




FROM THE EDITOR’S DESK
Robotics and automation industry is regarded as the 

industry of the future that plays an important role in helping to 
increase the production efficiency in the industrial and service 
sectors. At present, the robotics and automation industry 
has a potential trend to continuously grow, especially, in Asia 
Regions which is considered to have the highest growth rate in 
the world. It was found, according to the International Federation 
of Robotics (IFR), that in 2018, the total sales of robots around 
the world accounted for approximately 415,700 units, an increase 
of up to 10%. For Thailand, in 2018, the quantity of robotics 
and automation system deliveries to the industrial sector was 
approximately 4,000 units and it is expected to increase to 
5,000 units in 2019. The IFR estimates that from 2019 to 2021 
or another 3 years ahead, the robotics industry in Thailand will 
grow up to 21%, particularly, when 5G services are opened, 
which will be an important factor contributing to the growth of 
the industrial robotics and automation system in Thailand and 
help increase Thailand’s potential in strengthening the industrial 
machinery users. The robots and automation system, in 
particular, help replace the imports of the industrial machineries 
and equipments from foreign countries. Hence, it is considered 
yet another trend to occur in the Thai industrial sector in the 
future. However, what is happening at the mean time, which is 
the matter of concern, is the information pointing out that the 
number of the purchase orders for Thai cars have been slowed 
down eventually causing many factories to reduce the production 
quantity to slow down the business risks consequently affecting 
the business chain widely and being continuously dragged on to 
have the impact on the economic sector in the overall picture. As 
of today, the economy in the overall picture is still very sluggish 
because there have been no projects nor policies whatever that 
can help stimulate the entire economic system, Nevertheless, 
what is seemingly interesting for all investors desiring to be 
engaged in building up a business and making profit from 
Special Economic Zone (SEZ) and the Eastern Economic Corridor 
(EEC), is the government’s announcement designating some 
areas of 10 Provinces: namely Tak, Mukdahan, Sa Kaew, Trad, 
Songkhla, Chiang Rai, Nong Khai, Nakhon Phanom, Kanchanaburi 
and Narathiwat to be the SEZ. SEZ is a government policy to 
spread the prosperities to the Regional areas, reduce inequalities, 
raising level of incomes and quality of life of the people, linking 
border area trades, investments and tourisms by taking into 
account the potentials and needs of the people in the areas 
as the significant matter including promoting the economic 

developments in conjunction with neighboring countries and in 
the industries: such as; the productions of soaps, shampoos, 
cosmetics, plastics, construction materials, etc., which are 
corporate income tax exempted for 8 years. In addition, special 
lenient conditions are granted to SMEs as a special case in order 
to enable the local and medium-sized entrepreneurs in the areas 
to apply for the investment promotions more easily and create 
added value on local resources, as well.

Kornravee

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ถือเป�นอุตสาหกรรมอนาคต และมีบทบาท

สําคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะภูมิภาคเอเชียถือว่ามีอัตราการเติบโตสูงสุดในโลก จากข้อมูลของ International 

Federation of Robotics (IFR) พบว่า ปี 2561 ยอดขายหุ่นยนต์ทั่วโลก มีประมาณ 

415,700 ยูนิต ขยายตัวถึง 10% สําหรับประเทศไทยในปี 2561 มีปริมาณการจัดส่ง

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้กับภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 4,000 ยูนิต และคาดว่าใน

ปี 2562 จะเพิ่มขึ�นเป�น 5,000 ยูนิต โดย IFR ประมาณการว่าในปี 2562 - 2564 หรือ

อีก 3 ปี ข้างหน้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยจะขยายตัวถึง 21% โดยเฉพาะเมื่อ

มีการเปิดให้บริการ 5G ซ่ึงจะเป�นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม

หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัใินประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพของประเทศไทยในการสรา้ง

ความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช�เครื่องจักรผลิตในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ ช่วยทดแทนการนําเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรมจากต่างประเทศ 

และนับเป�นอกีหนึ่งแนวโนม้ที่จะเกดิขึ�นในภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต แตอ่ยา่งไรกต็าม 

สิ่งที่เกดิขึ�น ณ ตอนนี� ทราบมาว่ายอดออเดอร์รถยนต์ของไทยต้องเผชิญกับการชะลอ

ตัวลง และหลายโรงงานได้ลดปริมาณการผลิตลงเพื่อชะลอความเสี่ยงทางธุรกิจ จึงส่ง

ผลกระทบต่อห่วงโซ่ทางธุรกิจอย่างแพร่หลาย และมีผลต่อเนื่องสู่ภาคเศรษฐกิจโดยรวม 

ซ่ึงวันนี�เศรษฐกิจในภาพรวมยังคงซบเซาอย่างมาก สาเหตุเพราะว่ายังไม่มีโครงการหรือ

นโยบายใดๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั�งระบบได้ แต่สิ่งที่ น่าสนใจสําหรับ

นักลงทุนทั�งหลายที่จะเข้าไปสร้างธุรกิจและผลกําไรได้จากพื�นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน หรือ SEZ กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กล่าวคือรัฐบาลได้

ประกาศกําหนดพื�นที่บางส่วนของ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด 

สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ให้เป�น SEZ 

สําหรับ SEZ เป�นนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความ

เหลื่อมลํ�า ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่ือมโยงการค้า การลงทุน

และการท่องเที่ยวชายแดน โดยคํานึงถึงศักยภาพและความต้องการของประชาชน

ในพื�นที่ เป�นสําคัญ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

และในอุตสาหกรรม เช่น กิจการผลิตสบู่ ยาสระผม เครื่องสําอาง พลาสติก วัสดุ

ก่อสร้าง เป�นต้น ซ่ึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี อีกทั�งยังได้ผ่อนปรน

เงื่อนไขให้กับกิจการ SMEs เป�นพิเศษ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน

ท้องถิ่น สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ง่ายขึ�นเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม

แก่ทรัพยากรในท้องถิ่นอีกด้วย

กรวี
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EXPERIENCE THE FIRST IN ASEAN

THE NEW MITSUBISHI FIBER 
LASER GX-F SERIES

INSIDE THE METALEX 2019 AT BOOTH HALL 101
ภายในงานเมทัลเล็กซ์ 2019 ที่ บูท HALL 101

GX-F SERIES

สัมผัสครัง้แรกในอาเซียน
กับเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มิตซูบิชิรุ่นใหม่ GX-F SERIES



MITSUBISHI’S NONSTOP
EVOLUTION AND PROGRESS
วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของมิตซูบิชิที่ไม่หยุดนิ่ง

 Modernized Development and 
Production denotes Mitsubishi’s goal 
which is to develop the products for 
customers to use safely and reliably 
with the readiness to present products 
that respond to customers’ needs 
with modernly advanced technology 
to the world of productions in the  
future. From the past until the present, 
Mitsubishi has continuously developed 
its potentials in every area, both on 
the aspect of technology and the 
management of creative concepts in 
new innovat ions to the extent of 
making it being recognized as a market 
leader in many products. R&D Center 
in Japan, in particular, plays a variety 
of roles as a high-tech technology 
hub for all Mitsubishi’s businesses. 
Here , researches and techno logy 
developments for new products have 
continuously been conducted in order 
to promote Mitsubishi’s products and 
achieve the potentials to compete 
and create technology for the future.
 The miss ion of Mitsubishi 
Electric Group is a commitment to 
Technology Developments, Servicing 
and Creative Power in order to lead 
to a society with potential and 
good quality of life.
 Declaration from Mitsubishi Electric 
Group, “Changes for the Better” , 
is indeed a statement that reflects 
the Group ’s goa ls and stand ing 
positions which are firmly determined 
to continuously create newly good 
th ings . Al l employees have given 
their promises to customers to develop 

Mr.Shunji Kayashima
Director of Industrial Automation Machinery Division,
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.

คุณชุนจิ คะยะชิมะ 
ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำย Industrial Automation Machinery Division
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด 



themselves and “Make Things Better 
Every Day” by adher ing to the 
organizational mission aforementioned 
which are “Technology Developments, 
Servicing and Creative Power” for 
a better tomorrow.
 Mi tsub ish i s tands read i ly to 
provide comprehensive services to meet 
the needs of customers, maximize 
customers’ satisfactions in all aspects 
of the productions all along in line 
wi th the product deve lopments . 
A team of sk i l l fu l Engineers who 
received in-depth tra in ing on the 
specific field is ready to provide the 
best solutions to customers, thus, 
allowing customers to be confident 
that the production process will be 
more efficient than before.
 Mitsubishi Electric Automation 
(Thailand) Co., Ltd., is one of the 
companies in Mitsubish i E lect r i c 
Group, a distr ibut ion center and 
service for metal cutting machines 
wi th a var ie ty of innovat ions , 
especial ly, the laser machines for 
cutting workpieces with high speed 
and precision. These metal cutting 
machines provide superior cutting 
performance to create the future for 
perfectly complete workpiece cutting 
with Mitsubishi’s lasers.

Released the New Laser Machine 
“GX-F”.
 “At this METALEX 2019, we will  
exhibition a new fiber laser processing  
machine “GX-F” series.The “GX-F” 
series achieves both high reliability 

and high productivity with our new 
fiber laser oscillator built-in. We pursuit 
a “Non-Stop Processing System”, 
with the world’s first e-laser processing 
system built-in and functionality that 
automat i ca l ly ad justs the laser 
process ing cond i t ions wi th A I . ” 
Mr.Shunji Kayashima, Director of 
Industrial Automation Machinery 
Div is ion, Mitsubishi E lectr ic 
Automation (Thailand) Co., Ltd. 
Said.

 พัฒนาและผลิตแบบทันสมัย เป้ำหมำยของ
มิตซูบิชิฯ คือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ำ
ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัยและน่ำเช่ือถือ มิตซูบิชิฯ 
พร้อมน�ำ เสนอผลิตภัณฑ์ที่ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
ล�้ำหน้ำสู่โลกกำรผลิตในอนำคตจำกอดีตจนถึง
ปัจจุบัน มิตซูบิ ชิฯ ได้มีกำรพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ด้ำนทั้งทำงเทคโนโลยี กำร
บริหำรงำนแนวคิดสร้ำงสรรค์ทำงนวัตกรรม
ใหม่ๆ จนท�ำให้มิตซูบิชิฯ ได้รับกำรยอมรับถึง
ควำมเป็นผู้น�ำของตลำดในหลำยๆ ผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพำะศูนย์ R&D ในญี่ ปุ่นมีบทบำทหน้ำที่

หลำกหลำยในฐำนะศูนย์กลำงเทคโนโลยีระดับสูง
ส�ำหรับธุรกิจของมิตซูบิชิฯ ทั้งหมด ซ่ึงท่ีน่ีวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่ องเพื่ อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
ของมิตซู บิ ชิฯ มีศักยภำพในกำรแข่ง ขันและ
สร้ำงสรรค์เทคโนโลยีส�ำหรับอนำคต
 พันธกิจของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็ค
ทริคคือ การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ 
และพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพ่ือน�าไปสู่
สังคมที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
 ด้วยถ้อยค�ำแถลงของกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ 
อีเล็คทริคที่กล่ำวว่ำ “การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ส่ิงที่ดีกว่า หรือ Changes for the Better” 

เป็นถ้อยค�ำที่สะท้อนถึงเป้ำหมำยและจุดยืนของ 
กลุ่มบริษัท ท่ี มุ่ง ม่ันสร้ำงสิ่ งใหม่ๆ ท่ีดีอย่ำง

 

ต่อเนื่อง ซ่ึงพนักงำนทุกคนให้ค�ำมั่นสัญญำกับ
ลูกค้ำว่ำจะพัฒนำตนเองและ “สร้างส่ิงท่ีดีย่ิง

 

ขึ้นในทุกๆ วัน” โดยยึดตำมพันธกิจองค์กรที่

กล่ำวถึง “การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ 
และพลังแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อพรุ่งน้ีท่ีดีกว่ำ
 มิตซูบิชิฯ พร้อมมอบบริกำรที่ครอบคลุม
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำในทุกแง่มุมของ
กำรผลิต ควบคู่ ไปกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
และทีมวิศวกรช� ำนำญกำรที่ ได้รับกำรฝึกอบรม
เฉพำะด้ำนอย่ำงลึกซ้ึง ที่พร้อมมอบโซลูช่ันส์ที่

ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ ท�ำให้ลูกค้ำสำมำรถมั่นใจได้
ว่ำกระบวนกำรผลิตจะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน
กว่ำเดิม
 โดย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท
ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ซ่ึงเป็นศูนย์จ�ำหน่ำยและ
บริกำรส�ำหรับเคร่ืองตัดโลหะด้วยนวัตกรรมที่

หลำกหลำย โดยเฉพำะเครื่ องเลเซอร์ส�ำหรับ 

ตัดช้ินงำนที่ มีควำมเร็วและให้ควำมแม่นย�ำสูง 
ซ่ึงมอบประสิทธิภำพกำรตัดที่ เหนือกว่ำ เพื่ อ
สร้ำงอนำคตส�ำหรับกำรตัดช้ินงำนด้วยเลเซอร์
ที่สมบูรณ์

เปิดตัวเครื่องเลเซอร์รุ่นใหม่ “GX-F”
 “ที่งำนเมทัลเล็กซ์ 2019 นี้ เรำจะจัดแสดง
เค ร่ือง เล เซอร์ไฟเบอร์ ซีรี่ ส์ รุ่นใหม่  “GX-F” 

โดย “GX-F” ให้ทั้งควำมน่ำเช่ือถือและมีคุณภำพ
ในผลผลิตที่สูงโดยใช้ไฟเบอร์ออคซิเดเตอร์ ที่

เรำคิดค้นและผลิตเอง “ระบบการประมวลผลแบบ
ที่ต่อเนื่อง” พร้อมด้วยระบบประมวลผล e-laser 
ตัวแรกของโลกท่ีมีอยู่ ในตัวและฟังก์ ช่ันกำร
ท�ำงำนที่ปรับสภำพกำรประมวลผลเลเซอร์ด้วย 
AI Assistant โดยอัตโนมัติ” คุณชุนจิ คะยะชิมะ 
ผู้อ�านวยการ ฝ่าย Industrial Automation 
Machinery Division บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่ำว

THE MISSION OF MITSUBISHI ELECTRIC
GROUP IS A COMMITMENT TO TECHNOLOGY

DEVELOPMENTS, SERVICING AND CREATIVE POWER 
IN ORDER TO LEAD TO A SOCIETY WITH POTENTIAL 

AND GOOD QUALITY OF LIFE.





A NEW WORLD SHEET METAL CUTTING 
DIMENSION WITH MITSUBISHI’S
LATEST FIBER LASER MODEL
มิติใหม่แห่งโลกขบวนการตัดงานโลหะแผ่น
ด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์มิตซูบิชิรุ่นล่าสุด

 At present, the technical know-
how in sheet metal cutt ing work 
process on the aspect of complicated 
steel forming technology is considered 
yet to be possible in accordance 
with the development of the modern 
era world. Currently, steel cutting for 
forming is essentially necessary for 
var ious indust r ies whether i t i s 
an industr ia l work : such as , the 
productions of automotive, electronics,  
mechanica l parts , equipments in 
the l ines of food and medica l 
dev ice industr ies , structura l and 
telecommunications work and others, 
etc. As of today, one of the leaders 
providing serv ices on f iber laser 

machines for sheet metal work that 
people cannot afford to forget to 
know of is “Mitsubishi Electric 
Automation (Thailand) Co., Ltd.,” 
a lead ing f iber laser mach ine 
distributor in Thailand which places 
the importance on every product 
piece and focally aims to develop 
its personnel potentials by sending 
Engineers for further tra in ing in 
Japan on maintenance and learning 
about modern technology at a l l 
t imes. Up unt i l now, Mitsubishi ’s 
Engineers have gained expertise in 
the products and are sk i l l fu l in 
maintenance in many areas. Mitsubishi 
is confident in its existing potentials 

and stands readily to provide the  
best service ever to make customers 
satisfied with the products and services.

Mitsubishi Electric’s FA Business
 One of the signif icant things 
for the indust r ia l  sector i s the 
product ion techno logy that i s 
proper, precise and able to stably 
contro l the operat ions from the 
beginning to the end in order to 
obtain the desired quality work.
 Mr. Nopadol Kangsachat , 
Assistant Div is ion Manager, 
Industrial Automation Machinery 
Division, one of the Executives of 
Mitsubishi Electric Automation 
(Thailand) Co., Ltd., the important 
backlash in the distributions of more 
than 200 f iber laser machines in 
Thailand, described Mitsubishi’s vision 
and techno log ica l progress in 
responding to the needs of current and 
future production processes as follows

Mitsubishi extremely places the 
importance on technology and 
the manufacturing industry. Now 
that , the quest ions is how 
Mitsubishi’s technology can help 
the manufacturing industry?
 Mitsubishi has always realized 
that good qua l i ty products are 
something that consumers are in 
great demand. With the current 
technologies having continuously 
been developed, Mitsubishi therefore 
constantly invents new technology  
to respond to the needs of consumers 



to be able to use modern technology 
wh ich is idea l ly su i tab le for 
manufactur ing indust ry. The 
concur rence of manufactur ing 
problem will definitely cause a loss 
or an error from the manufactures 
which will consequently result in the 
higher production costs and reductions 
in the profits due to the occurring 
er ror,  a b ig prob lem that the 
manufacturing industry has regularly 
encountered with throughout the 
period of times. 
 In the today world that technology 
is more modernized, reduction in  
working error is somewhat extremely 
essent ia l  in the manufactur ing 
industry. We very much foresee the 
importance of this matter to the 
extent of making us proceeding with 
actions on the developments and 
productions of the new GX-F Series 
f iber laser machines which is the 
self invented and produced fiber 
technology by Mitsubishi.
 The newly invented fiber laser 
machine wil l help reduce working 

errors, strengthen working process 
to be highly efficient and that it is 
the f i rst t ime of i ts k ind in the 
wor ld wh ich the lasers and A I 
technology have been brought to 
work together. The AI system is 
a system to check the functions of 
the mach ine by us ing sound 
frequency as a detector for errors 
and process ing to work cutt ing 
controller in order to check steps of  
the work process before an occurrence 
of any damage. In addit ion, the 
system wi l l  check the cut t ing 
equipment condition and evaluate 
its condition whether it is ready to 
be put to use or what percentage 
of its working life has remained left 
over and the according result will be 
notified. The machine will adjust the 
cut t ing equ ipment and i f any 
problems should have st i l l been 
remaining, the machine will adjust 
the cutting table automatically to 
prevent any loss or errors from 
occurring. Mitsubishi has developed 
cutt ing operat ions to reduce the 

energy wastes and the production 
costs by using AGR technology that 
can reduce the production costs to 
the minimum of 90%.
 Respect ive to A I and ARG 
technology, it plays very important 
part in the current manufacturing 
industry. Mitsubish i ’s cont inuous 
developments have not stopped just 
even at this point. We have also 
developed personnel and get them 
to learn more by sending relevant 
staf f to learn about f iber laser 
mach ines and advanced cutt ing 
techniques with experts in Japan in 
order to enab le to accumulate 
experiences and eventually be able 
to t ransfer such knowledge to 
entrepreneurs more efficiently.
 The latest GX-F 8000 w fiber 
laser machine will be imported and 
instal led at Mitsubishi showroom, 
Bang Chan Indust r ia l  Estate , to 
enab le in terested customers to 
vis it and test the machine at al l 
times. In the future, Mitsubishi will 
still carry on its work in developing 
technology to be in line with the 
development of the manufacturing 
industry for the maximum benefit 
of the entrepreneurs.

 ควำมเช่ียวชำญในกระบวนกำรตัดงำนโลหะ
แผ่นนับว่ำในปัจจุบัน เทคโนโลยีกำรข้ึนรูปเหล็ก
สำมำรถท�ำได้ซับซ้อนข้ึนตำมกำรพัฒนำของโลก
ยุคใหม่ ซ่ึงในปัจจุบันกำรตัดขึ้นรูปเหล็กมีควำม
จ�ำเป็นอย่ำงมำกต่ออุตสำหกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เ ป็นงำนอุตสำหกรรม อำทิ  ผลิต ช้ินส่วน 

Mr. Nopadol Kangsachat
Assistant Division Manager, Industrial 
Automation Machinery Division,
Mitsubishi Electric Automation 
(Thailand) Co., Ltd.,

คุณนพดล กังสชาต
ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำย Industrial Automation 
Machinery Division
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด



ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์
ในไลน์ของอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองมือ
แพทย์ งำนโครงสร้ำง งำนโทรคมนำคม และ
อื่นๆ เป็นต้น  ณ วันนี้ หนึ่งในผู้น�ำที่ ให้บริกำร
เครื่องจักรเลเซอร์ไฟเบอร์ส�ำหรับงำนโลหะแผ่น
คงไม่มีใครไม่รู้จัก “บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 
ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด” ซ่ึงเป็น 
ผู้ จั ดจ� ำหน่ ำย เครื่ อง เล เซอ ร์ ไฟ เบอ ร์ ช้ันน� ำ 

ในประเทศไทย ซ่ึงให้ควำมส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์
ทุกช้ิน และมุ่งพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้วย
กำรส่ งวิ ศวกรไป ฝึกอบรมที่ ป ร ะ เทศ ญ่ี ปุ่น 

ในด้ำนของกำรซ่อมบ�ำรุง และเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่อยู่ตลอดเวลำ จนปัจจุบันวิศวกรของ
มิตซูบิ ชิฯ มีควำมเช่ียวชำญในผลิตภัณฑ์และ 

มีควำมช�ำนำญในด้ำนกำรซ่อมบ�ำรุงในหลำกหลำย 
สำขำ มิตซูบิชิฯ เช่ือมั่นในศักยภำพที่มี อีกทั้ง 

พร้อมที่จะให้บริกำรที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ำพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์และบริกำร

Mitsubishi Electric’s FA Business
 หน่ึงในหัวใจส�ำคัญส�ำหรับภำคอุตสำหกรรมนั้น 

คือเทคโนโลยีกำรผลิตที่มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ 
และสำมำรถควบคุมกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเสถียร
ตั้งแต่กระบวนกำรเริ่มต้นจนสิ้นสุด เพื่อให้ได้มำ
ซ่ึงงำนที่ มีคุณภำพตำมต้องกำร
 คุณนพดล กังสชาต ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่าย Industrial Automation Machinery 
Division หนึ่งในผู้บริหารของบริษัท มิตซูบิชิ 

อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ซ่ึ ง เ ป็นฟันเฟือง ท่ีส� ำคัญในกำรจัดจ�ำหน่ำย 

เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์มำกกว่ำ 200 เครื่องใน
ประเทศไทย ได้มำเล่ำถึงวิสัยทัศน์และควำม
ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของมิตซูบิชิฯ เพื่อตอบ

โจทย์และสนองควำมต้องกำรของขบวนกำรผลิต
ในปัจจุบันและอนำคตดังนี้

มิตซูบิชิฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องเทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ดังนั ้น 
เทคโนโลยีของทางมิตซูบิชิฯ จะสามารถช่วย
อุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างไร?
 มิตซูบิ ชิฯ ตระหนักอยู่ เสมอว่ำคุณภำพ
สินค้ ำ ท่ีดี เ ป็นสิ่ งที่ ผู้ บริ โภคมีควำมต้องกำร 

อย่ำงมำก ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ มีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทำงมิตซูบิชิฯ จึงคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่อยู่ เสมอเพื่อให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคให้ได้ใช้งำนเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยและเหมำะสมกับอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ซ่ึงปัญหำของกำรผลิตที่ เกิดข้ึนย่อมท�ำให้เกิด
กำรสูญเสียหรือผิดพลำดจำกกำรผลิต ซ่ึงจะ
ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตที่สูงข้ึนและผลก�ำไรที่ลดลง 
เนื่องจำกข้อผิดพลำดที่ เกิดข้ึน อันเป็นปัญหำ
ใหญ่ท่ีอุตสำหกรรมกำรผลิตต้องประสพพบเจอ
มำตลอด
 ในโลกปัจจุบันที่ เทคโนโลยีทันสมัยมำกข้ึน 
กำรลดข้อผิดพลำดในกำรท�ำงำนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในอุตสำหกรรมกำรผลิต ทำงมิตซูบิชิฯ เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญในข้อนี้ เป็นอย่ำงมำก จนท�ำให้เรำ
พัฒนำและผลิตเคร่ืองไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่  

GX-F Series ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีไฟเบอร์ที่มิตซูบิชิฯ 

คิดค้นและผลิตเอง
 โดยเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่นี้จะช่วย
ลดข้อผิดพลำดในกำรท�ำงำน เสริมสร้ำงให้มี
ประสิทธิภำพขบวนกำรท�ำงำนที่ สูง และเป็นครั้ง
แรกของโลกที่น�ำเลเซอร์และเทคโนโลยี AI เข้ำ
มำท�ำงำนร่วมกัน โดยระบบ AI เป็นระบบตรวจ
สอบกำรท�ำงำนของเครื่ องโดยใช้คลื่ นควำมถี่

ของเสียงเป็นตัวจับกำรท�ำงำนที่ ผิดพลำดและ
ประมวลผลไปที่ตัวควบคุมกำรตัดงำน เพื่อท�ำกำร 

ตรวจเช็คขั้นตอนกำรท�ำงำนก่อนเกิดกำรเสีย
หำย และระบบจะท�ำกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์
กำรตัดงำน และประเมินผลของสภำพอุปกรณ์
นั้นๆ ว่ำ อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนหรือมีอำยุ
กำรใช้งำนเหลือกี่ เปอร์เซ็นต์ และจะท�ำกำรแจ้ง
ผลให้ทรำบ เครื่องจะท�ำกำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ในกำรตัด และหำกยังเกิดปัญหำเครื่องจะปรับ
เปลี่ยนตำรำงกำรตัดงำนอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน
กำรสูญเสียและป้องกันข้อผิดพลำดที่จะเกิดขึ้น 
มิตซูบิ ชิฯ ได้พัฒนำกำรตัดงำนเ พ่ือลดกำร 

สูญเสียของพลังงำนและลดต้นทุนกำรผลิตโดย
ใช้เทคโนโลยี AGR ที่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต
ได้ต�่ ำสุดถึง 90%
 ส�ำหรับเทคโนโลยี AI, ARG มีส่วนส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรมกำรผลิตในปัจจุบัน กำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องของมิตซูบิ ชิฯ มิได้หยุด
เพียงแค่นี้  เ รำยังได้พัฒนำบุคลำกรให้ ได้ 
เรียนรู้มำกข้ึน โดยได้ส่งพนักงำนที่ เกี่ยวข้องไป
ท�ำกำรเรียนรู้ เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์และเรียนรู้
เทคนิคกำรตัดงำนขั้นสูงกับผู้ช� ำนำญงำนที่

ประ เทศญี่ ปุ่น เพื่ อสะสมประสบกำรณ์และ
สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้ประกอบกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น
 โดยเครื่ องไฟเบอร์ เล เซอร์ รุ่นใหม่ล่ ำ สุด 
GX-F 8000 w จะน�ำเข้ำมำติดตั้งและจัดแสดง
ที่ โชว์รูมมิตซูบิชิฯ ที่นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน
และเพื่อให้ลูกค้ำที่สนใจได้เข้ำเย่ียมชมและทดสอบ
เครื่ องได้ตลอดเวลำ และในอนำคตมิตซูบิ ชิฯ 

ยังจะพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต เพื่ อประโยชน์
สูงสุดของผู้ประกอบกำรต่อไป
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URGING THAILAND TO BECOME 
A MODERN MOTOR VEHICLE BASE
สถาบันยานยนต ์มมีาตรการเรง่ดว่น...
ดนัไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่

Government organization sector consisting of representatives 
from 4 main agencies which are Office of National Higher 
Education, Science, Research and Innovation Policy Council, 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA), 
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University and Thailand 
Automotive Institute, join hands to push Thailand to become the 
Region’s importantly modern vehicle production base in 2030 
by setting the target to manufacture 2.5 million automobiles 
where 1.5 million units of them will be manufactured for 
domestic distributions and 15 percent of them will be battery 
electric vehicles (BEV) and 60 percent of them will be the 3-level 
autonomous driving capability vehicles. In regard to the vehicles 
for use in public businesses, all of them will be BEVs. This will 
be in the long-term goal as Thailand will be made to becoming 
the production base of modern motor vehicles with a higher 
value supply chain by conducting research and development all 
along in conjunction with being a production base to produce 
high value components: such as; the manufactures of batteries, 
motors, electronics and software parts groups, tires and body 
groups for which lightweight materials are used.

In this respect, Thailand Automotive Institute has presented 
Thailand Vision for vehicles of the future. The 5 urgent 
measures are; (1) The whole system automotive product-related 
tax structure reforms under the “Clean, Economical and Safe” 
Concept, (2) Defining benefits for consumers, both monetary 
and non-monetary, in order to create the markets, (3) Improving 
regulations related to electric charge business, (4) Upgrading 
the entrepreneurs’ current production abilities and personnel 
developments to be ready for modern vehicle productions 
including creating additional business opportunities for the 
entrepreneurs who are unable to move forwards to the modern 
automotive industry, (5) Making preparations for personnel 
being still in the education system to subsequently enter into 
the modern automotive industry.

หน่วยงานภาครัฐอันประกอบด้วยผู้แทนจาก 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 
ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(สอวช.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันยานยนต์ โดยในปี 
2573 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส�าคัญของภูมิภาค 
โดยจะผลิตรถยนต์ 2.5 ล้านคัน และ 1.5 ล้านคัน เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่าย
ในประเทศ โดยร้อยละ 15 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และร้อยละ 60 
เป็นรถยนต์ที่มีความสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับ 3 ส่วน รถที่ใช้ใน
กิจการที่ เป็นสาธารณะ ทั้งหมดจะเป็นรถ BEV ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายในระยะยาว
ที่ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ที่มีห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง โดยการท�าวิจัยและพัฒนาควบคู่กับการเป็นฐานการผลิตส่วนประกอบ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ การผลิตแบตเตอร่ี มอเตอร์ กลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และซอฟต์แวร์ ยางล้อ และกลุ่มตัวถังที่ใช้วัสดุน�้าหนักเบา

สถาบันยานยนต์ ได้น�าเสนอ วิสัยทัศน์ประเทศไทยต่อยานยนต์อนาคต 
5 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ (1) การปฏิรูปโครงสร้างภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้า
ยานยนตท์ัง้ระบบใหส้อดคลอ้งกนัภายใตแ้นวคดิ “สะอาด ประหยดั และปลอดภยั”  
(2) ก�าหนดสิทธิประโยชน์แกผู่บ้ริโภคทัง้ท่ีเป็นตวัเงนิและมิใช่ตัวเงนิเพื่อสรา้งตลาด
(3) ปรับปรุงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประจุไฟฟ้า (4) ยกระดับ
ความสามารถการผลิตของผู้ประกอบการปัจจุบันและการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมส�าหรับการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ (5) เตรียมบุคลากรที่ยังอยู่ในระบบ
การศึกษาเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
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OEI, COLLBORATED WITH EXIM, SME D BANK 
AGREEMENT ON DATA LINK THROUGH DIGITAL 
AND BIG DATA SYSTEM TO SUPPORT SMES.
สศอ. ร่วมมือกับ EXIM, SME D Bank เช่ือมโยงข้อมูลผ่าน
ระบบดิจิทัล และบิ๊กดาต้า หนุน SMEs

Mr. Pasu Loharjun, Permanent Secretary for Industry, presided 
over the annual OIE Forum 2019 and jointly witnessed the MoU 
signing ceremony in linking data for the promotions of industrial 
development between The Office of Industrial Economics (OIE), 
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME 
D Bank) and Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) to support 
entrepreneurs  to be able to quickly access to the funding sources 
by linking data together through the i-Industry system, a central 
digital platform that connects the working functions of various 
Organizations in the Ministry of Industry together in a manner of 
a Big Data database that helps respond to the needs and meet 
the intentions of the SMEs targeted group more precisely.

Mr. Nattapon Rangsitphol, Director, The Office of Industrial 
Economics, revealed that the signing of the Memorandum of 
Understanding for Cooperation on Data Linking in order to promote 
the industrial development in collaboration with the Small and 
Medium Enterprise Development Bank of Thailand and the Export-
Import Bank of Thailand at the OIE Forum 2019 will, of course, 
be a new dimension of cooperation between the government 
sector organizations and financial institutions in linking data 
together through the i-Industry system consequently resulting in 
the availability of the provisions on the loan source services and 

that the data from Big Data can be used in the implementations 
of the policies and support measures that respond to the needs 
and match the targeted group more precisely.

นายพส ุโลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานประจ�าปี สศอ. 

OIE Forum 2019 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) เช่ือมโยง

ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (SMEs D Bank) 

และธนาคารเพื่อการสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย (EXIM Bank) สนบัสนนุผู้ประกอบการ

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็ว โดยเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ i-Industry 

ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่เช่ือมโยงการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง

อุตสาหกรรมไว้ด้วยกันในลักษณะของฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ที่ ช่วยตอบโจทย์และตรงใจ 

SMEs กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ด้าน นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ภายในงาน 

OIE Forum 2019 นี้ จะเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ

สถาบันทางการเงิน ในการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าร่วมกันผ่านระบบ i-Industry ส่งผลให้มี

การให้บริการแหล่งเงินกู้ที่ เช่ือมโยงกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและสามารถ

ใช้ข้อมูลจาก Big Data ในการด�าเนินนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์และ

ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 



MICRO DYNAMICE, 
THE MOST ADVANCED INNOVATIVE CNC 
MACHINE FROM AMERICA
MICRO DYNAMICE 
สุดยอดนวัตกรรมเครื่องซีเอ็นซีจากอเมริกา

Mr. Suttisak Junlamat, Assistant Managing Director, AKK Machine Co., Ltd.
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AKK Machine Co., Ltd., was established in 2004 with a registered 
capital of 4,000,000 Baht, by focusing and carrying out its business 
operations on manufacturing industry and being an importer and 
distributor of industrial machines such as lathes, milling machines, 
plastic injection machines, grinders, including equipments used in 
mechanical machineries. In addition, the company provides services 
on installations, maintenances and equipment inspections on an 
annual basis for customers such as the inspections on electrical 
systems, lubrication systems, and mechanical additions.

Mr. Suttisak Junlamat, Assistant Managing Director, said, 
AKK Machine Company has been founded over 10 years, engaged 
in business operations as an importer and distributor of leading 
world-class machines whether they are from Germany, America, 
Japan or Taiwan and also in providing services and marketing 
operations for a variety of leading world-class brand machineries 
regularly.

For this year, the company has launched a new machine under 
the “MICRO DYNAMICE” brand from America which is the first launch 
of its kind in Asia Region and Thailand. The machine has been built 
for the best performance and worthwhile investment. The MICRO 
DYNAMICE brand is a vertical machining center consisting of a variety 
of models including the MEGA TERA Series such as 20 VAPC, 30VT 
or 30V, 40V, 50V. The MICRO DYNAMICE brand was placed on display 
at the Industrial Trade Show or “Manufacturing Expo 2019” over in 
the past to allow interested persons or manufacturing industrialists 
for a visit on the machines’ working process. The machine placed 

on exhibition here is the vertical machining center of V40 model. 
It is ideally suitable for milling forming on plastic molding work 
and parts that will yield high production capacity with precision, 
rapidity and high quality workpieces.

“The MICRO DYNAMICE brand machine is not much different 
from the machines in the general markets. But, its difference from 
the machines, in general, is that the machines, in general, have 
a tendency on the price to be cut down to be cheaper and the 
use of the equipments, being the machines’ internal component 
parts, which are not rather high in quality in order to make them 
acceptable and reasonable. But, high quality equipments will be 
used with MICRO DYNAMICE machines despite the fact that the 
price is slightly higher. Any rate, we believe that they are very 
much worthwhile investments for entrepreneurs and still able to 
increase the quality up to 2-3 times”.

MICRO DYNAMICE brand machine is considered a new brand 
entering into the Thai markets for the first time. But in America, it 
is a brand having long been accepted.  Therefore, we would like 
to invite you all manufacturing industrialists to come for first-hand 
tests and try it out which will truly make you know all about the 
performances of the machine. In this respect, you can contact 
AKK Machine Co., Ltd., should you wish to come for the tests 
and trials. In addition, the company also has a Service Team with 
over 10 years of experience ready to provide services at all times 
and, as such, we have been entrusted by the manufacturer to be 
a sole distributor of MICRO DYNAMICE brand machines in Thailand.

THE VERTICAL MACHINING CENTER OF 
V40 MODEL. IT IS IDEALLY SUITABLE FOR 
MILLING FORMING ON PLASTIC MOLDING 
WORK AND PARTS THAT WILL YIELD HIGH 
PRODUCTION CAPACITY WITH PRECISION, 

RAPIDITY AND HIGH QUALITY WORKPIECES.
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บริษัท เอเคเค แมชชีน จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 

4,000,000 บาท โดยมุ่งเน้นและด�าเนินงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต โดยเป็น

ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เครื่องกลึง 

เครื่องกัด เครื่องฉีดพลาสตกิ เครื่องเจยีร รวมถงึอุปกรณท์ี่ใช้ในเครื่องจกัรกล 

นอกจากนี้ยังให้บริการติดตั้ง บ�ารุงรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์แบบรายปี

ส�าหรับลูกค้า เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น และการเติมแต่ง

เชิงกล

ด้าน คุณสุทธิศักดิ์ จุลมำตร Assistant Managing Director กล่าวว่า 
บริษัท เอเคเค แมชชีน ได้ก่อตั้งบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ซ่ึงด�าเนิน

ธุรกิจเป็นผู้น�าเข้าและผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องจักรแบรนด์ช้ันน�าของโลก ไม่ว่าจะ

เป็นเครื่องจักรจากเยอรมัน อเมริกา ญี่ ปุ่น หรือไต้หวัน อีกทั้งยังให้บริการ

และด�าเนินงานด้านการตลาดให้กับเครื่องจักรแบรนด์ต่างๆ ช้ันน�าของโลก

มาอย่างสม�่าเสมอ

ส�าหรับในปีนี้ทางบริษัทได้เปิดตัวเครื่องจักรรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ “MICRO 

DYNAMICE” จากอเมริกา ซ่ึงเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียและใน

ประเทศไทย โดยเป็นเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพการท�างานที่

ดีที่สุด และคุ้มค่ากับการลงทุน ส�าหรับเครื่องจักรแบรนด์ MICRO DYNAMICE 

เป็นเครื่อง Vertical Machining Center ซ่ึงมีหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น 

MEGA TERA Series อาทิ 20VAPC, 30VT หรือจะเป็นรุ่น 30V, 40V, 50V 

ซ่ึงเครื่องจักรแบรนด์ MICRO DYNAMICE ได้ถูกน�ามาตั้งโชว์ไว้ท่ีงานแสดง

สินค้าอุตสาหกรรม หรือ “แมนูแฟกเจอรริ่ง เอ็กซ์โป 2019” ในช่วงที่ผ่านมา 

เพื่อให้ผู้สนใจหรือนักอุตสาหกรรมการผลิตได้เยี่ยมชมกระบวนการท�างาน

ของตัวเคร่ือง โดยเคร่ืองจักรที่น�ามาแสดงนี้จะเป็น Vertical Machining 

Center รุ่น V40 จะเหมาะกับการกัดขึ้นรูปด้านงานแม่พิมพ์พลาสติกและ

ช้ินส่วน ซ่ึงจะใหก้�าลังการผลิตท่ีสูง มีความแม่นย�า รวดเร็ว และช้ินงานออกมา

มีคุณภาพสูง

“เครื่องจักรแบรนด์ MICRO DYNAMICE ไม่ได้แตกต่างจากเครื่องจักรที่

มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเท่าใดนัก แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเครื่องจักรทั่วไปมักจะ

ตัดทอนด้านราคาให้ถูกลง และใช้อุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบภายในเครื่องจักร

ที่มีคุณภาพไม่สูงมากนัก เพื่อให้ยอมรับได้และสมเหตุสมผล แต่เครื่องจักรของ 

MICRO DYNAMICE จะใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงทุกอย่าง แม้จะมีราคาที่สูง

กว่านิดหน่อย แต่เช่ือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากส�าหรับผู้ประกอบการ และยัง

สามารถเพิ่มคุณภาพได้ถึง 2-3 เท่า”

เครื่องจักรแบรนด์ MICRO DYNAMICE ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่ เข้ามาใน

ตลาดเมืองไทยครั้งแรก แต่ในอเมริกาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมาอย่าง

ยาวนาน จึงอยากเชิญชวนให้นักอุตสาหกรรมการผลิตได้เข้ามาทดสอบและ

ลองใช้งาน ซ่ึงจะท�าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักรอย่าง

แท้จริง โดยสามารถติดต่อมาที่บริษัท เอเคเค แมชชีน จ�ากัดได้ นอกจากนี้

บริษัทยังมีทีมเซอร์วิสที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่พร้อมคอยให้บริการ

ตลอดเวลา และยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตเครื่องให้เป็นผู้แทนจ�าหน่าย

เครื่องแบรนด์ MICRO DYNAMICE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

MICRO DYNAMICE MACHINES DESPITE THE FACT THAT THE PRICE IS SLIGHTLY HIGHER. 
ANY RATE, WE BELIEVE THAT THEY ARE VERY MUCH WORTHWHILE INVESTMENTS FOR 

ENTREPRENEURS AND STILL ABLE TO INCREASE THE QUALITY UP TO 2-3 TIMES.
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MANUFACTURING NEWS

OPPORTUNITIES FOR THE THAI ELECTRONICS INDUSTRY ... 
EXTENDED TO ELECTRIC CARS AND ELECTRICAL APPLIANCES
โอกาสอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย…ต่อยอดสู่รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

Currently, the Thai electronics industry is currently in the 
saturated period. And the role is gradually decreasing 
Resulting in Thailand needing to accelerate the change of the 
electronics industry structure to be in line with changes in 
technology products in the world market. Which may build on 
the strengths and readiness of Thailand, which is still the main 
production base of products that still have a growth trend in the 

world market, such as automobiles and electrical appliances. 
Which is in the process of changing the technology to electric 
cars and IoT electrical appliances. The upgrade of the supply 
chain to new technology will result in the expansion of exports 
of Thai electronic products to a positive return of 0.2% in 
2022, representing an additional export value of approximately 
$ 1,298 million.

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยโดยรวมก�าลังอยู่ในช่วงอิ่มตัว และมี
บทบาทลดลงเร่ือยๆ ส่งผลใหไ้ทยจ�าเป็นต้องเร่งเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใน
ตลาดโลก โดยอาจตอ่ยอดจากจุดแขง็และความพรอ้มของไทยที่ยงัคงเป็นฐานผลติ
หลักของผลิตภัณฑ์ท่ียังคงมีแนวโน้มเติบโตในตลาดโลกอย่างรถยนต์และเครื่องใช้
ไฟฟ้า ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการเปล่ียนผา่นเทคโนโลยีสู่รถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และ IoT ทัง้นี ้การยกระดับหว่งโซ่อุปทานสู่เทคโนโลยีใหม่ จะส่งผลใหก้ารขยายตัว
ของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ที่ร้อยละ 0.2 
ในปี 2565 คดิเป็นมูลคา่สง่ออกสว่นเพิ่มราว 1,298 ลา้นดอลลาร์

UP TO DATE
Trade fairs in Düsseldorf until October 2020

Exposis Co., Ltd 
1755/3 Cedar Park

Soi Ladprao 94 (Town in Town 11) _ Plubpla
Wangthonglang _ 10310 Bangkok _ Thailand

Tel. + 66 2 559 0856 _ Fax + 66 2 559 2893
info@exposis.co.th

FIVE AREAS OF COMPETENCE
Concentrated passion for business and markets

1) Trade visitors and media 
* Only for trade visitors or trade buyers with trade credentials 
** Only for PSI members

As of: 10/2019

MACHINERY, PLANT 
AND EQUIPMENT
viscom* 2020 07.01.–09.01. www.viscom-messe.com
ENERGY STORAGE EUROPE 10.03.–12.03. www.eseexpo.com
METAV 10.03.–13.03. www.metav.com
wire 30.03.–03.04. www.wire-tradefair.com
Tube 30.03.–03.04. www.tube-tradefair.com
interpack 07.05.–13.05. www.interpack.com
components for processing and packaging 07.05.–13.05. www.packaging-components.com
drupa 16.06.–26.06. www.drupa.com
ALUMINIUM* 06.10.–08.10. www.aluminium-messe.com
glasstec 20.10.–23.10. www.glasstec-online.com

TRADE 
AND SERVICE
ARCHITECT@WORK* 2019 04.12.–05.12. www.architectatwork.de
PromoTex Expo* 2020 07.01.–09.01. www.promotex-expo.com
PSI** 07.01.–09.01. www.psi-messe.com
EuroShop 16.02.–20.02. www.euroshop-tradefair.com
ElectronicPartner* 07.03.–08.03. www.electronicpartner.com
ProWein* 15.03.–17.03. www.prowein.com
Flotte! Der Branchentreff* 18.03.–19.03. www.derbranchentreff.de
BioWest*  19.04.–19.04. www.biowest.info
Chefs Culinar*  20.09.–21.09. www.chefsculinar.de

MEDICINE 
AND HEALTH
A+A 2019 05.11.–08.11. www.aplusa-online.com
MEDICA 18.11.–21.11. www.medica-tradefair.com
COMPAMED 18.11.–21.11. www.compamed-tradefair.com
REHACARE 2020 23.09.–26.09. www.rehacare.com

LIFESTYLE 
AND BEAUTY
BEAUTY DÜSSELDORF* 2020 06.03.–08.03. www.beauty-duesseldorf.com
TOP HAIR − DIE MESSE* 07.03.–08.03. www.top-hair-international.com
INTERBRIDE* 24.05.–26.05. www.interbride.eu/en

LEISURE
boot Düsseldorf 2020 18.01.–26.01. www.boot.com
CARAVAN SALON DÜSSELDORF 28.1)08.–06.09. www.caravan-salon.com
TourNatur 04.09.–06.09. www.tournatur.com

MORE EVENTS
SportsInnovation* 2020 25.03.–26.03. www.sportsinnovation.de

umd1902_UTD_210x145+3_TH.indd   1 01.10.19   14:58



MANUFACTURING NEWS

 On 19 September 2019, at the 
residence of the Ambassador of 
Italy to the Kingdom of Thailand, 
H.E. Mr. Lorenzo Galanti , the 
Ambassador of I ta ly to the 
Kingdom of Thailand , and Mr. 
Giuseppe Lamacchia, Director, 
the Italian Trade Commissioner 
in Bangkok ,  were on hand to 
welcome the Italian businessmen 
at the dinner party held in honor 
of them on the occasion of their 
travels to join wire & Tube Southeast 
Asia 2019 in erecting the booth 
in such Exhibition at BITEC Bangna, 
Bangkok, to exhibit technological 
innovations in tools and machineries 
on wires, cables, conduits, etc. The 
exhibition was well cooperated with 
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ฉลองนักธุรกิจชาวอิตาลี ร่วมงาน ไวเออร์ แอนด์ ทูป
เซ้าท์อีสท์เอเชีย 2019 (wire & Tube Southeast Asia 2019)

PARTY HELD IN CELEBRATION FOR 
ITALIAN BUSINESSMEN IN JOINING 
WIRE & TUBE SOUTHEAST ASIA 2019

a substant ia l number of Ita l ian 
businessmen participating in.

 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 ณ บ้านพัก 
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจ�าประเทศไทย 
โดยท่านทูต H.E. Mr. Lorenzo Galanti, 
the Ambassador of Italy to the 
Kingdom of Thai land พร้อมด้วย 
Mr. Giuseppe Lamacchia, Director, 

the Italian Trade Commissioner 
in Bangkok ได้ให้การต้อนรับเลี้ยงฉลอง
อาหารมื้อค�่าเหล่านักธุรกิจชาวอิตาลีที่ได้เดิน
ทางมาร่วมออกบูธในงาน ไวเออร์ แอนด์ 
ทูป เซ้าท์อีสเอเชีย 2019 ณ ไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ เพื่อโชว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องจักรด้านลวด เคเบิล ท่อ 
ท่อร้อยสาย เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือ 
จากเหล่านักธุรกิจชาวอิตาลีเข้าร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก





MANUFACTURING TOPIC

 There is a potential trend that Thailand is likely to lose its 
competitiveness and to be replaced by countries of frontier 
economies such as Vietnam because Thailand cannot compete 
in labor costs, especially, in the electronics, textile and garment 
industries while the other Thai industries have still been able 
to maintain their competitiveness: such as; the automotive 
industry, petroleum and chemical supply industry and food 
and beverage industry which have posed potential trends to 
face more challenges amidst the increasingly high competitions 
with various countries of frontier economies.
 The strategy that Thailand should continue to implement 
in the future is that Thailand should focus on self raising and 
increasing production potentials in new industries with highly 
added value in order to make Thailand still be able to compete 
in world stage and distant with wide gap from Vietnam. 
In addition, Thailand should speed up to close the gap on 
the matters of high-skilled labors and various infrastructures 
including accelerating the progress of the Eastern Economic 
Corridor (EEC) Development Project to support various targeted 
industries. If Thailand cannot raise itself as much as it should 
possibly be, it may be trapped in the same place and faced 
with more intense competit ions with Vietnam and other 
countries of frontier economies which will consequently cause 
the manufacturing and export sectors of Thailand to gradually 
continue to slow down and likely to be continuously trapped 
in the low rate of growth.
 Even though an increasing number of companies have 
relocated their production bases in Thailand, however, many 
companies have chosen to set up their production bases in 
other countries: such as; Vietnam instead of Thailand, while 
many companies tend to move their production bases from 
Thailand to other countries. In addition, the trade protection 
measures including various technologies and distributions will, 
of course, be a catalyst for a greater and faster supply chain 
change.
 Vietnam has played more active roles in global trades and 
global supply chain while the role of Thailand is somewhat 
likely to gradually decline and replaced by countries of frontier 
economies like Vietnam. The problem which Thailand cannot  
raise the value added issue as it should possibly be and has lost 
its competitiveness to other countries, will consequently cause 
the Thai exports to tend to grow at a slower rate continuously.
 When looking ahead into the future, there is a potential 
trend that Thailand is likely to be outraged by market scrambling 
with its role in the global supply chain of the industries to 
continuously decline and finally be deprived of consequently 
resulting in the export values and the domestic supply chain 
of Thai industries to decrease to the extent of being vanished 
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ก้าวใหม่ประเทศเพื่อนบ้านบทบาทในห่วงโซ่อุปทานโลก...คู่แข่งไทยที่ต้องเผชิญ

NEIGHBORING COUNTRY’S NEW STEPS IN THE ROLE OF 
GLOBAL SUPPLY CHAIN PRESENTS POTENTIAL THREAT 
AS THAILAND’S COMPETITOR TO BE FACED WITH

in the future due to the different levels of economic and 
industrial development of Thailand and Vietnam. The Vietnamese 
industry is considered to be at the initial stage while the Thai 
one has been long developed almost to the point of having 
already been rather saturated. Therefore, the industries of 
Vietnam are growing at a faster rate. The rapid expansions 
of the manufacturing and export sectors of Vietnam have 
been driven mainly by low labor costs. Because of this factor, 
Thailand cannot return to compete in terms of the labor costs.

	 ไทยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน	และถูกแทนท่ีด้วย
ประเทศเกิดใหม่	เช่น	เวียดนาม	เนื่องจากไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านต้นทุน
ค่าแรงได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	และอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	ขณะที่อุตสาหกรรมไทยยังคงรักษาความสามารถทางการ
แข่งขันได้	เช่น	อุตสาหกรรมยานยนต์	อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ	์ 
และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเผชิญความท้าทายมากขึ้น 
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงข้ึนกับประเทศเกิดใหม่ต่างๆ
	 กลยุทธ์ที่ไทยควรด�าเนินต่อไปในอนาคต	คือ	ไทยควรมุ่งเน้นยกระดับตนเอง
และเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ๆ	ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	เพื่อให้ไทยยัง
สามารถแข่งขันในเวทีโลกและทิ้งห่างเวียดนามได้	อีกทั้งไทยควรเร่งปิดช่องว่างใน
เรื่องแรงงานทักษะสูงและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	รวมถึงเร่งเดินหน้าโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ต่างๆ	ซ่ึงหากไทยไม่สามารถยกระดับตนเองได้เท่าที่ควร	ไทยก็อาจจะติดกับดัก
อยู่ที่ เดิม	และเผชิญการแข่งขันที่ เข้มข้นขึ้นกับเวียดนามและประเทศเกิดใหม่อื่นๆ	
ซ่ึงจะส่งผลให้ภาคการผลิตและภาคการส่งออกของไทยชะลอตัวลงไปเรื่อยๆ	และ
มีแนวโน้มที่จะติดกับดักอยู่ในอัตราการขยายตัวที่ต�่ าต่อไป
	 แม้ว่าหลายบริษัทจะมีการย้ายฐานการผลิตมายังไทยเพ่ิมขึ้น	แต่บริษัท
จ�านวนมากเลือกที่จะไปตั้งฐานการผลิตในประเทศอื่นๆ	เช่น	เวียดนาม	แทนที่ ไทย 
ขณะที่ หลายบริษัทมีแนวโน้มที่ จะย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศอื่นๆ	
ซ่ึงมาตรการกีดกันทางการค้า	รวมถึงเทคโนโลยีและดิสรัปช่ันต่างๆ	จะยิ่งเป็น 

ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานมากข้ึนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
	 เวียดนามได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการค้าโลกและในห่วงโซ่อุปทานโลก 
ในขณะที่บทบาทของไทยนั้นมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ	และถูกแทนที่ด้วยประเทศ 

เกิดใหม่	(Frontier	Economies)	อย่างเวียดนาม	ซ่ึงการที่ไทยไม่สามารถยกระดับ
มูลค่าเพิ่มได้เท่าที่ควรและสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศอ่ืนๆ	
จะส่งผลให้การส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่ ช้าลงอย่างต่อเนื่อง	
	 เมื่อมองไปในอนาคต	ไทยมีแนวโน้มที่จะถูกแย่งตลาดและถูกลดทอนบทบาท
ในห่วงโซ่อุปทานโลกของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้อุตสาหกรรมของ
ไทยอาจมีมูลค่าการส่งออกและมีห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศลดลงเรื่อยๆ	จน
อาจหายไปในอนาคต	เนื่องจากระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ที่ แตกต่างกันของไทยและเวียดนาม	โดยอุตสาหกรรมของเวียดนามถือว่าอยู่
ในระยะแรกเริ่ ม	ขณะที่ อุตสาหกรรมของไทยพัฒนามาเป็นระยะเวลานานจน 

ค่อนข้างอิ่มตัวแล้ว	ดังนั้น	อุตสาหกรรมในเวียดนามจึงเติบโตในอัตราที่รวดเร็ว
กว่า	โดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการผลิตและภาคการส่งออกของ
เวียดนามถูกขับเคลื่อนด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต�่ าเป็นหลัก	ซ่ึงไทยคงไม่สามารถกลับ
ไปแข่งขันด้วยปัจจัยค่าแรงได้อีก

Source of Information: Kasikornbank Research Center.
แหล่งข้อมูล:	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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SMART WORKER FOR GRAPHITE ELECTRODE 
SMART GRAPHITE ELECTRODE MILLING MACHINE THAT 
EVERYONE CAN EASILY USE

YJSMT Thai, with its parent company 
under the name of YJ SMART MACHINE 
located in Korea, is the company having an 
expressly clear concept of a change to lead 
to the creation of values for customers. 
The company focuses on the customers’ 
profits as an important goal and also 
understand the skills of customers by 
using the best machine tools to provide 
technical services to customers. As a fully 
integrated solution service provider, the 
company is also the world first leader in 
smart machines.

Mr. Tanaphol Sripaoraya, Service 
Engineer, revealed that YJSMT Thai is 

Smart Worker for Graphite Electrode
เครื่องจักรกัดงานเฉพาะกราไฟต์อิเล็กโตรดแบบอัจฉริยะที่ทุกคน
สามารถใช้งานได้ง่าย

a distributor of smart CNC machines from 
Korea. At present, YJ SMART MACHINE has 
3 main product groups which are 1. Smart 
CNC machines (for graphite electrode 
applications) 2. EDM machines and 3. Tooling 
equipments. On the part of YJSMT Thai, 
it was established last year by being 
a distributor of smart CNC machines for 
graphite electrode work mainly used in the 
mold manufacturing industry.

For the machine that the company would 
like to offer to the manufacturers in the 
mold industry to be aware of is the smart 
CNC machine for graphite electrode work of 
C-MAN7 model. The remarkably outstanding 

feature of this model machine is that it 
is unnecessary to write CAM by itself. 
The machines, in general, are designed 
by 3D with CAM being written to control 
the operations of the machines, but, in 
the case of C-MAN7 model, only 3D 
design files will be used and when data 
is fed into the machine, the system will 
calculate the working steps by itself. It is 
also equipped with a function to store 
data on the tooling lifetime of each tool 
for up to 30 tooling which will make it 
easier to manage the tooling. In addition, 
the machine is equipped with a dust 
collector with 100% effective function and 
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YJSMT Thai มีบริษัทแม่ช่ือ YJ SMART MACHINE 

ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศเกาหลี บริษัทมีแนวคิดที่ ชัดเจนในการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดย

บริษัทมุ่งเน้นผลก�าไรของลูกค้าเป็นเป้าหมายที่ ส�าคัญ 

และยังท�าความเข้าใจกับทักษะของลูกค้าโดยใช้เคร่ืองมือ

เครื่องจักรที่ดีที่สุดเพื่อบริการด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้า และ

ในฐานะผู้ให้บริการด้านโซลูช่ันส์ที่ครบวงจร บริษัทยังเป็น

ผู้น�าเจ้าแรกๆ ของโลกในเครื่องจักรอัจฉริยะ

คุณธนพล ศรีเปารยะ Service Engineer เผยว่า 

ส�าหรับ YJSMT Thai เป็นบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องจักร

ซีเอ็นซีอัจฉริยะจากประเทศเกาหลี ปัจจุบันบริษัท YJ 

SMART MACHINE มีผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายอยู่ในตลาด

อยู่ 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1.เครื่องซีเอ็นซีอัจฉริยะ (ส�าหรับ

งานกราไฟต์อิเล็กโตรด) 2.เครื่องอีดีเอ็ม และ 3.อุปกรณ์

ประเภททูลลิ่งต่างๆ ในส่วนบริษัท YJSMT Thai ก่อตั้งขึ้น

เมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องซีเอ็นซีอัจฉริยะ

ส�าหรับงานกราไฟต์อิเล็กโตรด ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ส� าหรับ เค ร่ืองที่ ต้ องการน� า เสนอใ ห้แก่ ผู้ผ ลิตใน

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ได้ รับทราบ คือ เคร่ืองซีเอ็นซี

อัจฉริยะส�าหรับงานกราไฟต์อิเล็กโตรด รุ่น C-MAN7 ซ่ึง

จุดเด่นของเคร่ืองรุ่นนี้คือไม่จ�าเป็นต้องเขียน CAM เอง 

เพราะเครื่องจักรโดยทั่วไปจะออกแบบด้วย 3D และเขียน 

CAM เพื่อควบคุมการท�างานของเครื่องจักร แต่ในรุ่น 

C-MAN7 จะใช้ไฟล์ออกแบบ 3D เท่านั้น และเมื่อป้อน

ข้อมูลลงไปในเคร่ืองจักร ระบบจะมีการค�านวณขั้นตอน

การท�างานได้เอง รวมไปถึงยังมีฟังก์ช่ันที่ เก็บข้อมูลด้าน

อายุการใช้งานของทูลล่ิงในแต่ละตัวได้ถึง 30 ทูลล่ิง อันจะ

able to change air blowing system to be 
water blowing system when used with 
aluminum work.

“The C-MAN7 model machine is easy 
to use; no need to pay for the cost of 
hiring an Engineer to write CAM. Just 
only a 3D design maker, the machine 
can produce for you easily, conveniently, 
and quickly, as well as reducing your 
time of more than a half. Hence, it is 
ideally suitable for mold manufacturers 
which can greatly help reduce the costs”. 

New Manufacturing Innovation in the 
4.0 Era

C-MAN7 is a standard machine where 
the importance of which is placed on 
the manufactures requiring high precision 
production, having cooling system, spindle 
head optimized for friction and yielding 
low heat as well as being able to adjust 
the flow of lubricant where appropriate 
which helps reduce the heat contraction 
of the spindle. The machine can perform 
stable cutting work by being able to cut 
heavy work with rapidity and precision. In 
addition, it is equipped with a dual arm 
ACT driven by a motor cam that gives 
high speed and can maximize storage up 
to 30 tooling for supporting a variety of 
applications.

 
Smart System

YJSMT has a smart system derived 
from technology knowledge of YJSMT, 
making the emergence of the machine 
that can be easily used by everyone. 
Because the automat ic product ion 
technology is used and the machine 
built in accordance with the type of 
the steel core, the sequence of working 
steps are as follows: 1. Opening the 
model file, 2. Conducting the automatic 
model analysis, 3. Creating automatic 
program, 4. Setting the automatic value 
with coordinate system and tools, 5. 
Transmitting automatic data, and 6. 
Commencing the production process. The 

steel core will therefore be carried on with 
the manufacturing process until successful 
completion by the automatic database and 
stably maintaining the quality through the 
production-related knowledge database.

ท�าให้ง่ายต่อการบริหารการใช้ทูลลิ่ง และยังมีตัวเก็บฝุ่น

ที่ได้ผลถึง 100% อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนระบบเป่า

ด้วยลมให้เป็นระบบเป่าด้วยน�้าได้เมื่อใช้กับงานอะลูมิเนียม

“เครื่องรุ่น C-MAN7 สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างวิศวกรเขียน CAM เพียงแค่

ผู้ผลิตออกแบบ 3D เท่านั้น เครื่องก็จะท�าการผลิต

ใหท้า่นไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็ และลดเวลาได้กวา่ครึ่ง 

เหมาะส�าหรับผู้ผลิตในงานแม่พิมพ์ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุน

ไปได้มาก” 

นวัตกรรมใหม่ของการผลิตในยุค 4.0 

C-MAN7 เป็นเครื่องมาตรฐานที่ให้ความส�าคัญกับ

การผลิตที่ต้องการความแม่นย�าสูง มีระบบระบายความ

ร้อนหัวแกนหมุนที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับแรงเสียดทาน

และให้ความร้อนต�่ า อีกทั้งสามารถปรับการไหลของ

น�้ามันหล่อลื่นที่ เหมาะสมได้ ซ่ึงช่วยลดการยืดหดจาก

ความร้อนของแกนหมุน และตัวเครื่องสามารถตัดงาน

ได้เสถียร โดยสามารถตัดงานหนักได้รวดเร็วและแม่นย�า 

นอกจากนี้ยังมี ACT แขนแฝดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

แคมที่ให้ความเร็วสูง และสามารถเก็บทูลลิ่งได้สูงสุด 30 

ทูลลิ่ง เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

Smart System

YJSMT มีระบบอัจฉริยะที่ เกิดจากความรู้ทาง

เทคโนโลยีของ YJSMT ท�าให้เกิดเคร่ืองจักรที่ทุกคน

สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิต

อัตโนมัติ ซ่ึงสร้างตามประเภทของแกนเหล็ก โดยมีล�าดับ

ขั้นตอนขบวนการท�างานดังนี้ 1.เปิดไฟล์แบบจ�าลอง 

2.วิ เคราะห์แบบจ�าลองอัตโนมัติ 3.สร้างโปรแกรม

อตัโนมตั ิ4.การตัง้คา่อตัโนมตัดิว้ยระบบพิกัดและเครื่องมือ 

5.การส่งข้อมูลอัตโนมัติ และ 6.เร่ิมต้นกระบวนการผลิต 

ฉะนั้นแกนเหล็กจะถูกด�าเนินการผลิตจนเสร็จสิ้นโดยฐาน

ข้อมูลอัตโนมัติ และรักษาคุณภาพอย่างมั่นคงผ่านฐาน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการผลิต

“THE C-MAN7 MODEL MACHINE IS EASY TO USE; NO 
NEED TO PAY FOR THE COST OF HIRING AN ENGINEER 

TO WRITE CAM. JUST ONLY A 3D DESIGN MAKER, 
THE MACHINE CAN PRODUCE FOR YOU EASILY, 

CONVENIENTLY, AND QUICKLY, AS WELL AS REDUCING 
YOUR TIME OF MORE THAN A HALF. HENCE, IT IS 
IDEALLY SUITABLE FOR MOLD MANUFACTURERS 
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BUSINESS NEWS

 The Murata Factory Tour Project is a co-operation 
between IIT Group and Murata Machinery in Japan 
which jointly created this project in order to take the 
customers in the sheet metal processing industry to fly 
to visit the factory of Muratec machine manufacturer, 
see the whole machine manufacturing process from the 
stage of the beginning to the stage of readiness for 
exports whether they are folding machines, punching  

machines or fiber laser machines and automatic systems. 
In addit ion, customers wi l l be accompanied for a 
visit to other sheet metal processing factories using 
the same type of machineries and see the industrial 
pieces production processes, working processes, to 
exchange ideas between the factories in Japan and 
the customers in order to enable them to carry on 
further developments on the part of the factories, 

MURATA FACTORY TOUR
IIT GROUP AND MURATA MACHINERY TO TAKE 
CUSTOMERS ON TOUR OF MURATEC MACHINE 
MANUFACTURING FACTORY IN JAPAN
กลุ่มบริษัท ไอไอที กรุ๊ป กับทาง มูราตะ แมชชีนเนอรี่
พาเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องจักร Muratec ในญี่ปุ่น
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production processes, working processes, our sheet 
metal processing industry. This Project has consecutively 
been organized and that this year is the 6th year of 
its kind. IIT Group is indeed pleased and extremely 
hopeful that this Project will contributively help in the 
development for the betterment of the sheet metal 
industry in our country.
 Any of you being interested in the Project, may 
contact Khun Ekkachai at 084-7711559 or office at 
02-1957347.

 โครงการ Murata Factory Tour เป็นความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มบริษัท ไอไอที กรุ๊ป กับทาง มูราตะ แมชชีนเนอรี่ ที่ประเทศญี่ปุ่น
ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะพาลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปโลหะแผ่นบินไปดูโรงงานผู้ผลิตเครื่ องจักร Muratec เข้าชม
กระบวนการผลิตเครื่องจักรตั้งแต่เริ่มจนถึงเตรียมส่งออกทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็นเครื่องพับ เครื่องพันช์ช่ิง หรือเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ และระบบ

 

ออโตเมช่ัน นอกจากน้ี ยังพากลุ่มลูกค้าเข้าชมโรงงานแปรรูปโลหะ
แผ่นอื่นๆที่ ใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันและชมกระบวนการผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรม การท�างาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันระหว่างโรงงานที่ 

ประเทศญี่ ปุ่นกับทางลูกค้า  เพ่ือน�ามาต่อยอดพัฒนาในส่วนของโรงงาน 
กระบวนการผลิต กระบวนการท�างานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่น 
ของบ้านเรา อีกทั้งโครงการนี้จัดมาตลอด ซ่ึงปีนี้ก็เป็นปีที่ 6 แล้ว ทาง 

ไอไอที กรุ๊ป ก็ยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าโครงการน้ีจะเป็นส่วนช่วย
พัฒนาอุตสาหกรรมโลหะแผ่นของบ้านเราให้ดียิ่งขึ้น 
	 หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่	คุณเอกชัย	
084-7711559	หรือ	ออฟฟิศ	02-1957347
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Non-Woven hand pad
แผนใยขัด

Flap brush
ลอใยขัด

Pneumatic Grinder 
เครื่องมือขัดแบบลม

Grinding Machine  
เครื่องขัด

Surface conditioning wheel
ลอใยขัดสังเคราะห

Grinding Machine  
เครื่องขัด



GS1 THAILAND AIMS TO DRIVE BUSINESS 
SECTOR WITH ADVANCED TECHNOLOGY
GS1 Thailand มุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีขัน้สูง 
เพิ่มความปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ และมูลค่าสินค้าอย่างยัง่ยืน

Institute of Global Code (GS1 Thailand) and the Federation 
of Thai Industries organized a conference under the Topic of 
“Driving the Business with Advanced Technologies” with the goal 
towards driving the business sector with high technology in 
accordance with GS1 Global direction by placing the emphasis 
on Supply Chain Management and the adoption of Blockchain 
technology for use in the developments of Thai industrial 
entrepreneurs to have competitive potentials, increase their trade 
opportunities at both the regional and global levels.

Mr. Suphan Mongkolsuthree, Chairman of The Federation 
of Thai Industries (FTI), who presided over the meeting 
opening ceremony related that the Institute of Global Code or 
GS1 Thailand is the main agency under the FTI. Such Global 
Standard (GS1) is comparatively like an important instrument to 
effectively help manage the supply chain while also reducing 
the costs and adding value to all businesses.  Over in the past, 
the FTI had defined the Industry Transformation Policy that 
focally placing the emphasis on the promotions and driving 
of Thai industry at all levels to be able to keep pace with the 

สถาบันรหัสสากล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Driving the Business with Advanced 

Technologies” โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

ตามทิศทางของ GS1 Global โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ Supply 

Chain และการน�าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ 

ภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในระดับ

ภูมิภาค และระดับโลก 

นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ประธานในพิธีเปิดการประชุมว่า สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand เป็นหน่วย

งานหลักภายใต้ ส.อ.ท. ซ่ึงมาตรฐานสากล GS1 นั้น เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีส�าคัญ

ที่จะช่วยบริหารจัดการซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดต้นทุน 

และเพิ่มมูลค่าให้กับทุกธุรกิจได้ ที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้ก�าหนดนโยบาย Industry 

Transformation ที่ มุ่งเน้นส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยทุกระดับสามารถ 

ก้าวทันเทคโนโลยี เกิดความตระหนักและวางแผนปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ในยุค Digital 

Disruption ที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลก

technology, give rise to the awareness and adaptation plans 
for the survival in the era of the Digital Disruption which is 
happening around the world.
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A Strategic Combination is Formed
 Quaker Chemical and Houghton Internat ional , 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 authorit ies in industr ia l f lu ids 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 wil l be the same customer-intimate 
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 i ce of fer ings can be found in end-markets such 
as aerospace , a luminum, automot ive , mach inery, 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.
 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 

ผู้น�ำในสำรหล่อลื่น และสำรเคมีในกระบวนกำรอุตสำหกรรมได้รวมกันเป็น
บริษัท ใหม่ ในนำม 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.

กำรรวมกันเชิงกลยุทธ์เกิดขึ้น
	 เรามีรากฐานมาจาก	บริษัท	ที่ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น	ผู้น�า
ด้านสารหล่อลื่น	สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม	และผู้เช่ียวชาญที่มุ่งเน้นให้ความ
ส�าคัญ	และคุณค่าในกระบวนการผลิตของลูกค้า”	คุณ Michael F. Barry 
ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนบริษัทใหม่	กล่าว	
นายแบร์รี่ 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 วม กั บคว าม
สามารถและทรัพยากรที่ เราน�ามา	จะส่งผลให้ เควกเกอร์เฮาท์ตันสามารถ
สร้างโอกาสที่ น่ าตื่ น เต้น	 และ เพิ่ มการด� า เนินงานที่ มีประสิทธิภาพและ

 

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น”	ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของบริษัทได้แพร่หลาย 

อยู่ในอุตสาหกรรม	เช่น	อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ	อลูมิเนียม	ยานยนต์ 
เคร่ืองจักรกล	การผลิตกระป๋อง	การผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม	การท�าเหมือง	
นอกชายฝ่ังทะเล	เหล็กและท่อ	และอุตสาหกรรมรีดท่อ	ด้วยผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่มีการขยายขอบเขตให้กว้างมากขึ้น	บริษัท	คาดว่าโอกาสในการ
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�ำแหน่ง Senior Vice 
President, Managing Director-Asia pacific	เป็นประธาน	พร้อมกันนี	้
Mrs. Kym Johnson, Senior Vice president and Chief HR officer 
ได้ให้แนวทางเกี่ ยวกับ	คุณค่าและวัฒนธรรมของ	Quaker	Houghton 
ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร	ทั้งในส่วนภูมิภาค	ในประเทศ	และพนักงานทุก
ภาคส่วนของทั้งสององค์กร	เข้าร่วมกิจกรรมในงานด้วยความสนุกสนาน	
และพร้อมเพรียง	เป็นหนึ่งเดียวกันที่จะมุ่งมั่น	ก้าวไปด้วยกัน	ดั่งค�าขวัญ	ใน
โลโก้	Forward	Together.		

LEADERS IN INDUSTRIAL PROCESS FLUIDS 
COMBINE TO FORM QUAKER HOUGHTON 
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 We are Quaker Houghton. The global leader in 
industrial process fluids, we continually improve and 
innovate so our customers can stay ahead in a changing 
world.
 If it ’s made of metal, if it ’s rol led, cut, drawn, 
Quaker Houghton is there, optimizing processes, 
reducing costs, advancing safety, sustainability and 
driving progress.
 At the recent staging of Wire Southeast Asia - 13th 

International Wire & Cable Trade Fair for Southeast 
Asia - in Bangkok, Quaker Houghton participated in 
this trade show to promoted our new brand logo 
and our product flagship in Wire and Cable such as 
Cindol4683, Houghto-Draw WD4120A and Rodshield 
56.  We received the good response from the visitors 
in domestic market and visitors travelled from India, 
Sr i lanka, Malaysia , Singapore, Taiwan, Myanmar, 
Indonesia, Japan, Korea and Vietnam.

 ด้วยการเป็นผู้น�าในสารหล่อลื่น และสารเคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม 
เรายังคงปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าของเรา
ยังน�าหน้าในโลกที่ก�าลังเปล่ียนแปลง
 ถ้าเป็นเรื่องงานโลหะ งานกลึง งานตัด งานขึ้นรูป หรืองานหล่อ Quaker 
Houghton ช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการ
ผลิต ลดค่าใช้จ่ายเสริมความปลอดภัย และความย่ังยืน…รวมทั้งก้าวไปข้างหน้า

 เราคิดว่าความท้าทายของลูกค้าคือของเราเอง โดยการรวมวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมและความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ เพ่ือท�าให้พวกเขามีความมั่นใจ
ในอนาคตมากขึ้นว่าการปฏิบัติงานของตนจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นและย่ิงมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น…ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
 Quaker Houghton ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน Wire Southeast 
Asia - 13th International Wire & Cable Trade Fair for Southeast 
As ia ครั้ งยิ่ งใหญ่ที่ จัดขึ้ นที่  B ITEC , กรุง เทพ. ซ่ึงในงานนี้ ได้มีการ
โปรโมท โลโก้ ใหม่ของบริษัท รวมทั้งสินค้า เ รือธงส�าหรับงานประเภท 
Wire & Cable ซ่ึงได้แก่ Cindol4683, Houghto-Draw WD4120A 
และRodsh ie ld 56 . ซ่ึงได้ รับการตอบสนองจากตลาดเ ป็นอย่างดี ทั้ ง ผู้ เ ข้ า 

ชมบูธ จากในประ เทศ และต่ างประ เทศ ได้ แก่  Ind ia , Sr i l anka , 
Malaysia, Singapore, Taiwan, Myanmar, Indonesia, Japan, Korea 
และ Vietnam.

QUAKER HOUGHTON THE GLOBAL LEADER IN 
INDUSTRIAL PROCESS FLUIDS
Quaker Houghton ผู้น�ำในสำรหล่อลื่น
และสำรเคมีในกระบวนกำรอุตสำหกรรม
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 Ford Thailand , in collaboration 
with Ford Thai land Manufactur ing 
Factory or FTM, opened its house to 
welcome staff from 9 Ford Dealers 
for a visit to Ford Ranger and Ford 
Ranger Raptor production l ines to 
exper ience work ing in the qual i ty 
automotive production lines as well 
as to have close discussions on and 
the exchanges in knowledge with the 
Management and Engineering Team at 
Ford Thailand Manufacturing Factory, 
Rayong, Ford World-Class Standard 
Quality Automotive Production Center. 
 “Ford is f i rmly commit ted to 
produce the best automobi les for 
deliveries to customers. This activity 
is cons idered yet another spec ia l 
opportunity that we have opened 
for our Dealers ’ staff from Sales 
Departments, Service Departments 
and the Product Experts , to learn 
about FTM’s world-class automotive 
product ion process in wh ich the 
modern production technology and 
intensive quality control as well as 
the inspection processes have been 
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deployed for use”, said Mr. Andre 
Cavalaro, Operat ion Director, 
International Market Group.
 Dur i ng the 3-day ac t i v i t y 
participations, the Dealers’ staff had 
experienced the modern production 
technology by work ing c lose ly in 
concert with the employees from 
the FTM factory in realistic situations 
beginning from the process of body 
assembl ing , pa int spray ing and 
automotive parts assemblies including 
the quality test process of automotive 
parts received from the manufacturers  
and the quality tests of the assembled 
automobiles: such as; color quality 
inspect ions , interna l and externa l 
quality inspections as well as driving 
by simulating the usage on different 
road conditions before delivering the 
automobiles that would provide the  
best driving experience for customers. 
On the last day of the activ ity, the 
Dealers’ staff had the opportunity to 
share ideas and exchange knowledge 
with the Engineers and the Management 
once again to review their understandings 

and ensure that they could adopt 
the i r knowledge gained from the 
production process to continuously 
expand in providing services to the 
customers. 

 ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับโรงงานฟอร์ด  
ไทยแลนด์  แมนู แฟคเจอ ร่ิง หรือ เอฟที เอ็ม 
เปิดบ้านต้อนรับพนักงานจากผู้จ�าหน่ายฟอร์ด 
9 แห่ง เยี่ยมสายการผลิตรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ 
และฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ สัมผัสการท�างาน 
ในสายการผลิ ตรถยน ต์คุณภาพแล ะ พูดคุ ย 
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารและทีมวิศวกรอย่าง 
ใกล้ชิด ณ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
จังหวัดระยอง ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ฟอร์ด
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก
 “ฟอร์ดมุ่งมั่นในการผลิตรถยนต์ที่ดีที่สุดเพื่อ

 

ส่งมอบให้กับลูกค้า กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ
ที่ เราเปิดให้พนักงานของผู้จ�าหน่ายทั้งจากฝ่ายขาย 
ฝ่ายบริการ และผู้เ ช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต์มาตรฐาน
ระดับโลกของโรงงานเอฟที เอ็ม ท่ีมี เทคโนโลยี
การผลิตอันทันสมัยและกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้น” มร. อังเดร 
คาวาลาโร ผู้อ� านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 
กลุ่มตลาดนานาชาติ กล่าว 
 ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน 
พนักงานของผู้จ�าหน่ายได้สัมผัสเทคโนโลยีการ
ผลิตอันทันสมัยโดยร่วมท�างานอย่างใกล้ชิดกับ
พนักงานจากโรงงานเอฟทีเอ็ม ในสถานการณ์
เหมือนจริง ตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบตัวถัง พ่นสี  
และการประกอบช้ินส่วนรถยนต์ รวมถึงกระบวนการ 
ทดสอบคุณภาพของช้ินส่วนรถยนต์ที่ ได้รับจาก 
ผู้ผลิต และการทดสอบคุณภาพรถยนต์ที่ประกอบ
เสร็จสมบูรณ์ อาทิ การตรวจสอบคุณภาพสี การ
ตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจน
การขับขี่ โดยจ�าลองการใช้งานบนสภาพถนนที่แตก
ต่างกัน ก่อนส่งมอบรถยนต์ที่จะมอบประสบการณ์
การขับขี่ ที่ ดีที่ สุดให้กับลูกค้า ในวันสุดท้ายของ
กิจกรรม พนักงานของผู้จ�าหน่ายมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิศวกรและ 
ผู้บ ริหารอีกค รั้ ง เพื่ อทบทวนความ เข้ าใจและ
สามารถน�าความรู้ที่ ได้จากกระบวนการผลิตไป
ต่อยอดในการบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

FORD OPENED ITS HOUSE FOR 
REAL WORK LEARNING IN QUALITY 
AUTOMOTIVE PRODUCTION LINES
ฟอร์ดเปิดบ้านเรียนรู้การท�างานจริงในสายการผลิตรถยนต์คุณภาพ
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BANPU REFLECTS THE IMAGE OF BUSINESS LEADERS IN 
ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Banpu Public Company Limited, a leader in integrated 
energy business Asia-Pacif ic That is committed to 
sustainable social development Attach great importance 
to the preservation of biodiversity and is well aware 
that management to promote and reduce the risk of 
biodiversity impacts is important to the global society. 
For this reason, the company has set a goal for the 
biodiversity impact assessment to be in the direction of 
Net Positive Impact, which is in line with the United Nations 
Sustainable Development Goals, especially the 15th goal of 
conservation and rehabilitation. Requiring more resources 
on the ground to achieve maximum benefit.

บ้านปูฯ สะท้อนภาพลักษณ์ผู้น�าธุรกิจด้านพลังงานกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่ มุ่งม่ันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก และตระหนักดีว่าการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมและลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพนั้นส�าคัญต่อสังคมโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมาย

ใหผ้ลการประเมนิผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปในทศิทางบวก 
(Net Positive Impact) ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 15 ที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การใช้
ทรัพยากรบนบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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KISTLER
A GLOBAL LEADER IN DYNAMIC MEASUREMENT 
TECHNOLOGY TO MEET THE NEEDS OF INDUSTRY 4.0 ERA
คิสท์เลอร์ เป็นผู้นําระดับโลก ในเทคโนโลยีการตรวจวัด
ตอบโจทย์ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

Kistler Instrument (Thailand) Co., Ltd. is a company of 
Switzerland established for over 60 years. On the part in 
relation to Thailand, the company was established in 2006 or 
over 13 years to carry out business operations in the country. 
We are a global leader in the production of piezoelectric 
sensor, a dynamic measurement technology consisting of the 
Pressure, Force, Torque and Accelerometer. On the industries 
in Thailand to which the products are sold are mainly the 
automotive industries for which we have modern technology 
that can respond to the needs in the manufacturing processes, 
the tests or even the R & D for customers with quality. On the 
after-sales service, we have a Service Team available to take 
care of customers in Thailand.

Miss. Tamonwan Cholpratin, Country Manager, presents 
Servo Press which is used in the compression process 
in the manufactures of various parts for the automotive 
industry  which is somewhat quite popular in Thailand at 
the mean time due to the fact that Industry 4.0 trend 
is strongly forging ahead. It is obvious that Industry 4.0 
has enabled us to control the quality and inspect the 
manufacturing steps of various parts. On the part of Kistler, 
we see this Servo Press as a tendency to substitute or 
replace the currently conventional hydraulic and pneumatic 
systems due to a research from the University of Kassel 
in Germany which proves that Servo Press function has 
an outstanding energy saving efficiency with an immense 
potential for energy saving, compared to the conventional 
hydraulic applications that require energy of more than 
4.4 times of their electromechanical counterparts and the 
pneumatic applications that require energy up to 10 times 
greater. For the reason that the Servo Press system offers 
higher efficiency, thus, it helps you save the energy up to 
77% compared to hydraulic system and can save as much 
as 90% compared to the pneumatic system as well as 
reducing your CO

2
 emissions. Due to its high efficiency on 

the energy consumptions, it will obviously help you reduce 
your operating costs as well as the number of damaged 
parts, and increase the workpiece manufacturing process 
efficiency, as well. The main reasons for the customers’ 
choices to use Servo Press are (1.) The needs to play 
an important role in climate protection (2.) The needs to 
improve the product quality (3.) The needs to increase 
the productivity in the factory (4.) The needs to reduce 
operating costs.
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Another important product yet responding to the trend 
of Industry 4.0 will be in all types of the injection molding 
processes, whether the automotive parts, medical supplies 
and electronic equipments, which Kistler itself has a Cavity 
Pressure Sensor products that we embed in the plastic 
injection mold eventually allowing us to be able to control 
the injection molding process, thus, resulting in 100%  
attainment of good parts and reduction in the scraps to 
zero which is the supreme goal of the plastic productions.

Respective to the Smart Machine, Smart Factory, Smart 
Production to which Kistler’s products have correspondingly 
responded under the current trend, we are able to view 
various information data online and then in real time or 
may have the information data displayed on cloud system. 
Therefore, at various factory branches, you can gain access 
to view real-time information data, as well. At present we are 
able to gain access to the information data on IP internet 
protocol online to view the information data on the IP device 
and make corrections accordingly on the device immediately 
which will be yet another way to provide quick supports 
to the customers. Here at this point, we can respond to 
the needs of our customers as it will help reduce the time 
required for traveling, thus, enabling us to expeditiously 
provide supports to our customers.

บรษิทั คสิท์เลอร ์อนิสทรูเม้นท ์(ไทยแลนด)์ จ�ำกดั เป็นบรษิทัของประเทศส
วิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี ในส่วนของประเทศไทยเริ่ม
ก่อตั้งในปี 2549 เป็นเวลากว่า 13 ปี ในการด�าเนินธุรกิจภายในประเทศไทย 
คิสท์เลอร์เป็นผู้น�าระดับโลก ในเร่ืองของการผลิตเซ็นเซอร์ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
ในการวัดทางด้านไดนามิก ประกอบด้วย Pressure, Force, Torque และ 
Accelerometer ซ่ึงในส่วนของอุตสาหกรรมที่จ�าหน่ายอยู่ในตลาดประเทศไทย 
หลักๆ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงคิสท์เลอร์มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
ตอบโจทย์ในส่วนของขบวนการผลิต การทดสอบ หรือแม้กระทั่งในส่วนของ 
R&D ให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ในส่วนของบริการหลังการขายคิสท์เลอร์
จะมีในส่วนของทีมงานที่เป็นเซอร์วิส ที่คอยดูแลลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย

คุณธมลวรรณ ชลประทิน Country Manager ได้น�าเสนอ Servo 
Press ซ่ึงใช้ในกระบวนการสวม และอัด ในการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ส�าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต ์ ซ่ึงคอ่นขา้งเป็นที่นยิมมากในประเทศไทยตอนนีเ้นื่องจากวา่ 
เทรนด์ของอุตสาหกรรม 4.0 ก�าลังมาแรงซ่ึงจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม 4.0 ท�าให้
เราสามารถท่ีจะควบคุมคุณภาพ และสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการผลิตช้ินส่วน
ตา่งๆ ได ้ในส่วนของคิสท์เลอร์น้ัน Servo Press ตวัน้ีเรามองเหน็แนวโน้มท่ีจะน�า
มาทดแทนหรือแทนที่ระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกในปัจจุบัน เนื่องจากว่าได้มีการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยคาสเซิล ประเทศเยอรมัน ท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าการท�างาน
ของ Servo Press จะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพ
มหาศาลในด้านการประหยัดพลังงาน ซ่ึงหากเทียบกับระบบไฮดรอลิคที่มีการใช้
พลังงานที่มากกว่า 4.4 เท่า และระบบนิวเมติกที่มีการใช้พลังงานมากกว่าถึง 
10 เท่า โดยระบบ Servo Press ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า จึงช่วยให้สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ถึง 77% เมื่อเทียบกับระบบไฮดรอลิก และสามารถประหยัด
ได้มากถึง 90% เมื่อเทียบกับระบบนิวเมติก และเช่นเดียวกับการลดการปล่อย 
CO

2
 เน่ืองจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานและมีการลดจ�านวนช้ินส่วนของเสียลงอย่างเห็นได้ชัดและยังเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับขบวนการผลิตช้ินงานอีกด้วย ซ่ึงเหตุผลหลักที่ลูกค้า
เลือกใช้ Servo Press คือ (1.) ต้องการมีบทบาทส�าคัญในการปกป้องสภาพ
อากาศ (2.) ต้องการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (3.) ต้องการเพิ่มผลผลิตใน
โรงงาน (4.) ต้องการลดต้นทุนในการด�าเนินงาน

อีกผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญที่มาตอบรับกับกระแสของอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นใน
ส่วนของกระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Molding) ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น
ช้ินส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงคิสท์เลอร์เองมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Cavity Pressure Sensor ท่ีเราน�าไปฝังในโมลฉีดพลาสติก 
ซ่ึงท�าให้เราสามารถควบคุมกระบวนการฉีดพลาสติกท�าให้สามารถได้ช้ินส่วน
ที่ดี100% และลดช้ินส่วนที่ เสียให้เป็นศูนย์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของการผลิต
พลาสติก

ในส่วนของ Smart Machine ,Smart Factory ,Smart Production 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของคิสท์เลอร์ตอบรับกับกระแสในตอนนี้ เราสามารถที่จะดูข้อมูล
ต่างๆ ทางออนไลน์และเรียลไทม์ได้ ลูกค้าสามารถที่จะดูข้อมูลออนไลน์ได้ หรือ
อาจจะแสดงในระบบของคลาวด์ ฉะนั้นในโรงงานในสาขาต่างๆ ก็สามารถที่จะ
เข้ามาดูข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ได้เช่นกัน ซ่ึงในปัจจุบันเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ตาม
ไอพี อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล ท�าให้ออนไลน์ไปดูข้อมูลที่ไอพีของเครื่องได้ และ
แก้ไขที่ตัวเคร่ืองได้ทันที ซ่ึงจะท�าให้เป็นการซัพพอร์ตให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงตรงนี้สามารถที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ เนื่องจากช่วยลดระยะเวลา
ที่จะเดินทาง ท�าให้สามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้รวดเร็ว
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CK POWER CONFIRMS XAYABURI’S COD ON TIME

CK Power Public Company Limited or CKP in SET, 
also the management of Xayaburi Hydroelectric Power Plant, 
confirms that Electricity Generating Authority of Thailand 

CK Power เตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี
(EGAT) Issued a certificate of readiness for commercial 
electricity sales For 7 generators, with a total production 
capacity of 1,220 megawatts of the Xayaburi Hydro Power 
Plant is completed After the company Has gradually run 
the test of the electricity supply system into EGAT system 
with stability and stability and the company is confident 
and ready to deliver clean electricity to Thailand.

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ช่ือย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ 
“CKP” ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี สปป. ลาว เปิดเผยว่า ขณะนี้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อม
ในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ส�าหรับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าจ�านวน 7 เครื่อง 
ก�าลังการผลิตรวม 1,220 เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ทยอยเดินเคร่ืองทดสอบระบบการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟผ. มีความเสถียรและมั่นคง และบริษัทฯ มั่นใจพร้อม
ส่งไฟฟ้าสะอาดสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอน 
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Veeam® Software, the leader in Backup solutions that 
deliver Cloud Data Management™ recently held its landmark
tour in Thailand to update partners and customers on 
the data backup and recovery technologies. The company
stresses on its focus and leadership in Cloud Data Management
and to become No. 1 within 2 years. The company has 
grown from virtualization technology into the company 
of leading technology of multi and hybrid Clouds.  The 
software is simple to manage with practical functions that 
support deployment in business organization of any size 
and any type of data. Best of all, it offers the stability 
and flexibility when connecting to business applications 

and solutions that the organizations can use the softwares 
on any type of platforms and infrastructures.
 To best service the customers, Veeam has continuously 
invested in R&D to enhance new capabilities, for example 
cloud-native backup and portable cloud-ready licensing, to 
make it easier than ever for service providers to deliver 
Veeam-powered services to market. Veeam is now able 
to support AWS, Azure, IBM and Google Cloud service.
 “We are living in a data-driven age. It is important to 
deliver stable data transmission and restoration. Backup
solution helps customers to effic iently transfer cloud, 
infrastructure and solutions with easy management and 

VEEAM THAILAND EXPECTS NO. 1 PLAYER
IN CLOUD DATA MANAGEMENT MARKET
Veeam ประเทศไทยตั �งเป� าเบอร์ 1 ด้าน Cloud Data Management

Mr. Shaun McLagan, Senior Vice President, Asia Pacific & Japan at Veeam
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reduce backup time even there is enormous data. At 
present, Veeam Software APAC has more than 4,000 new 
customers in 2019, which is 36% growth year-over-year 
(YoY),” stated Mr. Shaun McLagan, Senior Vice President,
Asia Pacific & Japan at Veeam.
 For Thailand’s market, Mr. Jadsada Pasavorawit, Country
Director for Thailand at Veeam , stated “In Thailand, 
we have over 36% new customers which is considered a 
very positive growth rate in the market. As we grew from 
Cloud, virtualization, and VMWare era, it gives us strength 
in Cloud data management and backup and recovery,
giving us the advantage over other players that grew from 
hardware. Therefore, we have done the right thing and 
grow in the right direction that enhances us to provides 
better services and softwares to our customers. As for 
the marketing and sales, Veeam does business via our 
partners who know our customers best and understand 
our technologies which will best support our customers.”
 Veeam delivers solution that supports data backup 
management from SMEs to enterprise level . We have
var ious ranges of customers in te lecommunicat ion ,
healthcare, food and beverage, and manufacturing industry.
We aims to expand to data risk awareness and data 
competition business this year. 
 Veeam believes the increase of cloud popularity helps 
further increase cloud data management markets. According 
to Veeam and IDC, cloud data management market value 
will worth more than 15,000 million US dollars in 2020.

To meet full and complete cloud data backup objectives,
Veeam develops Veeam Avai labi l i ty Suite 9.5, leading 
solution for data backup and management that efficiently 
support clouds and helps organizations works continuously.

 วีม ซอฟต์แวร์ (Veeam® Software) จัดสัมมนาใหญ่ในไทย สร้าง
ความเข้าใจผ่านกลุ่มพาร์ทเนอร์ และลูกค้าในไทยด้านการแบ็คอัพและกู้คืน
ข้อมูล ชูศักยภาพ Cloud Data Management ตั�งเป� าหมายการเป�นเบอร์หนึ่ง
ด้านแบ็คอัพข้อมูลภายใน 2 ปี เน้นยํ� าบริษัท เติบโตถูกที่ ถูก เวลาจากยุค
เวอร์ชวลไลเซช่ัน สู่ยุค Multi Cloud หรือ Hybrid Cloud ด้วยการจัดการ
ที่ ง่าย มีฟังก์ช่ันรองรับการใช�งานที่ เน้นความต้องการจริงที่หลากหลาย มี
ความเสถียรในการสื่อสารข้อมูลและแอพพลิเคช่ันต่างๆ บนความซับซ�อน และ
ให้ความยืดหยุ่นรองรับทุกรูปแบบแพลตฟอร์ม อินฟราสตรักเจอร์ 
 วีมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยการลงทุนด้าน R&D เพื่อเสริมความสามารถ
ใหม่ๆ ในการใช�งาน อย่างเช่นการทํา Cloud-Native Backup การเปิดให้มีการ
ย้าย License ไปใช�งานบนคลาวด์ได้ และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถ
นําวีมไปใช�งานได้อย่างยืดหยุ่น ตอบรับต่อสภาพของตลาดที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ 
นั�นมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันได้เป�นอย่างดี ปัจจุบันวีมรองรับการทํางานร่วม
กับบริการ Cloud ของ AWS, Azure, IBM และ Google ได้แล้ว
 นายฌอน แม็กลาแกน รองประธานบริหารอาวุโส ประจําภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และญี่ ปุ่น บริษัท วีม ซอฟต์แวร์ กล่าวว่า “วันนี� โลก
ของข้อมูลมีเกิดขึ�นอย่างต่อเนื่ องในปริมาณมากทุกวัน จึงจําเป�นอย่างยิ่ ง
ที่ต้องทําให้การรับส่งข้อมูลและการเก็บรักษา มีความเสถียร และใช�งานได้
ต่อเนื่อง โซลูช่ันส์แบ็คอัพจะช่วยให้ลูกค้าสามารถย้ายข้ามระบบโครงสร้าง ระบบ
คลาวด์ และโซลูช่ันส์ต่างๆ ได้สะดวก จัดการง่าย ลดเวลาการแบ็คอัพระบบ

ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลก็ตาม และปัจจุบัน บริษัท
วีม ซอฟต์แวร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ�นกว่า 4 พันรายใน
ปี 2562 นี� คิดเป�นการเป�นการเติบโตกว่า 36% เทียบกับปีที่ผ่านมา”
 สําหรับตลาดไทยนั�น นายเจษฏา ภาสวรวิทย์ ผู้อํานวยการประจํา
ประเทศไทย และกัมพูชา ลาว พม่า กล่าวว่า “ในประเทศไทยมีลูกค้า
ใหม่เติบโตขึ�นกว่า 36% นับเป�นการเติบโตขึ�นมากกว่าเบอร์หนึ่ง ด้วยความ
ที่ เราเติบโตมากับยุคของคลาวด์ เวอร์ชวลไลเซช่ัน และวีเอ็มแวร์ ทําให้เรามี
จุดแข็งด้านคลาวด์ ซ่ึงแตกต่างจากรายอื่นๆ ที่ โตขึ�นมาจากฮาร์ดแวร์เป�นหลัก 
ทําให้เราพัฒนาไปได้เร็วในทิศทางที่ถูกต้อง ในส่วนของการขาย เราร่วมมือ
กับพาร์ทเนอร์เป�นหลัก เน้นการขายผ่านตัวแทนทั�งหมด” 
 วีมมีโซลูช่ันส์ที่รองรับการจัดการแบ็คอัพข้อมูลตั�งแต่ระดับเอสเอ็มอีจนถึง
ระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ เรามีลูกค้าทั�งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โรงพยาบาล 
ธุรกิจอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงในปีนี�ได้ตั�งเป� าที่จะขยายไปสู่
องค์กรที่ รับรู้ความเสี่ยงของข้อมูล และกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านข้อมูล
 วีมเช่ือว่าความนิยมที่ เติบโตอย่างต่อเนื่องของคลาวด์ จะช่วยให้ตลาดด้าน 
Cloud Data Management เติบโตยิ่ งขึ�นไปอีกในอนาคต จากการสํารวจ
ข้อมูลโดยวีมและไอดีซี ชี� ว่าภายในปี 2563 มูลค่าของตลาด Cloud Data 
Management จะมีมูลค่าสูงกว่า 15,000 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 450,000 
ล้านบาทเลยทีเดียว
 วีมได้พัฒนาโซลู ช่ันส์ เพื่ อตอบโจทย์การสํารองข้อมูลและระบบต่างๆ
บนคลาวด์ให้ได้ครบถ้วนครอบคลุม นั่นคือ Veeam Availability Suite 9.5 
โซลูช่ันส์ชั�นนําด้านการสํารองและบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถรองรับ Cloud 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรธุรกิจใช�งานได้ต่อเนื่อง 

Mr. Jadsada Pasavorawit, Country Director
for Thailand at Veeam







TRANS-TEC PRESENTS “SAWYERTM”
BRAND INTELLIGENT MECHANICAL ARM ROBOT SOLUTIONS

TransTechnology or TRANS-TEC was established in 1988, 
having been in business for over 30 years with experience, 
knowledge body and expertise inherited from generation to 
generation beginning in Singapore and expanding throughout 
Southeast Asia Region. TRANS-TEC’s key business is the SMT 
solution provider which is remarkably unique in providing 
a wide range of technologies to improve work efficiency 
in a variety of businesses as well as being a partner that 
provides supports in giving consultations and help save 

TRANS-TEC นําเสนอโซลูช่ันส์หุ่นยนต์
แขนกลอัจฉริยะแบรนด์ “ sawyerTM ”

the cost of the assembly line and drive the industries to 
increase the revenues. TRANS-TEC is a world-class market 
leader in sales, services and technical trainings on the 
production lines of electronic equipment productions 
currently having 42 offices in 12 countries and representing 
more than 19 world-class brands in SMT solutions.

Mr. Sompong Thermdaow, Technical Sales Engineer, 
TransTechnology Co., Ltd., said that TransTechnology is 
a subsidiary of TRANS-TEC, headquartered in Singapore. 

Mr. Sompong Termdaw, Technical Sales Engineer, TransTechnology Co., Ltd.
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In regard to the company’s products, the company 
provides SMT machine solutions including robots with red 
robotic mechanical arms which, mostly, will be used in the 
electronics industry. Most of the company’s customers are 
in the field of   electronics industry: such as; in Bang Pa-In 
Hi-Tech Industrial Estate, etc.

And with the technology development for the progress 
in advancing to I n dustry 4.0, TransTechnology would 
therefore like to present the “sawyerTM” brand mechanical 
arm robot from Ge rmany. The sawyerTM mechanical arm 
robot is a Collaborative Robot that can work in conjunction 
with people. Its technical genius is the ability to expressly 
distinguish the working nature with precision. In addition, 
the sawyerTM mechanical arm robot has a special property 
that it can take a load up to 4 kilograms of work as well 
as being able to drive the mechanical arms up to 7 axes 
for use in the vision system design by installing the relevant 
device on the robot’s mechanical arm.

The sawyerTM mechanical arm robot will help to work 
in conjunction wi t h people: For example; the electronics 
industry in which it will be used to pick or handle the work 
in the next step: such as; cutting the PCB circuits.

On the product qu a lity assurance, the company will 
provide services o n both the hardware and the service 
teams. If any problem on the function of a mechanical arm 
robot should be encountered, a service team of technicians 
will be dispatched to fix it immediately. If such robot cannot 
be fixed, the company will temporarily replace the out-of-order 
robot with a new robot for use for such time being in order 
to not hamper the  customer’s production line from being 
down. The sawyerTM mechanical arm robots have been by far 
imported for use in the Thai markets for 2 years, so, users 
can be assured th a t their production lines will be carried 
on more smoothly with TRANS-TEC technology which is full 
of the quality of use, the outstanding technology and the 
company’s after-sales-service.

TransTechnology หรือ TRANS-TEC ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ด�ำเนินธุรกิจ
มำนำนกว่ำ 30 ปี ด้วยประสบกำรณ์องค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญมำกมำย

ที่สบืทอดมำจำกรุ่ น สูรุ่น่ ซ่ึงเริ่มตน้ที่สงิคโปรแ์ละกำรขยำยตวัไปทั่วภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หัวใจส�ำคัญของ TRANS-TEC คือกำรเป็นผู้ให้บริกำร

โซลูช่ันส์ SMT ซ่ึ งมีควำมโดดเด่นในกำรให้บริกำรเทคโนโลยีที่หลำกหลำย

เพื่อปรับปรุงประสิ ทธิภำพกำรท�ำงำนในธุรกิจที่หลำกหลำย รวมถึงกำรเป็น

พันธมิตรท่ีสนับสนุ นในกำรแนะน�ำและช่วยประหยัดต้นทุนในสำยกำรประกอบ 

ขับเคล่ือนอุตสำหกรรมเพื่อเพิ่มรำยได้ TRANS-TEC เป็นผู้น�ำตลำดในระดับโลก

ในด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย กำรบริกำร และกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิค ส�ำหรับสำย

กำรผลิตอุปกรณ์กำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีส�ำนักงำน 42 แห่ง ใน 12 

ประเทศ และเป็นตัวแทนของแบรนด์ระดับโลกมำกกว่ำ 19 แห่ง ในโซลูช่ันส์ SMT 

ด้ำน คุณสมพงษ์ เติมดาว Technical Sales Engineer บริษัท ทรานส์
เทคโนโลยี่ จ�ากัด กล่ำวว่ำ บริษัท ทรำนส์เทคโนโลยี่ เป็นบริษัทในเครือของ 

TRANS-TEC ที่มีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะ

ให้บริกำรโซลูช่ันส์เคร่ืองจักร SMT รวมถึงยังมีหุ่นยนต์ซ่ึงมีลักษณะเป็นแขนกล

สีแดง โดยผลิตภัณฑ์ส่ ว นใหญ่จะถูกน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และลูกค้ำของบริษัทส่ ว นใหญ่จะอยู่ในพื้นที่แหล่งอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น ในนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค บำงปะอิน เป็นต้น

และด้วยกำรพัฒนำด้ำนเ ท คโนโลยีเพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำสู่อุตสำหกรรม 

4.0 บริษัท ทรำนส์เทคโนโลยี่ จึงขอน�ำเสนอหุ่นยนต์แขนกลแบรนด์ “sawyerTM” 

จำกประเทศเยอรมัน โดย sawyerTM เป็นหุ่นยนต์แขนกลประเภท Collaborative 

Robot ที่สำมำรถท�ำงำน ร่วมกับคนได้ ซ่ึงมีควำมเป็นอัจฉริยะในกำรแยกแยะ

ลักษณะกำรท�ำงำนที่ชัดเจน แมน่ย�ำ และหุน่ยนตแ์ขนกล sawyerTM ยงัมคุีณสมบตัิ

ที่พิเศษอีกคือสำมำรถโหลดช้ินงำนได้หนักถึง 4 กิโลกรัม รวมถึงสำมำรถ

ขับเคลื่อนแขนกลได้ถึง 7  แกน ใช้กำรออกแบบระบบวิช่ันในกำรมองเห็นด้วย

กำรติดตั้งที่แขนกลของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์แขนกล sawyerTM จะช่วยท�ำงำนร่วมกับคน ยกตัวอย่ำงเช่น 

ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์จะถูกน�ำไปใช้ในกำรหยิบหรือจับช้ินงำนเพื่อ

น�ำไปในขั้นตอนต่อไป เช่น กำรตัดแผงวงจร PCB 

ส�ำหรับกำรรับประกันคุณภำพผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะให้บริกำรทั้งส่วนของ

ฮำร์ดแวร์และทีมเซอร์วิส โ ดยเมื่อพบปัญหำกำรท�ำงำนของหุ่นยนต์แขนกลจะมี

ทีมช่ำงเข้ำไปแก้ไขให้ทัน ที และหำกแก้ไขไม่ได้ทำงบริษัทมีหุ่นยนต์แขนกลตัวใหม่

ให้ใช้แทนไปก่อน เพื่อไม่ให้ลูกค้ำเกิดปัญหำไลน์กำรผลิตหยุดท�ำงำน โดยหุ่นยนต์

แขนกล sawyerTM ได้ถูกน�ำเข้ำมำใช้ในตลำดเมืองไทยแล้ว 2 ปี จึงเช่ือมั่นได้ว่ำ

คุณภำพกำรใช้งำน เทคโนโลยีที่โดดเด่น และกำรบริกำรหลังกำรขำยของบริษัท

จะท�ำให้สำยกำรผลิตมีควำมรำบรื่นขึ้นด้วยเทคโนโลยีของ TRANS-TEC

THE SAWYER MECHANICAL ARM ROBOT HAS 
A SPECIAL PROPERTY THAT IT CAN TAKE A LOAD UP TO 
4 KILOGRAMS OF WORK AS WELL AS BEING ABLE TO 

DRIVE THE MECHANICAL ARMS UP TO 7 AXES FOR USE 
IN THE VISION SYSTEM DESIGN BY INSTALLING THE 

RELEVANT DEVICE ON THE ROBOT’S MECHANICAL ARM
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“WIND 
TURBINE TREE” 

GENERATES ELECTRICITY 
FOR USE AT ALL TIMES,  

CREATING SUSTAINABILITY 
FOR URBAN SOCIETY

“ต้นไม้กังหนลม” ผลิตไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา
สร้างความยัง่ยืนให้กับสังคมเมือง

At present, there are many types of alternative energies 
which can be made available: such as; solar cells, hydropower 
and wind power that can help generate electricity at all 
times. But, New World Wind, a French start-up company, 
has designed the real-like tree wind turbines to promote 
sustainability to occur in the urban society environments. 
The creation of this tree wind turbine was inspired from 
the nature.

Appearance of the device is somewhat like a tree-
shaped steel named The Wind Tree of 32 feet tall with 
each of its branch has leaf-shaped like vertical wind 
turbines on called “Aeroleafs” consisting of more than 63 
leafs to intake wind and generate electricity for storing 
in the battery and continuing to feed it into the electrical 
system. This tree wind turbine can generate electricity even 
from light wind loads. It is equipped with a controller to 
stop functioning when wind speed is faster than 18 meters 

per second or about 700 rpm. The trunk can resist the 
storm does not make any loud noises when working can 
be installed in the community and can also be deployed 
for use with the street lights, mobile charging points, car 
or electric bike charging with a long useful lifespan of up 
to 25 years.

In making use of the wind will require the important 
mechanical equipment; that is the “Wind Turbine” to change 
kinetic energy from the movement of the wind to be 
mechanical energy before being utilized. The spectacularly 
important advantage is that the wind power has never 
been used up and, moreover, the wind power generation 
process does not emit any wastes which are hazardous 
to the environmental conditions. Anyhow, the use of the 
wind power for electricity generations, in terms of the wind 
speed, it should be consistent in order to enable the wind 
turbines to well produce the electricity.
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พลังงานทางเลือกในปัจจุบันนั้นมีหลายแบบทั้งพลังงานแสงอาทิตย์

โซล่าเซลล์ พลังงานน�้ า และพลังงานลม ท่ีช่วยผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา 

แต่บริษัทสตาร์ทอัพฝรั่งเศส New World Wind ได้ออกแบบกังหันลมให้

เหมือนกับต้นไม้ของจริง เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม

ของสังคมเมอืง กังหันลมตน้ไมน้ีไ้ดร้บัแรงบนัดาลใจในการสรา้งมาจากธรรมชาติ 

โดยอุปกรณ์นี้มีรูปร่างเหมือนเหล็กที่ เป็นรูปทรงต้นไม้ ช่ือ The Wind 

Tree สูง 32 ฟุต โดยแต่ละกิ่งมีกังหันลมแนวตั้ง รูปทรงเหมือนใบไม้เรียกว่า 

“Aeroleafs” กว่า 63 ใบ ที่ เป็นตัวรับลมและผลิตไฟฟ้า เก็บไว้ในแบตเตอรี่และ

น�าเข้าระบบไฟฟ้าต่อไป กังหันลมต้นไม้อันนี้สามารถผลิตไฟฟ้าแม้จากแรงลม

ที่ เบา มีตัวควบคุมหยุดท�างานเมื่อแรงลมมีความเร็วมากมีความเร็วมากกว่า 

18  เมตรต่อวินาที  หรือประมาณ 700 รอบต่อนาที ตัวล�าต้นสามารถ

ต้านทานพายุได้ ไม่ส่งเสียงดังเวลาท�างานสามารถติดตั้งในชุมชนได้ และ

สามารถน�าไปใช้กับไฟถนน จุดชาร์จมือถือ ชาร์จรถ หรือจักรยานไฟฟ้า และ

มีอายุการใช้งานนานถึง 25 ปี  

การน�าลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัยเครื่องจักรกลส�าคัญ คือ “กังหันลม” 

ในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม เป็นพลังงานกลก่อนน�า

ไปใช้ประโยชน์ ที่ส�าคัญพลังงานลมใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้า

จากลมยังไม่ปล่อยของเสียที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม แต่การใช้พลังงาน

ลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม�่าเสมอ ถึงจะสามารถผลิตไฟฟ้า

จากกังหันลมได้ดี 

“WIND TURBINE” TO CHANGE KINETIC ENERGY FROM THE MOVEMENT OF THE WIND TO BE 
MECHANICAL ENERGY BEFORE BEING UTILIZED. THE SPECTACULARLY IMPORTANT ADVANTAGE 

IS THAT THE WIND POWER HAS NEVER BEEN USED UP AND, MOREOVER, THE WIND POWER 
GENERATION PROCESS DOES NOT EMIT ANY WASTES WHICH ARE HAZARDOUS TO THE 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS.
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EDM & LASER ROADSHOW SEMINAR

On 18 October 2019, Mitsubishi Electric Automation (Thailand) 
Co., Ltd., held a Roadshow Seminar at Park Village, Rama 2 Road. 
This event was organized under 2 topics of Seminars where the 
topic for the group of EDM Mitsubishi machinery customers was 
on The Tip of Program Operation & Maintenance Solution 
and for the group of Mitsubishi Laser Machinery customers was 
on The Principle of Laser Cutting Condition & Maintenance 
Solution. The Seminar was aimed to provide training for the 
customers and continue to further their knowledge on how to 
use the machines. This event was considered yet another good 
opportunity to meet, talk and pass the advices in order to build 
good relationships with the customers, as well.

ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จัดสัมมนา Roadshow ณ โรงแรม Park 

Village พระราม 2 งานครั้งนี้จัดบรรยายขึ้นใน 2 หัวข้อ ส�าหรับกลุ่มลูกค้า

เครื่องจักรมิตซูบิชิ EDM ในหัวข้อ The Tip of Program Operation & 
Maintenance Solution และกลุ่มเครื่องจักรมิตซูบิชิ Laser ในหัวข้อ The 
Principle of Laser Cutting Condition & Maintenance Solution 
เพื่อจัดฝึกอบรมและต่อยอดความรู้ด้านการใช้งานเคร่ืองจักรให้แก่ลูกค้า

และถือเป็นโอกาสดีในการพบปะพูดคุยและให้ค�าปรึกษา เพื่ อสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดกีับลูกค้าอีกด้วย 
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: +66 2036 0500
: intermach@intermachshow.com
: www.intermachshow.com

SMART Machinery, SMART Factory,
SMART Manufacturer 

In Conjunction with:Officially Supported by: Event Partner:Organised by:
Co-organised
SUBCON Thailand  by: Gold Sponsor:Co-Located with

Exhibitors have exclusive access to participate in the business 
matching program that has over 500 part-makers from Thailand, 
Japan, Korea, Taiwan and more in SUBCON Thailand! 

EXCLUSIVE ! 

• FIRST INTERNATIONAL MACHINERY EXHIBITION: is being held
 at the start of the annual industrial purchasing period

• ADVANCED TECHNOLOGY: 1,200 Brands from 45 Countries

• NATIONAL PAVILIONS: China, Japan, Korea, Singapore and Taiwan 

• SPECIAL ZONES: Smart Manufacturing showcase,
 Additive Manufacturing Technology, Robot Welding Competition

• OVER 50 SEMINARS: AI, Future Automotive, Medical Device,
 Aerospace, and Japanese Seminar

• Co-located SUBCON Thailand: Most Important Industrial
 Subcontractor for Procurement of Industrial parts and
 Business Matching Event 



 EMO Hannover 2019 closed its doors today following 
a six-day run. From 16 to 21 September, round about 117,000 
production specialists from 150 countries convened at the 
world’s leading tradeshow for the metalworking industry. 
“This EMO Hannover 2019 built on the success of our 
boom year in 2017,” reported EMO General Commissioner 
Carl Mart in Welcker. He continued: “ In the context of 
subdued economic expectations over the past several 
months, the moderate decline in attendance has to be 
viewed as a success. We are particularly delighted at the 
further increase in the percentage of foreign attendees.” 
The mood in the halls was positive, with many exhibitors 
pleasantly surprised at the high volume of visitor traffic at 
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POST SHOW

EMO HANNOVER 2019 PROVIDES CLARITY
IN UNCERTAIN TIMES  TRADE FAIR BUILDS
ON SUCCESSFUL PREVIOUS EVENT

their stands. “EMO Hannover has once again proved solid 
as a rock, providing clarity for the further development of  
production technology, even in uncertain times,” Welcker 
added. Its trademarks included a strong international 
character, a high caliber of visitors and exhibitors, and 
an amazing wealth of innovations and new products, he 
stressed. As the world’s leading metalworking fair, it was 
the “place to be”.

Mixed Mood – Investment-Readiness Bodes Well for 
Post-Show Business
 Exhibitors with a broad customer base were satisfied 
with the run of the fair. In the words of Dr. Wolfgang 
Heuring, CEO of the Erlangen-based Motion Control 
Business Unit at Siemens: “The level of visitor interest 
at our stand this year was incredible. We are delighted at 
the way things have gone.” Other firms with a stronger 
focus on the passenger car industry seemed to be less  
upbeat about the s i tuat ion . “F i rms are c lear ly more 
re luctant to commit themse lves , g iven the genera l 
uncertainty over where the market is heading,” remarked 
Dr. Christian Lang, CEO of Liebherr-Verzahntechnik 
in Kempten. “But our discussions with customers at our 
stand have still been substantive and very promising for 
the future,” he added. While some exhibitors spoke of 
a historic paradigm shift in the automotive industry, which 
sti l l needed to be mastered, other exhibitors reported 
successfully negotiating business deals with automakers 
during the fair.

Strong Asian Presence at EMO Hannover
 As the flagship fair for its sector of industry, EMO 
Hannover has a strong international profile. More than half 
of all attendees came from abroad, split almost evenly 
between other European countries and overseas. A 20 
percent growth in attendance from overseas in comparison 
with the 2017 event was part icular ly impressive. This 
included a high percentage of Asian guests, who accounted 
for almost one third of visitors from abroad, with China, 
Japan, Taiwan and India heading the rankings. “The highly 
international makeup of EMO visitors, particularly from 
Asia, resulted in a busy and extremely global atmosphere 
at our stand,” said Dr. Stefan Brand, CEO of Vollmer 
Werke in Biberach . This trend was clearly related to 
a higher number of Asian exhibitors at this year’s event, who 
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encouraged their customers to visit them in Hannover. 
Other countries with strong representation at the event 
included Italy, Poland, Sweden, Russia and Turkey.

Digitalization and Automation Gathering Momentum
 “Th is year ’s EMO once aga in generated f resh
momentum for innovat ions ,” reported Lothar Horn,
Managing Director of Paul Horn GmbH in Tübingen. 
As an innovations platform for production technology, EMO 
is expected to chart the trends for the years ahead, and 
once again the mission was successful. The EMO motto
“Smart technolog ies dr iv ing tomorrow’s product ion”
accurately reflected the key issues facing the industry
today. “Our many discussions with customers at EMO 2019 
in Hannover revealed that a focus on the holistic process 
chain, including digital services, creates the relevant added 
value for customers,” said Christian Thönes, Chairman 
of the Executive Board at Bielefeld-based DMG Mori 
AG. This feeling was shared across all exhibitor segments. 
“The positive visitor response to our cloud-based simulation 
tools and monitoring system as an Industry 4.0 application 
was striking,” commented Marie-Sophie Maier-Wember, 
CEO of Haas Schleifmaschinen GmbH in Trossingen. 
And the buzzwords of IoT platforms, apps, digital twins, 
Artificial Intelligence (AI), edge and cloud computing were 
omnipresent at the fair.
 This year’s EMO also featured the first AI applications 
in the Start-up area and at the stands of the relevant 
trailblazing companies. Along with the strong interest in AI 
and machine learning, visitors’ appetite for future visions 

was reflected in the accompanying events and forums, 
where the topics included not only AI, but also additive 
processes, the industrial internet of things (IoT), 5G and 
not least OPC UA or umati, the new standard interface 
between machine tools and overarching IT systems. The 
standout attraction consisted of the big umati showcase, 
which included 110 machines from 70 international firms 
and partners, demonstrating for the first time that the 
universal interface between machines and IT systems can 
function across al l product types. According to umati
project manager Dr. Alexander Broos, “the response to 
umati among our partners and customers has been huge. 
This display at EMO has successfully launched us on the 
market. Our next commission on returning home is to 
deliver the OPC UA Companion Specification at the earliest 
possible date.”

EMO Hannover 2019 Opens Window to Future
 “Against a l l expectat ions , we can wrap up EMO
Hannover 2019 on a positive note. The fair is attractive for 
the entire international production technology community
and has conf i rmed there is st i l l  demand for capita l
investment in the marketplace. In spite of all the political 
turmoil, this trade fair has revealed that industry is actively 
addressing the challenges of the future and is determined 
to make its contribution as a problem solver,” concluded
EMO General Commissioner, Carl Martin Welcker.

The next EMO will be staged in Milan from 4 to 9 
October 2021.

Carl Martin Welcker , EMO General Commissioner, (r) and Dr. Wilfried Schäfer , CEO of the EMO event organizer VDW 
(German Machine Tool Builders’ Association), looking back on a successful EMO Hannover 2019.



REED PINED UP THAILAND TO BE REGIONAL ROBOTICS 
EXHIBITION CENTER LAUNCHING REX TO COVER THE 
FIRST AND ONLY SERVICE BUSINESS IN ASEAN
รี้ดฯ ปักหมุดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานแสดงหุ่นยนต์ภูมิภาค 
เปิดตัว rex ครอบคลุมธุรกิจการบริการงานแรกและงานเดียวในอาเซียน

Reed Tradex actively advanced to expand 10 S Curve Industries 
to cope with the trend on the demands of technology and automation 
systems by launching rex to expand profiles of Robots and Automation 
System Exhibition in the service industry at the ASEAN Robomation  
Forum on the topic of “Robotics Industry Engineering Roadmap 
Analysis” for Every Business Sector by Dr. Chit Laowattana, 
Special Expert, Office of the Eastern Economic Corridor 
(EEC) Development Policy Committee, Dr. Prapin Apinoraseth, 
President of Thai Automation and Robotics Association (TARA), 
Dr. Tanyawat Somchaithaweeporn, Director of Innovation Center 
for Robotics and Automation Systems (iCRAS), Dr. Ekksak 
Daengdej, Advisor to the ROBOT Cafe Project and Mr. Suthisak 
Wilanan, Deputy Managing Director of Reed Tradex, revealed 
the business directions in the digital era, higher competition both 
on the aspects of the product quality and the production efficiency 
which is in line with the trend of the productions and the rapidly 
increasing use of robots in the world markets in the historic jump.

Mr. Wilanan, Deputy Managing Director of Reed Tradex Co., Ltd., 
foresaw the potential opportunity for Thailand in becoming the 
Exhibition Center for the most Integrated Robotics Innovations in 
ASEAN in continuation from the Assembly Automation Exhibition, 
the Technology, Automation System and Manufacturing Industry 
Business Operation Exhibition and stood readily to expand the 
Profile of Robotics and Automation System Exhibition for Service 

Business, to launch the ASEAN Robomation Expo or rex to expand 
the new profile for the service business by focusing on the 
entrepreneurs in hotel, hospital, service business and restaurant 
groups, etc.

ASEAN Robomation Expo (rex) scheduled to take place next 
year at Manufacturing Expo 2020, from 24-27 June 2020, will 
be yet another significant factor in engineering Thailand to become 
an Exhibition Center for the most Integrated Robotics Technology 
and Automation System in the ASEAN Region and that a steady 
flow of money in the industrial group through the Company’s Trade 
Show is expected not to be less than ten billion Baht.

รี้ด เทรดเด็กซ์ รุกต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S Curve รับเทรนด์ความ

ต้องการเทคโนโลยี ระบบออโตเมช่ัน เปิดตัว rex ขยายโปรไฟล์งานแสดงหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติในธุรกิจการบริการ งานเสวนา ASEAN ROBOMATION FORUM 

ในหวัขอ้ “วเิคราะหโ์รดแมปขบัเคลื่อนอุตฯ หุน่ยนตส์�าหรบัทกุภาคธุรกจิ” โดย ดร. ชิต 

เหล่าวัฒนา ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการ

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไทย (TARA) ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อ�านวยการ

ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ดร.เอกศักดิ์ แดงเดช ที่ปรึกษาโครงการ ROBOT Cafe และ นายสทุธศิกัดิ์ วลิานนัท์ 

รองกรรมการผู้จัดการ รี้ด เทรดเด็กซ์ เผยทิศทางธุรกิจในยุคดิจิทัล การแข่งขันที่

สงูขึน้ ทัง้ดา้นคณุภาพสนิคา้และประสทิธภิาพการผลติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโน้มการผลิต

และการใช้หุ่นยนต์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์

นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด 

ได้เล็งเห็นถึงโอกาสประเทศไทย เป็นศูนย์กลางงานแสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ครบวงจร

ที่สดุในภมูภิาคอาเซียน ตอ่ยอดจากงานแอสเซมบล ีออโตเมช่ัน (Assembly Automation) 

งานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการประกอบอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมต่อยอด

ขยายโปรไฟลง์านแสดงหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัสิ�าหรบัธุรกจิการบรกิาร เปิดตัว ASEAN 

Robomation Expo หรือ rex เพื่อขยายโปรไฟล์ใหม่ส�าหรับธุรกิจการบริการ มุ่งเน้น

ผู้ประกอบการในกลุ่ม โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบริการและร้านอาหาร เป็นต้น

ASEAN Robomation Expo (rex) ที่จะเกดิขึน้ในปีหนา้นี ้ในงานแมนแูฟคเจอริ่ง 

เอ็กซ์โป 2020 ระหว่างวันที่ 24 -27 มิถุนายน 2563 จะเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญ

ในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยี

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และคาดว่าจะมีกระแสเงิน

สะพัดในกลุ่มอุตสาหกรรมผ่านงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท
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A LEADER IN INTEGRATED-ONE-STOP METAL 
CUTTING MACHINERY TECHNOLOGY 
คราสส์เทค  ผู้นําเทคโนโลยีเครื่องจักรงานตัดโลหะ
แบบครบวงจรจบในที่เดียว

Mr. Kitti Tangsongtham, Managing Director, KRASSTEC Co., Ltd., 
said “KRASSTEC Co., Ltd., is a pioneer in bringing modern machinery 
technology and various equipments from abroad for manufacturing 
industry in Thailand with the aim to develop the production 
potentials in Thailand and also to continuously extend the business 
establishments for competing in world markets. In this regard, 
KRASSTEC has carried on the business of importing machineries 
and a variety type of equipments into the Thai manufacturing 
industry sector and has popularly been known of for a long time. 
The imported machineries and equipments cover a wide range of 
all ironworks with a big market on sheet metal forming work from 
steel sheet laser cutters, sheet metal hole punching, folding, to 
metal surface polishing work and removing sharp fins at the edge 
of the workpieces derived from cutting or rolling work including 
metal welding work with a variety of methods according to the 
needs of KRASSTEC customers. KRASSTEC has been designated as 
a distributor of industrial products of the types of machineries and 
technology equipments of more than 50-60 brands from Europe, 
America, China and Japan. We also have a Team of Sales Engineers 
standing readily available to provide consultations on machineries 
and engineering technology. The company has a policy firmly 
determined to focus and emphasize to be a top notch over the 
others in the after sales service”.

WITH INFINITE METALWORK SOLUTIONS THAT RESPOND TO THE NEEDS OF NEW BREED INDUSTRIALISTS 4.0…
KRASSTEC IS READY TO DEPLOY  MACHINERIES AND EQUIPMENTS FROM MORE THAN 50 LEADING WORLD-CLASS 
BRANDS AT METALEX 2019 TRADESHOW.
โซลูช่ันส์ส�ำหรับงำนโลหะที่ไร้ขีดจ�ำกัด ตอบโจทย์นักอุตสำหกรรม 4.0 สำยพันธุ์ใหม่... 

ครำสส์เทค พร้อมยกขบวนเครื่องจักรและอุปกรณ์กว่ำ 50 แบรนด์ ช้ันน�ำของโลกร่วมโชว์ในงำนเมทัลเล็กซ์ 2019
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“On the point of view with regard to the adaptation in the 
industrial 4.0 era of Thailand which is the story having long been 
heard by everyone, if it should be viewed on the base from various 
factories in Thailand, it can be noted that very few operators 
have deployed automation systems for use. In other words, more 
semi-automated systems have mostly been used because of 
the reason that the fully automated systems required a high 
investment. Thus, Small and Medium Enterprises (SMEs) may not 
be ready for such investments. In this respect, KRASSTEC can 
allocate the equipments to customers as appropriate according to 
their currently existing budgets. We can supply solutions to SMEs 
customers in Thailand depending on their needs and what they 
are looking for. KRASSTEC can respond immediately to customers’ 
needs. However, what we want more at the mean time while being 
under a fast-paced global business and global economic variances 
that make everything changed very rapidly, is that we are exerting 
our efforts to find products that could ideally work to satisfy our 
customers’ requirements at a tangible price. In this connection, 
we can reasonably respond to our customers’ needs because our 
machines sold to them are of high quality and efficiency, durability, 
precision, fastness in nature including worthwhile the investments”, 
added Mr. Tangsongtham.

“METALEX 2019 Exhibition which is scheduled to take place 
from 20-23 November at BITEC, Bang Na, will be yet another 
one of the platforms for the entrepreneurs, industrialists and related 
personnel to be able to update their technologies and innovations 
for use to increase their competitiveness. This year event, KRASSTEC 
will have a total of 2 booths, both in Hall 99 No.AU19 at where 
machineries for sheet metal working will be introduced and in 
Hall 103 No.G2  at where machine tool and equipment for metal 
working will be offered. In addition, we are preparing to offer new 
machineries and innovations to the entrepreneurs to get acquainted 
and to visit. Technologies, machineries and equipments we are to  
put on exhibitions can respond to working requirements and will  
certainly serve every need of the customers”, recapped Mr. Tangsongtham 
in inviting all people to participate in the METALEX 2019 Exhibition. 

คุณกติต ิตัง้ทรงธรรม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั คราสสเ์ทค จ�ากดั ไดก้ลา่ววา่ 

“บริษัท คราสส์เทค จ�ากัด เป็นผู้บุกเบิกการน�าเทคโนโลยีอันทันสมัยของเครื่องจักร 

และอุปกรณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ เพื่อเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย 

โดยมีจุดมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพการผลิตในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการ

ต่อยอดของสถานประกอบการเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ซ่ึงคราสส์เทคได้ด�าเนินธุรกิจ

น�าเข้าเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ มากมาย สู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย

และเป็นที่ รู้จักกันเป็นวงกว้างมาอย่างยาวนาน โดยจะครอบคลุมงานเหล็กทั้งหมด

และมีตลาดใหญ่ คือ งานขึ้นรูปโลหะแผ่น ตัง้แต่ เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กแผ่น งานเจาะฉลุ 

งานพับ งานขัดผิวโลหะแผ่น และลบครีบคมจากงานตัดที่ขอบช้ินงานหรืองานรีด

ให้เรียบ รวมถึงงานเช่ือมโลหะด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแต่ความต้องการของลูกค้า 

คราสส์เทค ได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทเคร่ืองจักร และอุปกรณ์

เทคโนโลยีต่างๆ รวมกว่า 50-60 แบรนด์ ทัง้จากยุโรป อเมริกา จีน และญี่ปุ่น รวมไปถึง

มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายคอยให้ค�าปรึกษาในด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นและเน้นย�้าความเป็นหนึ่งในด้านการให้บริการหลังการขาย”

ส�าหรับมุมมองการปรับตัวในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของไทยเป็นเร่ืองทุกคนได้ยิน

กันมานานซ่ึงถ้าดูจากโรงงานต่างๆ ในประเทศไทย ยังมีผู้ที่ใช้ระบบออโตเมช่ันน้อยมาก 

ส่วนมากจะเป็นกึ่งอัตโนมัติมากกว่า เนื่องจากระบบออโตเมช่ันมีการลงทุนที่สูง วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงทุน ซ่ึงทาง คราสส์เทค สามารถ

ที่จะจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมให้กับลูกค้าได้ ตามงบประมาณของลูกค้า

มีอยู่ ทางเราสามารถหาโซลูช่ันส์ให้ลูกค้าส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

เมืองไทยไดแ้ลว้แตค่วามตอ้งการของลกูคา้วา่ลกูคา้มองหาอะไรอยู่ คราสสเ์ทคสามารถที่จะ

ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันที สิ่งที่อยากเพิ่มเติมคือตอนนี้อยู่ในยุคโลกธุรกิจ

ที่รวดเร็วและเศรษฐกิจโลกก�าลังผันแปรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไวมาก ทางเราพยายาม

ที่จะหาสินค้าที่ใช้งานได้ตามที่ลูกค้าพึงพอใจ ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ ซ่ึงเราสามารถ

ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะเครื่องจักรที่จ�าหน่ายอยู่ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูง ทนทาน แม่นย�า รวดเร็ว รวมถึงคุ้มค่าแก่การลงทุน” คุณกิตติ กล่าว

“งาน เมทัลเล็กซ์2019 ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ที่ไบเทค 

บางนา จะเป็นเวทีหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการ นักอุตสาหกรรมและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้อัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน�าไปใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันได้ โดยคราสส์เทคปีนี้มีบูธถึง 2 บูธ ด้วยกัน ทั้งฮอลล์ 99 No.AU19 ที่น�าเสนอ

เครื่องจักรและเทคโนโลยีงานเหล็กแผ่น และ ฮอลล์ 103 No.G2 ที่น�าเสนออุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรงานโลหะการอีกทั้งยังเตรียมเคร่ืองจักรและนวัตกรรมใหม่ๆ 

มาน�าเสนอให้กับผู้ประกอบการเย่ียมชมกันโดยเทคโนโลยีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่น�ามา

จัดแสดงจะสามารถตอบสนองในการท�างาน และทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

แน่นอน” คุณกิตติ กล่าวเชิญชวนร่วมไปงานเมทัลเล็กซ์ 2019
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THAILAND AND JAPAN CONSOLIDATED FORCES 
IN LAUNCHING MRA 2019 TO SHOW 200 MOST 
ADVANCED TECHNOLOGY, HOPEFULLY TO STIMULATE 
THAI PRODUCTIVITY TOWARDS IOT ERA
ไทยผนึกญี่ปุ่นเปิดฉาก MRA 2019 โชว์ 200 เทคโนโลยีสุดลํ้า 
หวังกระตุ้นผลิตภาพไทยสู่ยุคไอโอที

    Ministry of Industry in collaboration with Ministry 
of Transport and Communications, Japan Management 
Association, Chulalongkorn University Faculty of Engineering 
and Exposis Co., Ltd., organized the Maintenance & Resilience 
2019 or MRA 2019, the event exhibiting technologies and 
innovations on the production process and infrastructure under 
the concept of Smart Manufacturing & Smart Infrastructure 
by setting a goal to upgrade the industrial sector and 
the Thai infrastructure sector to make the adaptation 

towards the use of modern technology and innovation. 
    The MRA 2019 would also be a catalyst for the machinery 
and parts industry to grow and develop at a higher level. 
Such industry is part of the production chain and plays a role 
in supporting the country’s economic growth. It is believed 
that both the manufacturers and the developers would see 
the most advanced samples and tend to apply them for use 
with both the machine system or work order with precision 
in conformance with the coming of the automation system 
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and robots. Machineries that can reduce the production steps 
and damage,  reduce the energy consumptions and can 
be environmentally friendly including equipments interfacing 
with IoT system, are able to understand the correlation 
between the machines and various environmental conditions: 
such as; temperatures, abnormalities within the factory etc. 
     Throughout the 3-day event, entrepreneurs and the 
participating people would see technology and innovation 
exhibitions related to the industrial and infrastructure sectors 
of more than 200 pieces: such as; production robots in the 
factories, IoT systems used in the business establishments, 
alarm systems and a variety forms of Artificial Intelligence 
(AI). In addition, the participating government and private 
sector organizations would also provide knowledge and 
deliver important experiences and techniques: such as; 
the government smart production strategy, raising level of 
factory management to step forward to Thailand 4.0 with 
safety in the intelligent industry through co-operations 
between Thailand and Japan, the University’s role in creating 
personnel of new generation to support Thailand 4.0 policy, 
smart city development in Thailand including case studies 
from various country economic cities to be a guideline for 
Thai entrepreneurs in business development. The event was 
attended by at least 6,000 participants from both the public 
and private sectors.

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงคมนาคม สมาคมการบริหาร
จัดการประเทศญี่ ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
บริษัท เอ็กซโปซิส จ�ากัด จัดงาน Maintenance & Resilience 2019 หรือ 
MRA 2019 นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
และโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แนวคิด Smart Manufacturing & Smart 
Infrastructure โดยตั้งเป้ายกระดับภาคอุตสาหกรรม และภาคโครงสร้าง
พื้นฐานไทยให้มีการปรับตัวไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย

การจัดงาน MRA 2019 จะเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเครื่องจักร
และช้ินส่วนมีการเติบโตและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงอุตสาหกรรมดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต และมีบทบาทสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเช่ือว่าทั้งผู้ผลิตและผู้พัฒนาจะเห็นตัวอย่างความล�้าสมัย และน�า
ไปปรับใช้ทั้งระบบเคร่ืองจักรหรือการส่ังงานที่มีความเที่ยงตรงแม่นย�าสอดรับ
กับการเข้ามาของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องจักรที่สามารถลดขั้นตอน
ในการผลิตและลดความเสียหาย การลดใช้พลังงานและความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถงึอุปกรณท่ี์เช่ือมตอ่กบัระบบ IoT สามารถท�าความเขา้ใจความ
สัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความผิด
ปกติภายในโรงงาน เป็นต้น

โดยตลอด 3 วัน ของการจัดงานผู้ประกอบการ และผู้ที่ เข้าร่วมงาน
ได้พบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม 
และภาคโครงสร้างพื้นฐานกว่า 200 ช้ินงาน เช่น หุ่นยนต์เพื่อการผลิต
ในโรงงาน ระบบ IoT ที่ใช้ในสถานประกอบการ ระบบเตือนภัย และปัญญา
ประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ โดยยังมีการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่จะมาร่วมส่งมอบประสบการณ์และเทคนิคที่ส�าคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์
การผลิตอัจฉริยะของภาครัฐ การยกระดับการจัดการโรงงานเพื่อก้าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอัจฉริยะผ่านความร่วมมือ
ระหว่างไทยและญี่ ปุ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย 
รวมถึงกรณีศึกษาจากเมืองเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส�าหรับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้า
ร่วมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ต�่ ากว่า 6,000 ราย

THE EVENT EXHIBITING TECHNOLOGIES AND 
INNOVATIONS ON THE PRODUCTION PROCESS 
AND INFRASTRUCTURE UNDER THE CONCEPT 

OF SMART MANUFACTURING & SMART 
INFRASTRUCTURE 
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WIRE AND TUBE SOUTHEAST ASIA 2019:
CELEBRATES TWENTY YEARS AND CONTINUED SUCCESS
THE TWO EXHIBITIONS STRENGTHEN THEIR POSITIONS AS
REGION’S LEADING TRADE FAIRS IN THEIR SECTORS 

 • Over 9,000 visitors from 59 countries; international 
visitors make up almost 45%
 • 376 leading industry names from 29 countr ies 
presented the i r latest technologies and innovat ions ; 
impressive 96% exhibitor representation from abroad

 9 October 2019, Bangkok, Thailand – wire and Tube 
Southeast Asia 2019 – the International Wire, Cable, Tube 
and Pipe Trade Fairs for Southeast Asia, into its 13th and 
12th edition respectively had its doors close to a strong 
and robust showing on 20 September at BITEC, Bangkok.
Ref lect ing the he ightened indust ry demand for the 
synerg is t i c sectors , backed by the reg ion ’s rap id 
urbanisation, rising middle class and infrastructure spending, 
the two co-located specialist trade fairs unveiled a full 
gamut of wire , cab le , tube and pipe manufactur ing 
machinery and so lut ions by 376 exh ib i tors f rom 29 
countries to a record attendance of 9,184 trade visitors 
from 59 countries, an increase of almost 10 percent in 
visitorship from the 2017 editions.
 Further indicative of the rising interest and investment 
potent ia l in Southeast As ia was the internat iona l i ty 
experienced on the fairgrounds of wire and Tube Southeast 

Asia 2019. Over 96 percent of exhibiting companies came 
from outside Thailand and included 8 national and country 
groups from Austria, China, Germany, Italy, Taiwan, UK, 
USA, and Singapore. This edition also saw a healthy mix of 
new and repeat exhibitors, with some first-timers coming 
from developing markets such as Oman and Turkey. The 
same upward trend was registered on the visitor front as 
the fairs received close to 45 percent in overseas visitors, 
with top markets being Malaysia, India, China, Philippines, 
Vietnam, and Singapore. 

Vote of Confidence from both exhibitors and visitors 
alike 
 The opportune staging of these trade fairs come on 
the back of Southeast Asia’s expected spend of US$323 
billion on infrastructure developments, such as clear water, 
clean air, energy, roads, ports, railways, to education and 
healthcare, which will drive demand for wire, cable, tube 
and pipes thanks to its versatility and diverse applications 
across industries. 
 For leading wire and cable tool ing manufacturer, 
Esteves Group, Mr Alex Casanovas, Managing Director 
of Esteves-DWD Shanghai , shared that the company 
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has participated in edition to edition of wire Southeast 
Asia since its early beginnings as the Group believes in 
the potential of the Southeast Asian market. “Today, we 
celebrate this good show, and remain pleased that we 
have met with customers that have we have planned to 
meet, from Thailand, to Indonesia, Malaysia and Vietnam. 
Overall, traffic has been very good for us,” he added.
 Echoing his sentiments was Mr Holger Lieder, Sales 
Director of SIKORA AG, a regular exhibitor at wire Southeast 
Asia. He shared that the fair itself serves as an important 
trade platform as it the main exhibit ion for the wire 
and cable industries here in this region. “What is most 
interesting is the co-location of wire Southeast Asia with 
Tube Southeast Asia. Having products and innovations 
suited for both industries, we are delighted to be able 
to meet with two groups of quality visitors at a single 
staging.”  
 Likewise for Dr Uwe-Peter Weigmann, WAFIOS’ chairman 
of the board, he gave insights that the company develops 
6 to 8 new machines and production systems for wire 
and tube each year. “It is therefore important for us to 
transfer this new technology to important markets for 
us, and one of these is the Southeast Asian market, and 
this is the reason why we are here at the fairs. We saw 
good growth as compared to its last edition and received 
more contacts and discussion opportunities. It has been 
a positive experience for us!”

Where Globalists Meet 
 These posit ive testimonials were on track as wire 
and Tube Southeast Asia 2019 saw increased vis itors 
across extended application sectors, including automotive, 
aerospace , te lecommunicat ions , chemica l ,  heat ing 
venti lat ion air condit ioning and refr igeration (HVACR), 
water and energy, and electrical / electronic engineering 
sectors. They were joined by over 70 local visiting groups 
from Bangkok Autowire and Cable, Bangkok Cable, Thai 
Wire Products PLC, KDK Electric Wire, Tata Steel, Rayong 
Wire Industries and more who made their way to the 
exhibitions. 
 Reaffirming wire and Tube Southeast Asia’s draw as a 
focal point on latest industry developments, face-to-face 
meetings and a comprehensive sourcing platform was Mr 
Piboonsak Arthabowornpisan, Advisor to Thai Wire Prod-
ucts PLC. “Having visited the exhibition multiple times, this 
edition has been a good one as I got to learn more about 
machines used in the manufacturing of wire products,” 
he shared.
 For first-time visitor from India, Mr Nishant Zunzunwala, 
Chief Executive Officer of Shrinit Enterprise, he commented 
that he was most impressed by the size of the exhibitions 
and the variety and range featured. “I came specifically to 

look for wire burning machines and brightening acid for 
tubes and I found what I was looking for. I am pleased 
to say that negotiations are underway.” 
 Beyond the strong support by international industry 
partners towards the trade fairs’ dynamic l ine-up, the 
three full on days of action was augmented by training 
courses, seminar and technical presentations. Led by field 
experts from TumCivi l .com and Technology Promotion 
Association (Thailand-Japan), along with exhibitors who 
presented insights to their latest technological innovations 
for efficient operations, the concurrent events met with 
overwhelming response and were well-attended by over 
700 trade attendees.

The next editions of the exhibitions will take place from 
22-24 September 2021 at BITEC, Bangkok.

For more information go to: www.wire-southeastasia.com 
| www.tube-southeastasia.com



     Recently, Smart Trade Publications Co., Ltd., 
organized the Manufacturing Review @Rayong Seminar 
in which booths were erected for the exhibit ions of 
products , product ion eff ic iency increase technology 
as well as the interesting lectures by highly-qualif ied 
speakers from various Agencies: such as; Mr. Somwang 
Boonrakcharoen, President of Thai-German Institute, 
Dr. Narin Chanthawong, Metrologist, of National 
Institute of Metrology, Mr. Krisda Kriangsakpong, 
Manager, Robot ics Technology Department , 
Thai-German Inst i tute as we l l  as Mr. Jatupone 
Chompoonich, a renowned lecturer and speaker as the 
honored guest to participate in giving his lectures to 
and boosting inspirations upon the seminar attendees. 
In addit ion , the event was part ic ipated in with the 
product exhib i t ion booths from leading companies : 
such as; KraussMaffei, Femco, MyGrowtech Best Service, 
Chinaplas, Faro, Harn, IIT Group, PTSC, Mastip, Nobletec, 
NT. Part, N-Tech, Starvision, Tungaloy, Radisys, Sainaiyai, 
Tooll ink, Walter in collaboration with N.T.S. Supply, at 
Pattana Golf Club and Resort.

Echoes from the Manufacturing Review @Rayong 
Seminar Participants:
    “The organized seminar had greatly been beneficial 
in the sense of obtaining very useful information and 
knowledge whether it was on the matter of technology 
or Industry 4.0, where all these knowledge and technology 
data of which could be used for the company’s further 
operation continuations, manufacturing of quality products 
and good efficiencies for the customers.”
 Representat ive f rom Br idgestone Spec ia l ty T i re 
Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. 

   “This seminar provided useful information on new 
technologies which previously had not yet been known 
of eventually making it possible to adopt the information 
relating to those new technologies to be adapted for 
use with the plastic injection molding machines or the 
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MANUFACTURING REVIEW ATTRACTED RAYONG MANUFACTURING 
INDUSTRIALISTS TO ATTEND SEMINAR IN ORDER TO INCREASE 
PRODUCTION SECTOR EFFICIENCY TO CATCH UP WITH CRITERIA 
OF MODERNITY
แมนูแฟคเจอร่ิง รีวิว ดึงนักอุตสาหกรรมการผลิต จ.ระยอง เข้าร่วมงาน
สัมมนา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้ก้าวทันสมัย

monitoring system. For the reason that the company 
is placing the importance on this area, the information 
obtained will be used in the developments to maximize 
benefits for the organization.”
 Representat ive from Mitsubishi Electr ic Consumer 
Product (Thailand) Co. Ltd.

    “The seminar organized in this area was not far 
from workplaces, so, interests were centered in for the 
participations in this seminar because it was the assembly 
of the products from many leading companies. Moreover, 
lectures from competent speakers were made in passing 
on knowledge which was precisely relevant, especially, on 
the matter of the automation, thus, making the situation 
being ready to cope with the event of Industry 4.0 era.”
 Representative from Hanon System Thailand Co., Ltd.
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    เมื่ อเร็วๆ นี้ บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคช่ันส์ จ�ากัด จัดสัมมนา 
Manufacturing Review @Rayong โดยในงานมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบรรยายท่ีน่าสนใจจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ เ ช่น อาจารย์ สมหวัง 
บุญรักษ์เจริญ ผู้อ�านวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ 
นักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  อาจารย์  กฤษดา 
เกรียงศักดิ์พงศ์ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สถาบันไทย-
เยอรมัน และได้รับ เกียรติจาก อาจารย์ จตุพล ชมภูนิช วิทยากร 
และนักพูดช่ือดัง ที่ ได้มาร่วมบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ มา 

ร่วมงานสัมมนา อีกทั้ งภายในงานมี บูธแสดงสินค้าจากบริษัท ช้ันน�ามา 
ร่วมออกงาน อาทิ เ ช่น KraussMaffei , Femco, MyGrowtech Best 
Serv i ce , Ch inap las , Faro , Harn , I I T Group , PTSC , Mast ip , 
Nobletec , NT.Pa r t ,  N-Tech , Starv is ion , Tunga loy, Rad isys , 
Sainaiyai, Toollink, Walter ร่วมกับ N.T.S. Supply ณ พัฒนา กอล์ฟ 
คลับ แอนด์ รีสอร์ท

เสียงสะท้อนจากผู้ที่ เข้าร่วมงานสัมมนา Manufacturing Review 
@Rayong ในครัง้นี้
    “ส�าหรับงานสัมมนาที่ จัดขึ้น ท�าให้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ เ ป็นประโยชน์ 

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงสามารถ 

น�าข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีเหล่านี้ไปต่อยอดให้กับบริษัท เพ่ือให้การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป”
	 ตัวแทนจาก	Bridgestone	Specialty	Tire	Manufacturing	(Thailand)	
Co.,Ltd.

 
   “งานสัมมนาในครั้งนี้ มีการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จากที่ เมื่ อก่อนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูล ท�าให้สามารถน�าข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้นไปปรับใช้กับเครื่องฉีดพลาสติก หรือระบบ 
มอนิเตอริ่ งได้ เพราะทางบริษัทก�าลังให้ความส�าคัญในด้านน้ีอยู่ และจะน�า
ข้อมูลที่ ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด”
	 ตัวแทนจาก	Mitsubishi	Electric	Consumer	Product	(Thailand)	
Co.	Ltd.
  
  “งานสัมมนาที่ จัดขึ้นในเขตพื้นที่ นี้ ไม่ไกลจากสถานที่ ท�างาน จึงท�าให้มี
ความสนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ เพราะเป็นการรวมผลิตภัณฑ์จาก 
หลากหลายบริษัทช้ันน�า และมีการบรรยายจากวิทยากรที่มีความสามารถที่มา
ให้ความรู้ที่ตรงจุดโดยเฉพาะเร่ืองของออโตเมช่ัน ท�าให้พร้อมรับมือกับยุค 

อุสาหกรรม 4.0”
	 ตัวแทนจาก	Hanon	system	Thailand	Co.,	Ltd.



ROBEX 2019
   Date : Nov. 05 - 08, 2019

   Venue : Exco (Daegu Exhibition & Convention Center),Korea 
South

   Organizers :   Exco
   Tel : +82 53-601-5037

   Website :www.exco.co.kr 

MITEX 2019
   Date : Nov. 05 - 08, 2019

   Venue : Expocentr’ Krasnaya Presnya Fairgrounds,Russia
   Organizers :   CJSC ‘Euroexpo’

   Tel : +7 (495) 105-65-61
   Website :www.expocentr.ru

RUSSIAN INDUSTRIALIST 2019
   Date : Nov. 13 - 15, 2019

   Venue : ExpoForum Convention and Exhibition 
Centre,Russia

   Organizers :   ExpoForum International Ltd.
   Tel : +7 (812) 240 40 40

   Website :www.expoforum.ru

ASIA BLECH 2019
   Date : Nov. 20 - 22, 2019

   Venue : Venue for ASIA BLECH: Chengdu Century City New 
International Convention & Exhibition Center (Chengdu),China

   Organizers :   Mack Brooks Exhibitions (Shanghai) Ltd.
   Tel : +44 (0)1727 814400

   Website :www.mackbrooks.com

CHINAMAC FAIR 2019
   Date : Nov. 27 - 30, 2019

   Venue : Saigon Exhibition & Convention Center – SECC, 
Vietnam

   Organizers : VietFair (Vietnam Advertisement & Fair 
Exhibition JSC)

   Tel : +84 439 365 566
   Website :www.vietfair.vn

SHEET METALEX THAILAND 2019
   Date : Nov. 20 - 23, 2019

   Venue : Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC), Bangkok

   Organizers :Reed Tradex Company
   Tel : +662 686 7299

   Website :www.reedtradex.com

IMECE 2019
   Date : Nov. 08 - 14, 2019

   Venue : Salt Palace Convention Center, USA
   Organizers : ASME (American Society of Mechanical 

Engineers)
   Tel : +1 (212) 705-7740
   Website :www.asme.org

SANTEK 2019
   Date : Nov. 06 - 09, 2019

   Venue : Kocaeli Metropolitan Municipality International 
ExhibitionCenter,Turkey

   Organizers :   Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
   Tel : +90 (212) 867 11 00

   Website :www.tuyap.com.tr

COMEXPO - MANUFACTURING EXHIBITION - MYANMAR 
2019

   Date : Dec. 06 - 08, 2019
   Venue : Tatmadaw Exhibition Hall, Myanmar (Burma)

   Organizers :  Smart Expos & Fairs Pvt. Ltd. 
   Tel : +91 44 2250 1986

   Website :www.smartexpos.in

TECH INDUSTRY 2019
   Date : Nov. 28 - 30, 2019

   Venue : Riga International Exhibition Centre, Latvia
   Organizers :   International Exhibition Company BT 1

   Tel : +371 67065000
   Website :www.bt1.lv

FINNTEC 2019
   Date : Dec. 05 - 07, 2019

   Venue : Helsinki Fair Centre, Finland
   Organizers :   Messukeskus

   Tel : +358 40 450 3250
   Website :www.messukeskushelsinki.fi

METALEX THAILAND 2019
   Date : Nov. 20 - 23, 2019

   Venue : Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC), Bangkok

   Organizers :Reed Tradex Company
   Tel : +662 686 7299

   Website :www.reedtradex.com

MANUFACTURING INDONESIA 2019
   Date : Dec. 04 - 07, 2019

   Venue : Jakarta International Expo (JIExpo), Indonesia
   Organizers :   PT Pamerindo Indonesia

   Tel : +62 (021) 2525 320
   Website :www.pamerindo.com

ENGIMACH 2019
   Date : Dec. 04 - 08, 2019

   Venue : Mahatma Mandir Exhibition Centre, India
   Organizers :   K & D Communications Ltd.

   Tel : +91-79-40048594
   Website :www.kdclglobal.com

BURSA METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR 2019
   Date : Nov. 28 - Dec. 01, 2019

Venue : Tüyap Bursa International Fair and 
Congress Center, Turkey

   Organizers :  Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.
   Tel : +90 (212) 867 11 00
   Website :www.tuyap.com

Trade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade Show
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IPN105101 IPN105102

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	 เ ป็นบริษัทที่ ดีที่ สุด	ในด้านอุปกรณ ์

เครื่ องมืออันทันสมัย	ทั้ งคุณภาพของสินค้ าและ เทคโน โลยี ใน

การผลิตซ่ึงพยายามที่ จะท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ	ด้วยการน�า เสนอ

สินค้าที่ได้มาตรฐาน	ทั้งทางด้านคุณภาพและราคา	Sanyo	มีความ

ช� านาญในการผลิตเหล็กหลายประเภท	เช่น	เหล็ก	QC11,	QCM8,	

QD61	จัดจ�าหน่ายแต่ เพียง ผู้ เดียวในประ เทศไทย	โดย	บริ ษั ท 
กรุงเทพเหล็กกล้า จ�ากัด โทร. 02-706 0723

IPN105103

HYDRAULIC SHEARER MACHINE

The machine is made of St42 steel, strong, durable 
and has a safety sensor system attached to the 
machine. The machine can cut work from thickness 
6-20 mm. Cut work quickly. Effective can cut metals 
such as copper, iron, aluminum. The machine has  
a program to calculate the size of many of the work 
and can save data for cutting materials.

 

เครื่องตัดไฮดรอลิค

โคงสร้างเครื่ องท�าจากเหล็ก	St42	มีความแข็งแรง	ทนทาน	

และมีระบบเซน็เซอร์ความปลอดภัยติดอยู่ที่ตัวเครื่อง	เครื่องตัดช้ินงาน

ได้ ตั้ ง แต่ ความหนา		6 - 20	มม . 	ตั ด ช้ิ นงานได้ อยางรวด เ ร็ ว 
และมี ปร ะสิ ทธิภาพ	สามารถตัด โลหะได้ 	 เ ช่น	ทองแดง	 เห ล็ก	

อะลูมิ เนียม	เครื่ องมีโปรแกรมการค�านวณขนาดที่ หลากหลายของ

ช้ินงาน	อีกทั้งสามารถบันทึกข้อมูลวัสดุท่ีใช้ตัดได้

METAL BAND SAW CUTTING MACHINE

The machine is controlled by PLC system in which the length 
of the feeding unit can be set. Its feeding bed is 460 millimeters 
wide, 850 millimeters high and the maximum length of 500 millimeters. 
It is equipped with a built-in automatic workpiece feeding and 
clamping system with a front and rear feeding space of 3 meters 
on each side.

เคร่ืองเลื่อยสายพานตัดโลหะ                                                                                                                                       

เครื่องควบคุมด้วยระบบ	PLC	สามารถตั้งระยะความยาวของชุดป้อนได้	แท่นป้อน

มีความกว้าง	460	มิลลิเมตร	ความสูง	850	มิลลิเมตร	และความยาวสูงสุดของระบบ

ป้อน	500	มิลลิเมตร	มีระบบจับช้ินงานอัตโนมัติ	โดยมีระยะในการป้อนด้านหน้า	

และหลัง	ด้านละ	3	เมตร		
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IPN105104

IPN105106

IPN105105

METAL HYDRAULIC FOLDING MACHINE

The machine structure is all made of steel, thus, making it 

sturdy and durable. Its X and Y axis movements are controlled 

by the inverter system that yield high precision and working 

efficiency. It can take hold of the tools fast. The machine is 

durable and has a long service lifetime.

เครื่องพับโลหะแบบไฮดรอลิค
 โครงสร้างของเคร่ืองเป�นเหล็กทั�งหมด มีความแข็งแรงและทนทาน 

การเคลื่อนที่ของ แกน X และ Y ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ มีความ

แม่นยํา และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง สามารถยึดเครื่องมือได้อย่าง

รวดเร็ว เครื่องมีความคงทน ซ่ึงมีอายุในการใช�งานที่ค่อนข้างยาวนาน  

FIBER LASER MACHINE
Fast cutting up to 50% when compared to CO

2 

machines. Most importantly, there will be no maintenance 

cost involved, the machine can be moved without having 

to waste any time to reset the lens because the optic 

fiber system is used in the conduction of the cutting 

head laser current that has a sensor system being able 

to cut bending workpieces without making the cutting 

head striking against the workpieces. The laser generator 

boxes are equipped with many systems with the service 

lifetimes of over 100,000 hours.

เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ 
เครื่องตัดงานได้รวดเร็ว ถ้าเทียบกับเครื่อง CO

2
 ถึง 50% ที่สําคัญ

ไม่มีค่าใช่จ่ายในการซ่อมบํารุง สามารถเครื่องย้ายเครื่องจักรโดยไม่ต้อง

เสียเวลาตั�งเลนท์ เพราะใช�ระบบไฟเบอร์ออฟติกในการนํากระแสเลเซอร์

หวัตดั มรีะบบเซ�นเซอรส์ามารถตดังานที่โกง่งอไดโ้ดยหวัตดัไม่ชนกับชิ�นงาน

กลอ่งกาํเนดิเลเซอรม์หีลายระบบมอีายุใช�งานมากกวา่ 100,000 ช่ัวโมง  

AUTOMATIC PUNCHING MACHINE

The machine can perforate up to 30 tons, load up to the maximum of 60 punching molds and rotate 360   degrees, 

piercing thicknesses from 0.5 - 6 millimeters. It is also equipped with an automatic workpiece clamping value setting 

system and the Flex Hybrid System that can increase the maximum speed up to 2,000 times per minute and can write 

various pictures on workpieces easily with the image display program.

เครื่องเจาะฉลุอัตโนมัติ
 เครื่ องสามารถเจาะได้ถึง 30 ตัน สามารถบรรจุพิมพ์เจาะได้สูงสุดถึง 60 พิมพ์ 

และหมุนได้ 360 องศา เจาะงานที่มีความหนาตั�งแต่ 0.5 - 6 มม. มีระบบตั�งค่าจับชิ�นงาน

อัตโนมัติ และระบบ Flex Hybrid System สามารถเพิ่มความเร็วได้สูงสุดถึง 2,000 ครั�ง

ต่อนาที สามารถเขียนขึ�นรูปต่างๆ บนชิ�นงานได้โดยง่ายด้วยโปรแกรมแสดงผลงานเป�นรูปภาพ
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IPN105108IPN105107

MACHINE LATHE
The machine is flexible in the operations easy and 

convenient to use having standard function with C-axis and 

RGB axis to function with rapidity and efficiency. The machine 

can hold tools and has a variety of tools for switching the 

functions can perform solid slits or model cutting without 

relying on RGB axis. It has a built-in core motor making the 

machine being able to operate quickly at 32 meters per minute.

เครื่องกลึง
เครื่องมีการท�างานที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่ายและสะดวก ฟังก์ช่ันมาตรฐาน 

C-axis ส�าหรับแกนหลักและ แกนย่อย RGB ท�างานอย่างรวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ สามารถจบัยดึเครื่องมอืและมเีครื่องมอืที่หลากหลายในการสลบั

ใช้งาน เครื่องสามารถกรดีแขง็ไดแ้บบสด ตดัโดยไมต่อ้งอาศยัแกนยอ่ย RGB 

แกนมอเตอรใ์นตวัส�าหรบัแกนหลกั ท�างานไดอ้ยา่งรวดเรว็ 32 เมตรตอ่นาที

MILLING MACHINE

The machine can cut workpieces by a blade with 
a diameter of 315, load the automatic programming function 
and set the workpiece value while milling the and spindling. 
It can also automatically enter data on workpiece thickness 
thus making it easier to put in place and remove the 
workpieces.

DOUBLE COLUMN VERTICAL LATHE
The machine structure is sturdy, efficient with high stability; able to 

mill heavy workpieces with the X, Y, and Z axis to help increase the speed 

and precision of cutting. The spindle head is designed with a gear transmission 

system providing torque at 4,000 - 6,000 rpm. Movement positions of 

the twin pillars and beams can be adjusted rapidly.

เครื่องกลึงแนวตัง้แบบคู่   
 โครงสร้างของเครื่ องมีความแข็งแรง  มีประสิทธิภาพ และความเสถียรภาพสูง 

สามารถกัดช้ินงาน ที่หนักได้ แกน X Y Z ช่วยเพิ่มความเร็ว และความแม่นย�าในการตัดเฉือน 

หัวแกนหมุนได้รับการออกแบบพร้อมระบบส่งก�าลังเกียร์ให้แรงบิดอยู่ท่ี 4,000 – 6,000 

รอบต่อนาที เสาคู่และคานสามารถปรับต�าแหน่งเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว  

 

เครื่องกัด  
         

เครื่องสามารถตัดเฉือนช้ินงาน ด้วยใบมีดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

315 เครื่องสามารถโหลดฟังก์ช่ันการเขียนโปรแกรมอัตโนมัติ และตั้งค่า

ช้ินงานในขณะท่ีกัดช้ินงานได้ท่ีด้านแกนหมุน อีกทั้งยังป้อนข้อมูลอัตโนมัติ

ของความหนาของช้ินงานได้ ท�าให้วางและถอดช้ินงานได้ง่ายขึ้น
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RELEASE  & ANNOUNCEMENT

THAI OIL AND CHPP SIGN 
POWER PURCHASE AGREEMENT

PEA CONSOLIDATES FORCES WITH MG TO PUSH 
FOR THE USE OF ELECTRIC VEHICLES (EVS)
PEA ผนึกก�ำลังเอ็มจี ส่งเสริมกำรใช้

รถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ

PEA has made readiness preparations to support EVs and 
the electrical installation standards of electric vehicle charging 
systems both in the form of charging stations and in the 
household to build confidence in MG customers in all aspects 
and has still believed that this cooperation between the energy 
sector and motor vehicle sector will create the awareness 
and stimulate the electric vehicle markets for continuously 
sustainable growth.

PEA เตรียมความพร้อมรองรับรถ EV และมาตรฐานการติดตั้งทาง

ไฟฟ้าของระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า

และในครัวเรือน เตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เอ็มจี 

ในทุกๆ ด้าน และยังเช่ือมั่นว่าความร่วมมือกันระหว่างภาคพลังงานและภาค

ยานยนต์ในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนัก และกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าให้

เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

GUNKUL CONFIDENT IN POWER PLANT 
PROJECT TO CONTINUOUSLY GROW

ไทยออยล ์และ CHPP ลงนามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 Solar Power Generation Project is a collaboration deal 
between Thai Oil and CHPP to bring solar power generation 
technology for installing at the Engineering Building with production 
capacity of 500 kilowatts and the Office Building Group with 
production capacity of 600 kilowatts. All of them are newly 
constructed buildings in the area of Thai Oil Refinery Plant with 
the goal to increase energy efficiency on the use of energy and 
reduce the energy costs in the entrepreneurial establishments.

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นความร่วมมือระหว่าง

ไทยออยล์ และ CHPP เพ่ือน�าเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

มาติดตั้งที่ อาคารวิศวกรรม ด้วยก�าลังผลิต 500 กิโลวัตต์ และกลุ่ม

อาคารส�านักงาน ด้วยก�าลังผลิต 600 กิโลวัตต์ สองอาคารเป็นอาคาร

ปลูกสร้างใหม่บริ เวณโรงกลั่ นไทยออยล์ โดยมี เ ป้าหมายในการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ

   Dr. Somboon Euar-atchasai, Managing Director, Gunkul 
Engineering Public Co., Ltd., (GUNKUL) makes the assessment 
on the operational result trend for the rest of this year that 
it will significantly be growing from the recognition of the 
revenues from renewable energy power plant project both 
in country and overseas as well as the construction work 
backlog of approximately 6,000 million Baht thus, making the 
company being confident that this year revenue will grow at 
30%, at least, or 8,000 million Baht.

GUNKUL มัน่ใจโครงกำรโรงงำนไฟฟ้ำเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

(GUNKUL) ประเมินแนวโน้มผลการด�าเนินงานช่วงที่ เหลือของปีนี้จะเติบโต

อย่างโดดเด่น จากการรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) ประมาณ  

6,000 ล้านบาท ท�าให้มั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 30% หรือ 8,000 

ล้านบาท
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 WHA Industrial Development Public Co., Ltd., and 
WHA Corporation Public Co., Ltd., welcomed the investor 
group from Jiangsu Province, People Republic of China 
who traveled to Thailand on a study tour and to see the 
investment opportunities together with visiting the world-class 
infrastructure and utility systems at WHA Industrial Estate 
Eastern Seaboard 1 and Eastern Seaboard Industrial Estate 
in the Eastern Special Economic Zone. 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) ต้อนรับคณะนักลงทุน

จำกมณฑลเจียงซู สำธำรณรัฐประชำชนจีน ที่เดินทำงมำศึกษำดูงำนและโอกำส

ในกำรลงทุน พร้อมเยี่ยมชมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค

มำตรฐำนระดับโลก ที่นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 

และนิคมอุตสำหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

WHA GROUP WELCOMED CHINESE 
INVESTOR GROUP

Shell Thailand Limited, in stressing its commitment to “Fulfill 
Happiness For Every Life”, has won the Company Category 
Award in Asia for Outstanding Cares of Communities. Over 
in the past, the Company had developed the business all 
along together with its determination to push Thailand for 
transition to clean energy which is efficient and good for the 
environment. Mr. Assada Harinsut, Board Chairman of Shell 
Thailand Limited represents the Company as the recipient to 
receive the Award

บริษทั เชลล์ แหง่ประเทศไทย จ�ำกัด ตอกย�้ำเจตนำรมณมุ์ง่มั่น “เตมิสขุให้

ทุกชีวติ” ควำ้รำงวลับริษทัท่ีดแูลชุมชนยอดเยี่ยมในเอเชีย โดยท่ีผำ่นมำ ไดพ้ฒันำ

ธุรกจิควบคูไ่ปกบัควำมมุ่งมั่นในกำรผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเปลี่ยนผำ่นสู่พลังงำน

สะอำดท่ีมีประสิทธิภำพและดตีอ่ส่ิงแวดล้อม โดยมีนำยอัษฎำ หะรนิสตุ ประธำน

กรรมกำร บริษทั เชลล์แหง่ประเทศไทย จ�ำกดั เป็นตวัแทนรับรำงวลั 

SHELL WINS THE BEST COMPANY AWARD 
FOR OUTSTANDING CARES OF COMMUNITIES
เชลล์ คว้ารางวัลสุดยอดบริษัทที่ดูแลชุมชน

ยอดเยี่ยม

PTT Public Company Limited (PTT) joins hands with WM Motors, 
the Weltmeister Brand Electric Vehicle (EV) manufacturer of China, 
to jointly conduct a study on the opportunity for the development 
of electric vehicle business in various fields: such as; the investment 
in the EV production plants in Thailand to produce Localized Model, 
which is a business continuity on the batteries and plastic products 
of PTT Group.

PTT JOINS HANDS WITH WM 
MOTORS FOR INVESTMENT TO SET 

UP A PRODUCTION PLANT
PTT จับมือ WM Motors ลงทุน

ตัง้โรงงานผลิต

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะ
นักลงทุนจากประเทศจีน

บมจ.ปตท . (PTT) จับมือ WM Motors ผู้ผลิตรถยนต์ ไฟฟ้ำ 

(Electric Vehicle:EV) แบรนด์ Weltmeister ของจีน ร่วมกันศึกษำ

โอกำสในกำรพัฒนำธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำ ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรลงทุน

ในโรงงำนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย เพื่อผลิต Localized Model 

เป็นกำรต่อยอดธุรกิจด้ำนแบตเตอร่ีและผลิตภัณฑ์พลำสติกของกลุ่ม ปตท. 
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