR 
has already developed the products to back up the future 
production processes.

 “อีสคาร์ โลจิก” เป็นหัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาของ บริษัท อีสคาร์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นการน�าเสนออุปกรณ์เครื่ องมือประเภททูลลิ่ งที่ ใช้
ส�าหรับงานตัดเฉือนโลหะ โดยอีสคาร์ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันกับความ



BUSINESS NEWS

 After earning a great success last year, Taiwan Excellence, 
in partnership with 18 leading smart machinery companies 
from Taiwan’s manufacturing sector, is playing a bigger 
role at Thailand’s Manufacturing Expo 2019 in showcasing 
a line of award-winning innovative machinery and industrial 
solutions, a move aimed at emphasizing Taiwan as one 
of the global players in this field.
 “Taiwan and Thai land share simi lar i t ies cultura l ly 
and socially. The two have deepened ties in trade and 
investment. We’ve worked together and share experience  
in d i f fe rent d imens ions to promote the count ry ’s 
progress,” said Mr. Jason Hsu, Director of Economic at 
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand.
 “Sincerely, Taiwan as Thailand’s 12th trading partner 
is ready to play the key role in supporting Thailand 4.0 
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Taiwan Excellence เพิ่มบทบาทในการน�าเสนอโซลูช่ันส์
นวัตกรรมในงาน Manufacturing Expo 2019

TAIWAN EXCELLENCE STEPS UP ITS 
ROLE TO SHOWCASE INNOVATIVE 
SOLUTIONS AT THE MANUFACTURING 
EXPO 2019
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ambition, with keeping up with modern advancement 
at the digital era,’’ he said, Taiwan was the world’s 16th 

largest exporter of merchandise and 5th largest machine 
tool exporter in 2017. Given a well-developed foundation 
of machinery and ICT industries such as IoT, 5G, Big Data 
technology, the country has stepped to become a leading 
nation in the wave of Manufacturing 4.0.  
 Taiwan Excellence Pavilion is striving to promote Taiwan 
Smart Machinery Industry, creating dual channel purchasing 
opportunit ies , and br inging Taiwan businesses into 
Thailand automobile manufacturing chain with innovative 
breakthrough in automation, IoT, and Smartifications.

Highlights at 2019’s Taiwan Excellence Pavilion
include:
 • The TM5, invented by Techman Robot Inc., the world’s  
first collaborative robot featuring built-in visual recognition, 
perfectly integrates hands, eyes and brains into one 
system. 
 • Solvision, created by SOLOMON Technology Corp, 
features human-l ike, self- learning software to detect 
irregular patterns, defects or features typically challenging 
for conventional AOI software to inspect. 
 • Embedded Automation Computer by Advantech Co., Ltd.

 • 3D Camera by LIPS Corp.
 • Miniature Ballscrew by Hiwin Technologies Corp.
 • 5-Axis Machining Center by Jeenxi Technology Co., Ltd.  

	 หลังจากประสบความส�า เร็จอย่างยิ่ งใหญ่ในปีที่ ผ่ านมา	Ta iwan 

Excellence	ร่วมกับบริษัทเคร่ืองจักรอัจฉริยะช้ันน�า	18	แห่ง	จากภาคการ
ผลิตของไต้หวัน	จัดแสดงนวัตกรรมเคร่ืองจักรและโซลู ช่ันส์อุตสาหกรรม 

ในงาน	“แมนูแฟกเจอร่ิง	เอ็กซ์โป	2019”	เพื่อผลักดันให้ไต้หวันก้าวสู่ผู้เล่น
ระดับโลกในสาขานี้
	 “ไต้หวันและไทยมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและสังคม	ทั้งสอง 
มีความสัมพันธ์ที่ ลึกซ้ึงในการค้าและการลงทุน	เราได้ท�างานร่วมกันและ 
แบ่งปันประสบการณ์ในมิติต่างๆ	เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศ	
และไต้หวันในฐานะหุ้นส่วนการค้าอันดับที่ 	12	ของไทย	พร้อมที่จะสนับสนุน 

นโยบาย	 Tha i land	 4 .0	 เพื่ อความก้าวหน้ าที่ ทันสมัยในยุคดิจิทั ล ” 

นายเจสัน สวี่  ผู้อ�านวยการฝ่ายเศรษฐกิจส�านักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปในประเทศไทย	กล่าว
	 ปัจจุบัน	ไต้หวันเป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับ	16	ของโลก	และเป็นผู้ส่งออก
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรอันดับที่	5	ของโลก	ในปี	2560	ด้วยรากฐานที่พัฒนา
มาอย่างดีของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและไอซีที	เช่น	IoT	5G	และ	Big	Data	
ซ่ึงท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการผลิต	4.0
	 Taiwan	Excellence	Pavilion	มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักร
อัจฉริยะของไต้หวันสร้างโอกาสในการซ้ือขายของทั้งสองฝ่ายและน�าธุรกิจ
ของไต้หวันเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมระบบ
อัตโนมัติ	IoT	และระบบอัจฉริยะ

ส�ำหรับไฮไลท์ในงำน Taiwan Excellence Pavilion ในปี 2019
ประกอบด้วย:
	 •	 TM5	คิดค้นโดย	Techman	Robot	Inc.	หุ่นยนต์ที่ท�างานร่วมกัน
ครั้งแรกของโลกที่ มีการจดจ�าภาพในตัว	ที่ รวมทั้งมือ	ตา	และสมองเข้า 

ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบในระบบเดียว
	 •	 Solvision	สร้างขึ้นโดย	SOLOMON	Technology	Corp	ซ่ึงเป็น
ซอฟต์แวร์ที่คล้ายกับมนุษย์เรียนรู้ด้วยตนเอง	เพื่อตรวจหารูปแบบผิดปกติ
ข้อบกพร่องหรือคุณสมบัติที่ท้าทายโดยทั่วไปส�าหรับซอฟต์แวร์	AOI	ทั่วไป
ในการตรวจสอบ
	 •	 คอมพิวเตอร์ระบบฝังตัวอัตโนมัติ	โดย	Advantech	Co.,	Ltd.
	 •	 กล้อง	3D	โดย	LIPS	Corp.
	 •	 Miniature	Ballscrew	โดย	Hiwin	Technologies	Corp.
	 •	 ศูนย์แมชชีน	5	แกน	โดย	Jeenxi	Technology	Co.,	Ltd.



BOI SIGNED 8 UNIVERSITY NETWORK MoU 
SUPPORTING THAI ECONOMIC DRIVE WITH INNOVATION
บีโอไอลงนามเอ็มโอยู 8 เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

Ms. Duangjai Asawachintachit, Secretary-General, 
Board of Investment (BOI), revealed that “BOI has signed 
a Memorandum of  Understanding for Cooperation with 8 
leading University Network Partners consisting of Kasetsart 
University, Khonkaen University, Chiang Mai University, 
Mahidol University, Thammasat University, Prince of Songkla 
University, Naresuan University and Chulalongkorn University 
under the name of the Research University Network or 
RUN in order to push for the adoption of the research 
data from the educational institutions for use in more 
commercial developments and inclusively make it a channel 
for industrial sector entrepreneurs to gain access to 
knowledge in science, technology and innovation.

Over in the past, the Office had continuously made 
cooperation co-ordinations between educational institutions 
and private companies through a variety of investment 
promotion measures to give rise to co-operations in 
research and development including personnel development 
in order to transfer knowledge body between each 
other which will lead to the increase in the production 
potentials and capability developments of Thai industries. 
The signing of such Memorandum of Understanding 
for Cooperation between BOI and RUN would be yet 
another form of co-operations that would help support 
the concrete increase in the competitiveness of Thai 
entrepreneurs by creating access channels to knowledge 
body in science, technology and innovation and providing 
opportunities for much closer co-operations between 
research units and entrepreneurs because the RUN also 
has a lot of research data from academicians which had 
not yet been developed for commercial purposes. Such 
co-operations would indeed be a significant part to enable 
Thai entrepreneurs to develop concepts and extend the 
innovation to market commercially with effectiveness,” 
concluded Ms. Asawachintachit.

คุณ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า “บีโอไอ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยช้ันน�า 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

มหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ ช่ือเครือข่ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network)  หรือ RUN เพื่อ

ผลักดันให้เกิดการน�าข้อมูลวิจัยจากสถาบันการศึกษามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 

มากขึ้นรวมทัง้เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้เป็นช่องทาง 

ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในช่วงที่ผ่านมา ส�านักงานได้มีการด�าเนินการประสานความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและ

พัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่ อให้ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้

ระหว่างกัน ซ่ึงจะน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและพัฒนาขีดความ

สามารถของอุตสาหกรรมไทย และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง บีโอไอ กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ครั้งนี้ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ

ความร่วมมือที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างช่องทางการเข้าถึง

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเปิดโอกาสให้มีความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและผู้ประกอบการให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เนื่องจาก

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยนั้นยังมีข้อมูลวิจัยจากนักวิชาการที่ยังไม่

น�ามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์อีกเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงความร่วมมือนี้จะเป็นส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาแนวความคิด และต่อยอด

นวตักรรมสู่ตลาดเชิงพาณชิยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” คณุดวงใจ กลา่ว

PROMOTION MEASURES TO GIVE RISE TO 
CO-OPERATIONS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT 
INCLUDING PERSONNEL DEVELOPMENT IN ORDER 
TO TRANSFER KNOWLEDGE BODY BETWEEN EACH 

OTHER WHICH WILL LEAD TO THE INCREASE IN 
THE PRODUCTION POTENTIALS AND CAPABILITY 

DEVELOPMENTS OF THAI INDUSTRIES
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KraussMaffei OFFERS SUITABLE SOLUTIONS 
IN PLASTICS MANUFACTURING INDUSTRY
เคราซ์มาไฟ น�าเสนอโซลูช่ันส์ที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 

With the Expertise in Plastic Manufacturing Industry for Over 180 Years, The Company is Ready to Look for Suitable 
Solutions for the Manufacturing Industrialists in Thailand to Increase Their Production Values in the Future

มีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกมานานกว่า 180 ปี พร้อมแสวงหาโซลูช่ันส์ทีเ่หมาะสมให้กับนักอุตสาหกรรมการผลิต
ในเมืองไทย เพือ่เพิม่มูลค่าขบวนการผลิตในอนาคต

Mr. Prawit Yodprechavigit , Managing Director 
KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd., said, 
“KraussMaffei” is a leading manufacturer of machinery 
in the plastics industry acceptable worldwide. For the 
participation in this Manufacturing Review @ Rayong 
Seminar, we want to convey our communications to 
entrepreneurs to know more about KraussMaffei, because 
KraussMaffei has a great number and a variety of size and 
technology patterns. One thing we wish to communicate 
to our customers to know of is that we have the solutions 
ideally suitable for them in Rayong, Chonburi and nearby 
Provinces. With the technology which we are presenting 
in this event, we can assure you that you will be able to 
use it to improve your production process and develop 
your business establishment to be more efficient which 
sometimes, we think, that the entrepreneurs may have 
been looking for such solutions.”

คณุประวติร ยอดปรชีาวจิติร กรรมการผู้จดัการ KraussMaffei Group 
South East Asia Co., Ltd. กล่าวว่า “เคราซ์มาไฟ เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร

ช้ันน�าในอุตสาหกรรมพลาสติกที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ส�าหรับการเข้าร่วมงาน

สัมมนา Manufacturing Review@Rayong ในครั้งนี้ เคราซ์มาไฟ ตอ้งการ

สื่อสารให้ผู้ประกอบการได้รู้จัก เคราซ์มาไฟ มากขึ้น เนื่องจากเคราซ์มาไฟ

มีเครื่องจักร และมีรูปแบบเทคโนโลยีที่หลากหลายเป็นจ�านวนมาก โดยส่ิงหน่ึง

ที่ เคราซ์มาไฟต้องการสื่อสารให้ผู้ประกอบการได้รับทราบคือ เรามีโซลูช่ันส์

ที่ เหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และพื้นที่จังหวัด

ใกล้ เคียง โดยเทคโนโลยีท่ี เคราซ์มาไฟออกมาน�าเสนอภายในงานครั้งนี้ 

ท่านจะสามารถน�าไปใช้หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาให้สถาน

ประกอบการมีประสิทธิภาพมากขึ้นซ่ึงบางครั้งผู้ประกอบการอาจมองหา

โซลูช่ันส์นั้นอยู่” Mr. Prawit Yodprechavigit, Managing Director, KraussMaffei Group 
South East Asia Co., Ltd.
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 Mr. Rittichai Piamsumrit, Sales Manager, FEMCO 
(Thailand) Co., Ltd., said, “For the seminar, “Manufacturing 
Review @ Rayong” which will be held in Rayong provincial 
area and nearby provinces, FEMCO (Thailand) Co., Ltd.   
would like to invite business operators in those areas to 
join the seminar. We have prepared for the presentations 
of the technology that has been developed continuously 
for many years for introducing to you, especially, in the 
field of automation system. At present, the Thai industrial 
sector is entering into the Industry 4.0. On the part of 
FEMCO, we have offered a complete solution so called 
“Turkey Solution” to support. Our company, we have special 
expertise on the aspect of the manufacturing system in 
automotive industry whether it is on the group of spare 

parts or parts, especially, the IoT technology that will play 
a high role in the near future. If the business operators 
should participate in this seminar, we are confident that 
you will highly be beneficial, particularly, on the aspect 
of technology development trend in the manufacturing 
industry in the future that will enable you to adapt it for 
use in and increase your production potentials even better. 
In addition, we are prepared to provide full services and 
consultations to you all business operators to maximize 
your benefits”.

 คุณฤทธิ ชัย เ ป่ียมสัมฤทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เฟมโก้ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า “ส�าหรับงานสัมมนา “Manufacturing 
Rev iew@Rayong” ซ่ึงจะจัดขึ้ นในพื้นที่ จั งหวัดระยองและจังหวัด 

ใกล้เคียง บริษัท เฟมโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้ประกอบการในพื้นที่ เหล่านั้นได้ เข้ ามาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้  ทาง
บริ ษัท เฟมโก้ฯ ได้ เตรียมน�า เสนอเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาหลายปี มาแนะน�าให้แก่ท่านผู้ประกอบการได้รับทราบ 

โดยเฉพาะด้านระบบออโตเมช่ัน ซ่ึงปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมของ
ไทยก�าลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงในส่วนของ บริษัท เฟมโก้ฯ 

ได้น�าเสนอโซลูช่ันส์ที่ครบครัน ที่ เรียกว่า “Turkey Solution” เพื่อเข้ามา
 

รองรับ และบริษัท เฟมโก้ฯ เรามีความช� านาญเป็นพิเศษ ด้านระบบ 
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไหล่ หรือช้ินส่วน 
โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในอนาคตอันใกล้ 

หากท่านผู้ประกอบการได้เข้ามาร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ทางบริษัท เฟมโก้ฯ 
มั่นใจเป็นอย่างยิ่ งว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างสูง โดยเฉพาะแนวโน้ม 

การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต เพื่อสามารถ 

น�าไปปรับใช้ เพ่ิมศักยภาพการผลิตของท่านให้ดียิ่ งขึ้น อีกทั้ง บริษัท 
เฟมโก้ฯ ได้ เตรียมพร้อมในการให้บริการและให้ค�าปรึกษาอย่างเต็มที่ 

แด่ท่านผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด”

FEMCO, LEADER IN AUTOMATION SYSTEM
FOR AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING READY TO RESPOND 
WITH TURKEY SOLUTION TO EASTERN REGION MANUFACTURER 
GROUP AT MANUFACTURING REVIEW@RAYONG
เฟมโก้ ผู้น�ำระบบออโตเมช่ันส�ำหรับกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต์
พร้อมตอบสนองด้วย Turkey Solution แก่กลุ่มผู้ผลิตภำคตะวันออก
ณ Manufacturing Review@Rayong

Mr. Rittichai Piamsamrit, Sales Manager, FEMCO (Thailand) Co., Ltd.



MYGROWTECH BEST SERVICE
MANUFACTURING INDUSTRIAL SOFTWARE SERVICE PROVIDER

With Experience and Expertise in Cimatron® Software for More Than 25 Years, Company is Ready to 
Offer New Manufacturing Software Solutions to Respond to the Needs of Eastern Entrepreneurs

Mygrowtech Best Service Co., Ltd., is a Company having 
a long history with Cimatron® software in Thailand, thus, making 
it understandable of the software very well. The experience in 
providing the services, building up Service Teams and technical 
knowledge accumulated for more than 25 years, have made the 
Company avail high potential in providing services and very well 
understandable of the needs of customers as, well.

Mr. Jessada Po-Rod, Sales & Support Manager, revealed 
that, at the Manufacturing Review@Rayong Seminar, we would 
present new technology relating to the software of Cimatron®, 
which we are well-versed in and have a long experience in using 
this software. Entrepreneurs would be briefed to get to know about 
new pattern of the software development because sometimes 
users may still be concerned over the adoption of the software for 
use, especially, on 5-axis machine which is currently popular, or the 
complicated machine functional system that we can respond to the 
needs of entrepreneurs in Rayong, Chonburi and nearby Provinces.

In addition, there is another software: namely; GibbsCAM®, 
which is the software for use in supports of both turning and 
milling applications that can control all types of CNC machines. At 
present, the productions of parts necessarily require the set up 
more than once, especially, when the machine has milled the work 
on one side and necessarily been required on the other which 
a new set up must be required once again, so, the precision value 
may sometimes be wrong. Even the work being worked on is the 
same, but, when a check is made against CMM, it may appear 
that the value does not meet the criteria. All these problems can 
be solved by using GibbsCAM® software.

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญด้านซอฟต์แวร์ Cimatron® มากว่า 25 ปี พร้อมนําเสนอโซลูช่ันส์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ด้านการผลิต 
เพือ่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการภาคตะวันออก

บริษัท มายโกรว์เทค เบสท์ เซอร์วิส จ�ากัด เป็นบริษัทที่คร�่ำหวอดกับซอฟต์แวร์ 

Cimatron® มำอย่ำงยำวนำนในประเทศไทย ท�ำให้มีควำมเข้ำใจในตัวซอฟต์แวร์เป็น

อย่ำงดี ด้วยประสบกำรณ์กำรให้บริกำร กำรสร้ำงทีมเซอร์วิส และควำมรู้ด้ำนเทคนิค

ที่ สั่ งสมมำกว่ำ 25 ปี ท�ำให้บริษัทมีศักยภำพสูงในกำรให้บริกำร และเข้ำใจถึง

ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอย่ำงดี

คุณเจษฎา โพธิ์รอด Sales & Support Manager เผยว่ำ ในงำนสัมมนำ 

Manufacturing Review@Rayong เรำจะน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ของ Cimatron® ซ่ึงเรำมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์มำอย่ำงยำวนำนในกำรใช้

ซอฟต์แวร์นี้ โดยท่ำนผู้ประกอบกำรจะได้รับทรำบถึงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ในรูปแบบ

ใหม่ๆ เพรำะบำงครั้งผู้ใช้งำนอำจยังกังวลในเรื่องของกำรน�ำซอฟต์แวร์ไปใช้งำนโดย

เฉพำะในเครื่อง 5 แกน ที่ก�ำลงัเป็นที่นยิมในขณะนี ้หรอืระบบกำรท�ำงำนของเครื่องท่ีซับซ้อน 

ซ่ึงเรำสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรใน จ.ระยอง จ.ชลบุรี 

และในจังหวัดพื้นที่ ใกล้เคียงได้

นอกจำกนี้ยังมีอีกหนึ่งซอฟต์แวร์คือ GibbsCAM® เป็นซอฟต์แวร์ที่รองรับทั้งงำน

กลึงและมิลลิ่งที่สำมำรถควบคุมเคร่ืองจักรซีเอ็นซีได้ทุกประเภท โดยปัจจุบันนี้กำรผลิต

ช้ินส่วนพำร์ทต่ำงๆ จ�ำเป็นต้อง Set up มำกกว่ำ 1 ครั้ง โดยเฉพำะเม่ือเครื่องจักร

ที่กัดงำนไปหนึ่งด้ำนและต้องมำกัดงำนอีกด้ำนหนึ่ง ซ่ึงจะต้องมีกำร Set up ใหม่ 

จึงท�ำให้บำงครั้งค่ำควำมแม่นย�ำอำจผิดพลำดได้ เพรำะแม้จะท�ำงำนเหมือนกันแต่พอ

น�ำมำตรวจเชค็ด้วย CMM อำจปรำกฏว่ำค่ำไม่ได้ ซ่ึงปัญหำเหล่ำนี้สำมำรถแก้ไขได้

ด้วยกำรใช้ซอฟต์แวร์ GibbsCAM®

มายโกรว์เทค เบสท์ เซอร์วิส ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรมการผลิต
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ดักำจนวนำจบัร นว่ด ดกัำจำจำนวนำจำจำบรันวด่



ยายรรบรากนใรกายทิวะลแอ้ขวัห



VCCA 2019
   Date : Sept. 05 - 08, 2019

   Venue : I.C.E. Hanoi (Cung Van Hoa) ,Vietnam
   Organizers : VietFair (Vietnam Advertisement & Fair 

Exhibition JSC)
   Tel : +84 439 365 566

   Website : www.vietfair.vn

ALUMINIUM USA 2019
   Date : Sept. 12 - 13, 2019

   Venue : Music City Center , U.S.A
   Organizers : Reed Exhibitions USA

   Tel : +1 (203) 840-4800
   Website : www.reedexhibitions.com

INTERMACH BRASIL 2019
  Date : Sept. 17 - 20, 2019

  Venue : Complexo Expoville , Brazil
  Organizers : Messe Brasil

Tel : +55 47 3451 3000                                                                                                     
Website : www.messebrasil.com.

CIIF - SHANGHAI INTERNATIONAL INDUSTRY FAIR 2019
   Date : Sept. 17 - 21, 2019

   Venue : National Exhibition and Convention Center  , China
   Organizers : Shanghai World Expo (Group) Co., Ltd.

   Tel : +86 21 22068888
   Website : www.shanghaiexpogroup.com

WIRE& TUBE SOUTHEAST ASIA 2019
   Date : Sept. 18 – 20 , 2019

   Venue : Bangkok international Trade & Exhibition Centre, Thailand
   Organizers :  Exposis Co., Ltd 

   Tel : +66 2559 0856                                                                                                                        
   Website :  www.bexposis.co.th

T- PLAS 2019
   Date : Sept. 18 – 21 , 2019

   Venue : Bangkok international Trade & Exhibition Centre, Thailand
   Organizers :  Exposis Co., Ltd 

   Tel : +66 2559 0856                                                                                                                        
   Website : www.bexposis.co.th

AUTOMATION ST. PETERSBURG 2019
   Date : Sept. 17 - 19, 2019

   Venue : ExpoForum Convention and Exhibition Centre , 
Russia

   Organizers : Farexpo
   Tel : +7 (812) 118 35 37

   Website : www.en.farexpo.ru

EMO HANNOVER 2019
   Date : Sept. 16 - 21, 2019

   Venue : Deutsche Messe Hannover , Germany
   Organizers : Deutsche Messe AG Hannover

   Tel : +49 (0)511 89 0
   Website : www.messe.de

EUROTOOL - EXHIBITION OF INDUSTRIAL 
SUBCONTRACTING 2019
   Date : Oct. 15 - 17, 2019

   Venue : Expo Krakow , Poland 
   Organizers : Targi w Krakowie Ltd

   Tel : +48 12 644 59 32
   Website : www.targi.krakow.pl

 WISCONSIN MANUFACTURING & TECHNOLOGY SHOW 
(WMTS) 2019

   Date : Oct. 01 - 03, 2019
   Venue : Wisconsin Expo Center / State Fair Park , U.S.A

   Organizers : Expo Productions Inc
   Tel : +1 (262) 367-5500

   Website : www.epishows.com

MAKTEK IZMIR 2019
   Date : Oct. 09 - 12, 2019

   Venue : Gaziemir, Izmir , Turkey 
   Organizers : Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.

   Tel : +90 (212) 867 11 00
   Website : www.tuyap.com.tr

PACK PRINT INTERNATIONAL 2019
   Date : Sept. 18 – 21 , 2019

   Venue : Bangkok international Trade & Exhibition Centre, Thailand
   Organizers :  Exposis Co., Ltd 

   Tel : +66 2559 0856                                                                                                                        
   Website : www.bexposis.co.th

 M-TECH OSAKA - MECHANICAL COMPONENTS & 
MATERIALS TECHNOLOGY EXPO 2019

   Date : Oct. 02 - 04, 2019
   Venue : Intex Osaka , Japan 

   Organizers : Reed Exhibitions Japan Ltd.
   Tel : +81 (0)3 3349-8501

   Website : www.reedexpo.co.jp

Maintenance & Resilience ASIA 2019 
   Date : Oct. 02 - 04 , 2019

   Venue : Bangkok international Trade & Exhibition 
Centre, Thailand

   Organizers :  Exposis Co., Ltd 
   Tel : +66 2559 0856                                                                                                                        

   Website : www.bexposis.co.th

TOOLEX 2019
   Date :  Oct. 01 - 03, 2019

   Venue : Expo Silesia Exhibition Centre , Poland
   Organizers : Expo Silesia Sp. z o.o.

   Tel : +4832 78 87 596
   Website : www.exposilesia.pl

Trade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade Show
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INDUSTRIAL PRODUCT NEWS

IPN104101 IPN104102

SANYO SPECIAL STEEL

Sanyo Special Steel, the best company in term of
its state of the art facility, quality and technology, makes 
every effort to meet the customer satisfaction with high 
quality products and competitive price. Sanyo specializes in 
making many kinds of steel products such as QC11, QCM8, 
QD61. Sole distributed in Thailand by Bangkok Special 
Steel Co., Ltd. Tel. 02-706 0723

เหล็กพิเศษ Sanyo

 Sanyo Specia l Steel เป�นบริษัทที่ ดีที่ สุด ในด้านอุปกรณ์

เครื่ องมืออันทันสมัย ทั� งคุณภาพของสินค้ าและ เทคโน โลยี ใน

การผลิตซ่ึงพยายามที่ จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการนําเสนอ

สินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั�งทางด้านคุณภาพและราคา Sanyo มีความ

ชํานาญในการผลิตเหล็กหลายประเภท เช่น เหล็ก QC11, QCM8, 

QD61 จัดจําหน่ายแต่ เพียง ผู้ เดียวในประ เทศไทย โดย บริ ษั ท 
กรุงเทพเหล็กกล้า จํากัด โทร. 02-706 0723

IPN104103

BURRING MACHINE 

The machine can function burring grinding and 
remove sharp fins from punching and laser scabs 
efficiently with a special belt-driven sand lock system; 
can support bendable material polishing work; polish 
work both inside and outside cut marks and burr sharp 
edges and keep the surface just in a single work pass.

เครื่องขัดลบคม    

เครื่ องสามารถลบครีบคมจากการพันซ์และสะเก็ดแผลเลเซอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบล็อคทรายท่ีขับเคลื่อนด้วยสายพาน

พิเศษ เครื่องสามารถรองรับงานขัดวัสดุที่ โก่งงอได้  สามารถขัดได้ทั�ง

ภายใน และภายนอกรอยตัด อีกทั�งยังลบคมพร้อมเก็บผิวหน้าได้ในการ

ผ่านงานเพียงครั�งเดียว  

METAL FOLDING MACHINE
The machine structure is the whole body-welded system, 

strong and durable. Equipped with NC control system, its pressing 
force is 40-800 tons. The machine length is 1,500-6,000 mm., and 
many of them can be connected with one another according to the 
desired length. Its blades can be adjusted for space backing to 
evade workpiece automatically. It can also record and keep the 
folding data, as well.

เคร่ืองพับโลหะ                                                                                                                                            
โครงสร้างของเครื่องเป�นระบบเช่ือมทั�งตัว มีความแข็งแรง และทนทาน ระบบ

ควมคุม NC กําลังกด 40-800 ตัน ความยาว 1,500-6,000 มม. เครื่องสามารถ

ต่อกันหลายเครื่องได้ตามความยาวที่ต้องการ สามารถปรับใบตั�งระยะถอยหลบ

ชิ�นงานได้แบบอัตโนมัติ อีกทั�งยังสามารถบันทึกเก็บข้อมูลการพับได้
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IPN104104

IPN104106

IPN104105

FIBER LASER CUTTING MACHINE 

Fiber laser cutting machine wattage power stands at 

6,000-15,000 watts with its extra large switching table from 

4 meters to 8 meters long, its maximum width of 2.5 meters, 

thickness cutting up to 50 mm. The machine can also cut 

many kinds of metals and is controlled by computer system 

which eventually helps save the cutting time.

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์
 เครื่ องตัดไฟเบอร์ เลเซอร์ กําลังวัตต์อยู่ที่  6,000-15,000 วัตต์ 

โต๊ะสลับขนาดใหญ่พิเศษ ยาวตั�งแต่ 4 เมตร ถึง 8 เมตร หน้ากว้างสูงสุด 

2.5 เมตร ตัดหนาได้สูงสุดถึง 50 มม. สามารถตัดโลหะได้หลายชนิด 

ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลาในการตัด 

VERTICAL MACHINING 
The machine is made of cast iron which is vibration 

reduction and heat resistant. Its table size ranges from 650 x 

430 mm. to 2,200 x 800 mm. with the movement distance of 

X axis from 580 mm. to 2,100 mm. The functional value is 

easy to set and can always actually be used. Its compact 

structure helps save the space with a spindle of 8,000 rpm 

and quick rotation of 32 millimeters/minute.

เครื่องจักรกลแนวตั �ง
เครื่องทําจากเหลก็หลอ่ท่ีมีการลดการสั่นสะเทือนและทนตอ่ความรอ้น 

ขนาดโต๊ะ 650 x 430 มม. ถึง 2,200 x 800  มม. ระยะการเคลื่อนที่

ของแกน X อยู่ระหว่าง 580 มม. ถึง 2,100 มม. การตั�งค่าง่ายและใช�
งานได้จริงประหยัดพื�นที่ ด้วยโครงสร้างท่ีกะทัดรัด มาพร้อมกับ

แกนหมุน 8,000 rpm. และการหมุนอย่างรวดเร็ว 32 มิลลิเมตร/นาที

HYDRAULIC METAL FOLDING MACHINE 
The machine structure is all steel-welded, thus, making it durable and 

strong and being able to rapidly clamp onto tooling. Its function can also 

adjust the height quickly. The upper and lower blades are made of high 

quality steels. The positioning precision for Y1, Y2 axis is 0.01 mm.

เครื่องพับโลหะระบบไฮดรอลิค 
โครงสร้างของเครื่ องเช่ือมเหล็กทั�งหมด มีความทนทาน และแข็งแรง สามารถยึด

เครื่องมือได้อย่างรวดเร็วและฟังก์ช่ันสามารถปรับความสูงได้อย่างรวดเร็ว ใบมีดบนและ

ล่างทําจากเหล็กคุณภาพสูง ความแม่นยําในการกําหนดตําแหน่งสําหรับ Y1 แกน Y2 

คือ 0.01 มม.
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IPN104109

IPN104108IPN104107

CNC CUTTING MACHINE 
Gas and plasma are used with the machine for metal 

cutting. The machine is highly stable that can support sheet 

metal cutting of the size of 5 x 10 feet or 5 x 20 feet using 

servo motor together with Gear Reducer and Rack & Pinion 

in driving, thus, making it highly precise in cutting work. 

Structure of the machine is specially designed by using steel, 

thus, making it strong and stable.

เครื่องตัดซีเอ็นซี
เครื่องใช�การตัดโลหะด้วยแก๊สและพลาสม่า มีความเสถียรภาพสูง 

รองรับการตัดโลหะแผ่นขนาด 5x10 ฟุต หรือ 5x20 ฟุต ใช� เซอร์โว

มอเตอร์ พร้อมกับ Gear Reducer  และ Rack & Pinion ในการขับเคลื่อน 

ทําให้มีความแม่นยําสูง โครงสร้างของเครื่ องออกแบบพิเศษโดยใช�

เหล็กกล้า เครื่องมีความแข็งแรง และมั่นคง

3D FIBER LASER CUTTING MACHINE 

It is a 1,000 watt fiber laser generator with a long 
lifetime of up to 100,000 hours and cutting speed of 90 
mi l l imeters/minute. The laser wavelength is 1 ,080 
nanometer. The machine can automatically be lubricated 
and that the water temperature can be maintained at a plus 
or minus 5 degrees, making the laser beam power more 
stable, thus, resulting in the work to be done faster.

5-AXIS MILLING MACHINE 
It is a 5-axis milling machine with a high-speed dynamic milling and 

the maximum spindle speed of 40,000 rpm., and a combined milling at 

the maximum speed of 1,200 rpm., and high torque cutting with torque 

up to 430 Newton meter.

เครื่องกัด 5 แกน
เครื่ องเป�นการตัดเฉือนแบบ 5 แกน พร้อมกับการกัดความเร็วสูงแบบไดนามิกสูง 

ความเร็วแกนสูงสุด 40,000 รอบต่อนาที การกลึงกัดแบบรวมด้วยความเร็วสูงสุด 1,200 

รอบต่อนาที การตัดแรงบิดสูงถึง 430 นิวตันเมตร

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 3 มิติ
         

เครื่องกําเนิดเลเซอร์ไฟเบอร์ 1,000 วัตต์ อายุการใช�งานยาวนานถึง 

100,000 ช่ัวโมง ความเร็วในการตัด 90 มิลลิ เมตร/นาที เลเซอร์

ความยาวคลื่น 1,080 นาโนเมตร เครื่องสามารถเติมนํ�ามันหล่อล่ืนได้

อัตโนมัติ อุณหภูมิของนํ�าสามารถรักษาได้ท่ีอุณหภูมิบวกหรือลบ 5 องศา 

ทําให้กําลังแสงเลเซอร์มีเสถียรภาพมากขึ�น และทําให้การทํางานเร็วขึ�น
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RELEASE  & ANNOUNCEMENT

THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE IN 
COLLABORATION WITH NADDC

EA JOINS HANDS WITH 
4 GIANT PARTNERS

EA จับมือ 4 พันธมิตรยักษ์ใหญ่

“Energy Mahanakhon”, the leader in electric charge station 
services under the trademark, “EA Anywhere”, a subsidiary of 
EA, announces its historical cooperation with 4 giant partners: 
namely; “Caltex, CP All, Bridgestone ACT, Robinson” to emerge 
electric charge station services throughout Thailand to respond 
to the needs of Thai society in going towards the new modern 
automotive era, advanced charging technology with comfort 
and safety.

“พลังงานมหานคร” ผู้น�าด้านบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “EA Anywhere” ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ EA ประกาศ 

ความร่วมมือครัง้ประวติัศาสตร์กับ 4 พนัธมิตรยักษใ์หญ ่ “คาลเทก็ซ์ ซีพ ีออลล์

บรดิจสโตน เอ.ซี.ท ีโรบนิสนั” ผุดสถานชีารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าปูพรมทัว่ไทย ตอบโจทย์

สังคมไทยเข้าสู่ยุคยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการชาร์จล�้าสมัย สะดวกสบาย 

และปลอดภัย

PUBLIC-PRIVATE SECTOR 
CONSOLIDATING FORCES TO 
UPGRADE MOTOR VEHICLES 

สถาบนัยานยนต ์รว่มกบั NADDC 

 Mr. Adisak Rohitasun, Act ing Director of Thai land 
Automotive Institute, was on hand to welcome the Delegation 
from the National Automotive Design Development Council 
(NADDC) to attend the meeting on “Nigeria, the Gateway to 
Africa - Investment Opportunity in Thai Automotive Industry” 
by receiving coordination and supports for the meeting 
from Japan International Cooperation Organization (JICA). 

นายอดิศักดิ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 

ต้อนรับคณะจาก National Automotive Design Development 

Council (NADDC) เพื่อร่วมประชุม ในหัวข้อ “ไนจีเรีย ประตูสู่แอฟริกา 

โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” โดยได้รับการประสานงาน

และการสนับสนุนการประชุมจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

แห่งญี่ ปุ่น (JICA) 

SAIC Motor CP Company Limited and MG Sales 
(Thailand) Co., Ltd., manufacturer and distributor of MG 
cars in Thailand, open the platform for exchanging the 
points of view and analysis on Thailand’s readiness to 
develop and upgrade the use of “Electric Vehicle (EV)” 
to be more popular, at the “Evolution of Automotive” 
seminar, with experts and qualified persons from both 
the public and private sectors taking part in.

  ผนึกรัฐ-เอกชนยกระดับยานยนต์

บรษิทั เอสเอไอซี มอเตอร ์ซีพ ีจ�ากดั และ บรษิทั เอม็จ ีเซลส ์(ประเทศไทย) 

จ�ากดั ผูผ้ลติและผูจ้�าหนา่ยรถยนตเ์อม็จใีนประเทศไทย เปิดเวทแีลกเปลี่ยนมุมมอง

วเิคราะหค์วามพร้อมของประเทศไทย ตอ่การพฒันาและยกระดบัการใช้ “รถยนต์

พลังงานไฟฟ้า (EV)” ให้เป็นท่ีนิยมมากยิ่งขึ้น ในงานสัมมนา “Evolution of 

Automotive” โดยมผู้ีเช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒจิากทัง้ภาครฐัและเอกชน
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Office of the Board of Investment (BOI) presided 
over the seminar on “Power To Drive SMART SMEs To 
Grow Strong” with representatives from government 
agencies such as National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA) and the Export-Import 
Bank of Thailand (EXIM Bank) taking part in giving lectures 
to strengthen the capabil it ies of the entrepreneurs. 
 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธำนเปิดกำร

สัมมนำเรื่อง “พลังขับเคลื่อน SMART SMEs เติบโตอย่ำง Strong” โดยมี

ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐร่วมบรรยำย ได้แก่ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร 

 BOI STRENGTHENS SMES BUSINESS 

Industrial Estate Authority of Thailand and Rojana Industrial 
Park Public Co., Ltd., signed the Joint Operation Agreement 
for the Establishment of Rojana Industrial Estate, Chonburi 2 
(Khao Khan Song) to create the area readiness in drawing 
target industries for backing up EEC on both electronics, 
electrical appliances and parts for modern automotive 
manufacturing industry, etc., with the expectation to open for 
commercial services in 2021.

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท สวนอุตสำหกรรม

โรจนะ จ�ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรลงนำมในสัญญำร่วมด�ำเนินกำรจัดตั้ง 

นิคมอุตสำหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขำคันทรง) สร้ำงควำมพร้อมพื้นที่ดึง

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยรับอีอีซี ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและ

ช้ินส่วน อุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนยำนยนต์สมัยใหม่ ฯลฯ คำดเปิดบริกำร

เชิงพำณิชย์ได้ในปี 2564 

IEAT JOINTLY CARRYING OUT ACTIONS 
ON ESTABLISHING ROJANA INDUSTRIAL 

ESTATE CHONBURI 2
กนอ.รว่มดาํเนนิงานจดัตัง้นคิมฯ โรจนะชลบุร2ี 

 SCG International Corporation Limited and BYD Auto Industry 
Co., Ltd., jointly sign the Memorandum of Agreement on “Electric 
Vehicle Business Study and Development”. This cooperation is the 
synchronization of strong points between SCG International which 
possesses the strong distribution channels and plan to push the 
electric vehicle business in full form with BYD Auto Industry Co., Ltd.

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด และบริษัท บีวำยดี 

ออโต้ อินดัสทรี จ�ำกัด  ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง “กำรศึกษำและพัฒนำ

ธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำ” โดยควำมร่วมมือครั้งนี้ เป็นกำรประสำนจุดแข็ง

SCG JOINS HANDS WITH BYD TO 
DEVELOP ELECTRIC VEHICLE BUSINESS
เอสซีจี จับมือ บีวายดี ฯ พัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

บีโอไอเสริมแกร่งธุรกิจเอสเอ็มอี

ระหว่ำงเอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล ที่มีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่แข็งแกร่ง 

และมีแผนผลักดันธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงเต็มรูปแบบกับบริษัท บีวำยดี 

ออโต้ อินดัสทรี จ�ำกัด 



Bangkok Special Steel Co., Ltd.   9

EMO Hannover 2019    13 

Factory Automation Technology Co., Ltd. (FEMCO) 32 – 34

ICE Italian Trade Commission   1

IIT Group Ltd.    28 – 29 

Iscar (Thailand) Ltd.    7

Lien Chieh Machinery Co., Ltd.   49

Maintenance & Resilience Asia 2019  23

Metalex 2019    55

Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. 19

Munger Machine Tool Pte Ltd.   76

Mygrowtech Best Service Co., Ltd.  21

N-Tech Machinery Co., Ltd.  Back Cover

Nobletec Engineering Co., Ltd.   59

Quaker Houghton Company   5

Saeilo (Thailand) Co., Ltd.   Inside Front Cover

Siam Elmatech Co., Ltd.   43

Sima Lohaphan Co., Ltd.    57

Smart Trade Publications Co., Ltd.  48

Smart Trade Publications Co., Ltd. (E – Mag) 54

Smart Trade Publications Co., Ltd. (Facebook) 42

Smart Trade Publications Co., Ltd. (Seminars) 68 - 69

Sodick (Thailand) Co., Ltd.   3

Suthong Machinery Co., Ltd.   11

Takisawa  Tech Asia Co., Ltd.   45

T – PLAS 2019    35

Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd. Inside Back Cover

Walter (Thailand) Co., Ltd.   Cover

wire & Tube Thailand 2019   15

  Head Office :
   Munger Machine Tool Pte Ltd 
  (Singapore)
  Phone : +65 6764 6388  
  Fax     : +65 6764 3318  

our Philosophy : 
Provide best technical solutions

Thailand Office :
Munger Machine Tool 
(Thailand) Co., Ltd.
Phone  : +66 2 391 9953-4  
Fax      : +66 2  712 3973 

                   E-mail  : sales@mungermachinetool.com 

Your Partner for Precision Machines

Malaysia Office :
Munger Machine Tool SB 
(Kuala Lumpur)
Phone : +60 12 326 6309   
Fax     : +60 3 7980 4744  

Universal Tool & Cutter 
Grinding Machines
Up to 6 axes

Gear Grinding Machines Rotary Transfer Machines

CNC Single And Multi 
Spindle Automatic Lathes

Laser Line 
The new state of art laser 
technology for cutting material 
such as carbide, ceramic, PCD, 
CVD-D and MCD

See us at :

21 - 24 NOV 2018 (WED - SAT)
Stand No. BW 09  , Hall 104

BITEC, BANGKOK

Hauser 
Jig Grinder

Ewag 
WS 11

TORNOS

High Quality Used And Rebuilt 
Machines From Switzerland
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