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 First, I ought to say Happy New Year 2020 to You All 
who continuously keep up with the news on technologies, 
industrial manufacturing tools and machineries. Before
getting into shape on the topic of the manufacturing
industry, I ’d l ike to brief ly mention about the ASEAN
Summit 2019 in November 2019 in which the policy of each
ASEAN region country had been upheld. The participants 
included ASEAN leaders, leaders of negotiating countries,
ASEAN Secretary-General, the United Nations Secretary-
General , Managing Director of International Monetary 
Fund (IMF), Ministers of ASEAN Member Countries and 
negotiating countries: such as; China, the United States 
of America, New Zealand, India, Russia, etc., as well as 
ASEAN senior officials. All ASEAN countries put forth the 
economic promotion policies according to the aptitude of 
their countries. Nevertheless, most of them were aiming 
at making the regional economy simultaneously thriving 
and growing. The remarkably outstanding Summit agenda 
were the inter cooperation and trade negotiation between 
each country, especially, Thailand which had focused on 
business operations in the digital economy by having 
China, Asia Super Power, in providing supports as the 
strategic partnership between ASEAN and China including 
connections within the region, smart city network and
sustainability in every dimension. As for the ASEAN Business
and Investment 2019 Summit or ABIS 2019 Summit, the 
interesting topic was the effort to push member countries’ 
policies towards “ASEAN 4.0” or ASEAN in the digital age 
under the same stance and that it could not be denied
on the change in the stance towards the era of
borderless communication in the digital world including the 
replacement by Artificial Intelligence (AI) and robots, which, 
day by day, are likely becoming a matter of increasing 
worries, thus,  necessitating us to change the forms of 
trade, service, consumption and manufacture which will 
eventually give rise to the new forms of business, especially
online products trading. In addition, it was expected that 
the economy in ASEAN would have a lot of potential  
opportunity for growing which in the next 6 years or in 
2025, the digital economy in ASEAN will grow by 3 times 
with the value reaching USD. 2.4 hundred bil l ion. Now 
that, let’s change the subject to see what the situation 
in the manufacturing circle during this period of time is. 
The news are spread that at the end of last year, many 
factories in the Eastern corridor had slowed down the 
manufactures consequently resulting in the employees to 
be suspended from work indefinitely due to the reason 
that the manufacturing capacity was greater than the 
total quantity of the purchase orders. Or simply in other 
words, the manufactures exceeded the purchase orders. 

Therefore, if the economic situation should stil l remain 
like this, it is definitely certain that many more factories 
will close down and the consequence will be the people 
being unemployed. Thinking about this, it may inevitably 
be the burden of the government to unavoidably shoulder 
in the future. We may have to keep tap on what’s going 
to happen in 2020. Any rate, Happy New Year to You.

Kornravee

 ต้องขอกล่าวสวัสดีปี 2563 สําหรับผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามข่าวสาร
เทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องจักรทางอุตสาหกรรมการผลิตกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง และก่อนเข้าเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิต อยากจะกล่าวถึง
การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน หรือ Asean Summit 2019 เมื่อช่วง
เดือน พ.ย. 2562 ที่ผ่านมากันสักนิด ถือเป�นการประชุมที่ ชูนโยบายของ
แต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน สําหรับผู้เข้าร่วมครั�งนี�ประกอบด้วย ผู้นํา
อาเซียน ผู้นําประเทศคู่เจรจา เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ 
กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐมนตรีประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ 
อินเดีย รัสเซีย เป�นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้วย ซ่ึงในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนล้วนชูนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจตามความถนัดของ
ประเทศที่ตนมี แต่ส่วนใหญ่แล้วมีความมุ่งหวังให้เศรษฐกิจภายในภูมิภาค
เจริญก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กัน สิ่งที่ โดดเด่นในหัวข้อของการประชุม
ครั�งนี�คือความร่วมมือและการเจรจาการค้าระหว่างกันของแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะไทยมีจุดมุ่งหวังต่อการดําเนินธุรกิจไปในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล 
ซ่ึงมีจีนที่ เป�นประเทศมหาอํานาจของทวีปเอเชียได้ให้การส่งเสริมความเป�น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและจีน รวมไปถึงความเช่ือมโยง
ภายในภูมิภาค เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ และความยั่งยืนในทุกมิติ ในส่วน
ของการประชุมสุดยอด ASEAN Business and Investment 2019 หรือ 
ABIS 2019 หัวข้อที่น่าสนใจจะเป�นการพยายามผลักดันนโยบายประเทศ
สมาชิกสู่ “อาเซียน 4.0” หรืออาเซียนในยุคดิจิทัล ภายใต้จุดยืนร่วมเดียวกัน 
และคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน
ในโลกแห่งดิจิทัล รวมไปถึงการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และหุ่นยนต์  ซ่ึงนับวันยิ่ งเพิ่มความน่ากังวลมากขึ�น จึงทําให้ต้อง
ปรับเปลี่ ยนรูปแบบการค้า การบริการ การบริโภค และการผลิต ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการซื�อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
นอกจากนี� ยังมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในอาเซียนจะมีโอกาสเติบโต
อีกมาก ซ่ึงในอีก 6 ปี ข้างหน้า หรือในปี 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน
จะเติบโตอีก 3 เท่า โดยจะมีมูลค่าแตะระดับที่  2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
...แวะมาดูสถานการณ์ในแวดวงการผลิตกันบ้างในช่วงนี� โดยได้ข่าวมาว่า
ช่วงปลายๆ ปีที่ แล้ว มี โรงงานแถวภาคตะวันออกหลายโรงงานชะลอ
การผลิตและพนักงานโดนสั่ งพักงานไม่มีกําหนด สืบเ น่ืองจากกําลัง
การผลิตสูงกว่ายอดสั่งซื� อ กล่าวกันง่ายๆ คือ ผลิตเกินออเดอร์ ดังนั�น
หากสภาพเศรษฐกิจยังเป�นเช่นนี�เช่ือแน่ว่าจะมีอีกหลายโรงงานต้องปิดตัวลง
และสิ่งที่ตามคือคนตกงาน ซ่ึงมานั่งคิดดูแล้วอาจเป�นภาระของรัฐที่ เกิดขึ�น
ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกัน จึงอาจต้องติดตามดูกันต่อไป
สําหรับปี 2563 ...สวัสดีปีใหม่
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TIGER·TEC® GOLD
A QUANTUM LEAP ACHIEVED

 The audience of industry professionals was expectant. After all, 
Tübingen-based Walter AG had done their best to raise expectations 
in the run-up to the premiere at AMB 2016. Walter’s Tiger·tec® Gold, 
the new generation of cutting tool materials, was said to represent 
a technological leap for the entire sector. The first indexable inserts 
with the new coating have been on the market since the beginning of 
2017 – and one thing is already clear: The developers at the Tübingen 
machining specialist were not exaggerating. 
 On the contrary, as Wolfgang Vötsch, Senior Product Manager for 
Milling at Walter, emphasises: “I cannot remember ever receiving so 
much positive customer feedback for any other product innovation”. 
Countless users around the globe are now working with Tiger·tec® 

Gold. And they are all simply thrilled by the properties of the new 
grade. As Vötsch says: “The term has seldom been more accurate 
than in this case.” 
 It is no wonder: The customers are from a wide range of different 
sectors, such as the automotive and energy industry or die making 
and mechanical engineering. One after the other, they report results 
with Tiger·tec® Gold that are rarely seen in practice. “We have cases 
in which performance increases of several hundred per cent have 
been documented. In almost all applications, the tools last two to 
three times longer than conventional tools.”

Fundamental innovation 
 The global machining industry had worked with cutting tool materials  
based on titanium carbon nitride and aluminium oxide for over 
two decades. Of course, the properties of these coatings were 
continuously optimised throughout the years, but it was becoming 
clear that they had their limits. Today, new application areas and 
materials with increasingly difficult cutting properties in the high-tech, 
aerospace and the automotive sectors require coating properties that 
are almost impossible to achieve with conventional coatings. Tools 
that are significantly more robust and more efficient than existing  
solutions are in demand. Performance improvements of a few 
percent are no longer sufficient.
 “It has been clear to us for several years that there is a need for 
fundamental change, and we were determined to be at the forefront 
of development in this area too,” explains Wolfgang Vötsch. “That we 
have achieved.” 
 Tübingen-based Walter AG has created a completely new 
technological platform with Tiger·tec® Gold – on the basis of titanium 
aluminium nitride (TiAlN), manufactured with a newly developed CVD 
coating process. This material is ideal for milling steel and cast iron 
workpieces at medium to high cutting speeds thanks to its unique 
properties. 

Tool life increased by around 80%
 The developers at Walter had field-tested the new Tiger·tec® Gold 
WKP35G grade extensively before its launch. As expected, tests 
showed significant improvements in three areas in particular, which 
are now also confirmed under real conditions: The tools coated with 
WKP35G stand out thanks to significantly higher wear resistance 
on flank faces, lower rate of hairline crack formation and improved 
resistance to plastic deformation. 
 Intialfield test results showed a tool life that was on average 
80% longer, however users in today’s market report performance 
increases averaging between 100% and 200%. “At peak levels, we 
even achieved a 300% longer tool life, not just for some particularly 
exotic application but with different components and materials – from 
structural, alloy and stainless steel to grey cast iron, compacted and 
spheroidal graphite,” explains Wolfgang Vötsch. 

8 ManufacturingREVIEW

Tiger·tec® Gold in the Walter BLAXX M3024 heptagon milling cutter. As ex-
pected, tests showed significant improvements in three areas which are now 
also confirmed under real conditions: The tools coated with WKP35G stand 
out thanks to significantly higher wear resistance on flank faces, lower rate of 
hairline crack formation and improved resistance to plastic deformation

Users worldwide are delighted: The new generation of cutting 
tool materials increases productivity by up to 300%

PRODUCT FOCUS



 An application engineer from one of Walter customer stated: “The 
new grade ran far better than the previous one in compacted graphite 
iron.” Another engineer was also quite astonished: “The wear is so 
low, you cannot see anything. I was starting to wonder whether the 
inserts had been replaced, but no, they had not.”
 Since the launch of Tiger·tec® Gold, the following components, 
among others, have been treated with the new coating – all with 
excellent results:
 - Engine block made from GG25 (grey cast iron)
 - Machine bed made from GG25 (grey cast iron)
 - Digger support plate made from St42 (structural steel)
 - Drive shaft made from 35CrMo (alloy steel)
 - Cast mould for glass bottles made from GG25 (grey cast iron)
 - Connecting rod made from C70 (alloy steel)
 - Steering knuckle made from GG25 (grey cast iron)

 The significantly increased performance of the new generation of 
cutting tool materials is mainly due to the unique coating properties: 
TiAlN, with its very high aluminium content of around 85%, stands 
out due to its high level of hardness and especially because of its 
compressive residual stress. 

Still one of a kind on the global market 
 The engineers at Walter developed an entirely new manufacturing 
process to support the deposit TiAlN in series production: ULP-CVD 
technology – a combination of ultra-low pressure (ULP) methods and 
chemical vapour deposition (CVD). So far, this process is the only 
one of its kind on the entire global market.
 In addition to TiAlN as the main coating, the new indexable inserts 
also use titanium nitride (TiN): It is applied both as a link between 
the carbide base substrate and the TiAlN main coating and as the 
top layer above the main coating. It is the golden glow of TiN from 
which the new generation of cutting tool materials takes its name. A 
welcome side effect: It is much easier to identify tool wear compared 
to black or grey top layers.
 While the hardness of the new coating leads to the previously 
mentioned higher wear resistance on flank faces and the improved 
resistance to plastic deformation, the new manufacturing method 
also significantly lowers the rate of hairline crack formation. Unlike 
the CVD coatings subjected to tensile residual stress, which have 
previously been commonplace across the sector, the Tiger·tec® Gold 
TiAlN layer is “the first coating subject to compressive residual stress 
manufactured with the CVD method,” according to Wolfgang Vötsch. 
 In addition, the new coating technology is suitable for both dry 
and wet machining. “Dry machining has further advantages: It is 
environmentally friendly, significantly lowers costs for coolants and 
additionally increases the tool life, because the smaller changes in 
temperature put much less strain on the tool.”
 As one enthusiastic customer states, all in all, Tiger·tec® Gold 
“significantly improved both the process reliability and the tool life. 
In my opinion, Walter has achieved a quantum leap.”
 In addition to the Tiger·tec® Gold WKP35G grade, Walter will launch 
further grades of the new cutting tool material generation. According 
to Wolfgang Vötsch, the entire range of indexable inserts for milling 
will also be available with the Tiger·tec® Gold WKP35G grade by early 
2018.
 You can find more information and machining examples at:
www.tigertec-gold.walter
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The Walter BLAXX F5041 shoulder milling cutter with Tiger·tec® Gold during 
machining. What is especially remarkable is that while field test results showed 
a tool life that was on average 80% longer, users in today’s market report 
performance increases averaging between 100% and 200%.  

In addition to TiAlN as the main coating, the new indexable inserts also use 
titanium nitride (TiN). The material is extremely hard and corrosion-resistant. 
It is applied both as a link between the carbide base substrate and the TiAlN 
main coating and as the top layer above the main coating.    
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FTI STUDIES IMPACTS ON AUTOMOTIVE 
INDUSTRY EMPLOYMENTS IN 2020
ส.อ.ท. ศึึกษาผลกระทบจ้้างงานอุตฯ ยานยนต์ ปีี 2563

Mr. Kriangkrai Thiennukul, Vice President, the Federation of 
Thai Industries (FTI) revealed that, the FTI is on the course of 
a study on the impacts of employments in the industrial sector 
in 2019 and the trend in 2020, to enable all sectors to adopt 
the information for use in the adjustment on the direction of 
their operations, policies to conform with the changes as there 
are now signs of an industrial sector, being the supply chain, to 
have been affected by the export contractions: such as; electronic 
components, automobile parts, etc., consequently resulting in 
many entrepreneurs to begin to shut down their  factories and 
temporarily suspend some part of their employees from work.

The main factor stems from the Thai export sector, which 
accounts for 70% of the Gross Domestic Product (GDP), that in 
2019, it is likely to be negative by 2% due to the main impact 
derived from the trade war between the United States and 
China, eventually making the overall world economy this year 
being accounted for a declined growth rate coupled with  the 
Thai Baht currency exchange rate being continuously strong 
compared to the trade competitors. All of these have the impacts 
on Thai exports and then reflected on the manufacturing sector 
whereupon the purchase orders are declined and continued onto 
labor cost reductions from the light measures first: such as; 
reducing the shift working hours and temporary work cessations, 
etc. If the export should still have no better factor, it will lead 

นายเกรยีงไกร เธยีรนกุลู รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยว่า ส.อ.ท.อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม

ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนน�าข้อมูลไปปรับทิศทางการด�าเนินงาน 

นโยบายใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากขณะนีม้สีญัญาณของภาคอุตสาหกรรม

ที่ เป็นห่วงโซ่การผลิต (ซัพพลายเชน) ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกท่ีหดตัว อาทิ 

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนรถยนต์ ฯลฯ เริ่มมีปิดโรงงานและให้พนักงานหยุดงาน

ช่ัวคราวบางส่วนแล้ว

ปัจจัยส�าคัญมาจากภาคส่งออกของไทยคิดเป็น 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (จีดีพี) ซ่ึงปี 2562 มีแนวโน้มที่จะติดลบ 2% มาจากผลกระทบหลัก 

ว่าด้วยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน จึงท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้

มีอัตราการเติบโตที่ลดต�่ า ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทของไทยท่ีแข็งค่า

ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการค้า เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการส่งออกของไทยและสะท้อน

มายังภาคการผลิตที่มีค�าสั่งซ้ือลดต�่าลง และสะท้อนต่อไปยังการลดต้นทุนด้านแรงงาน 

จากมาตรการขนาดเบาก่อน เช่น ลดกะเวลาท�างาน หยุดช่ัวคราว ซ่ึงหากส่งออก

ยังคงไม่มีปัจจัยใดๆ ดีขึ้น จะน�าไปสู่การปิดโรงงานในที่สุด ดังนั้น คงต้องดูการเจรจา

ระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงกรณีอังกฤษออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) หรือ 

Brexit ว่าจะมีทิศทางอย่างไร ซ่ึงจะมีผลสะท้อนภาพในปี 2563

“การน�าเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบของไทยมีอัตราลดต�่ าลงมากกว่าการส่งออก 

ซ่ึงช้ีให้เห็น ถึงการลงทุนเพิ่มของภาคการผลิตยังมีต�่ า จึงส่งผลโดยตรงต่อการ

จ้างงานใหม่ที่จะไม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่ แข็งค่าหลายธุรกิจมีการปรับ

เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน เพื่อรองรับกับปัญหาแรงงานของไทยท่ียังคงขาด

แคลนช่างฝีมือและทิศทางค่าแรงที่สูงขึ้น” นายเกรียงไกร กล่าว

to the shutdown of the factories in the end. Therefore, we may 
have to wait and see what the outcome of the negotiations 
between the United States and China will be including the matter 
of England quitting from being a member of The European Union 
(EU) or Brexit as to what direction it will be. All these shall be the 
contributory factors to reflect the economic impact in the 2020.

“The imports of capital goods and raw materials of Thailand 
comparatively account for a lower rate than the exports. Such 
indication points it out that an increase in the investment in the 
manufacturing sector has still been at its low level, thus, directly 
affecting the new employments that will not increase. Combined 
with the strong Baht, many business enterprises have made the 
adjustments on their machines to replace human labors to cope 
with the Thai labor shortage problem on skilled workers and the 
trend of wage increase,” said Mr. Thiennukul.
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FUJITSU LAUNCHES STREAM DATA PROCESSING 
PLATFORM FOR AUTOMOTIVE BUSINESS
ฟูจิตสึ เปิดแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลสตรีม สําหรับธุรกิจยานยนต์

  revealed its plan to launch the Stream Data Processing 
Platform for service providers to expand their abilities on the 
use of Big Data collected from cars with network connections, 
background on technology in the case of making use of 
them by conducting the driving condition analysis of each 
car on the road including road conditions in real time. This 
technology creates a virtual simulation of road conditions 
which will help users to get information about traffic almost 
instantly both in relation to traffic congestions and driving 
hazards.

The new platform increasingly facilitates the efficient 
analysis of Big Data by using Fujitsu’s data processing 
technology: that is Dracena (1), which is a stream processing 
architecture that can add or change the content while 
processing a large amount of IoT data without any 
interruptions. This new platform allows users to be able to 
carry on the management and processing of information on 
people and objects: such as; pedestrians, cars, roads and 
buildings that are constantly changing in the virtual world. 
It therefore helps users to be able to digitally stimulate the 
surrounding situations by extending to cover other cars. In 
addition, the continuous data processing allows users to 
flexibly add and change the services without any problems 
of disruptions: such as; the real time danger predictions for 
vehicles connected with the system. In the future, Fujitsu has 

บริษัท ฟูจิตสึ จ�ำกัด เปิดเผยถึงแผนการเปิดตัวแพลตฟอร์มการประมวล
ผลข้อมูลสตรีม (Stream Data Processing Platform) ส�าหรับผู้ให้บริการ เพื่อ
ขยายขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่เก็บรวบรวมจาก
รถยนตท์ี่มกีารเช่ือมตอ่เครอืขา่ย ความเป็นมาเกี่ยวกบัเทคโนโลย ีกรณกีารใช้งาน 
ด้วยการวิเคราะห์สภาพการขับขี่ของรถยนต์แต่ละคันบนถนน รวมถึงสภาพถนน
ในแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีนี้จะสร้างแบบจ�าลองเสมือนจริงของสภาพท้องถนน 
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลการจราจรเกือบจะในทันที ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจราจรที่ติดขัดและอันตรายในการขับขี่

แพลตฟอร์มใหม่เพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลของฟูจิตสึ นั่นคือ 
Dracena (1) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลสตรีมที่สามารถเพิ่มหรือ
เปล่ียนแปลงเนื้อหา ขณะที่ประมวลผลข้อมูล IoT จ�านวนมาก โดยไม่มีการ
หยุดชะงัก แพลตฟอร์มใหม่นี้ช่วยให้สามารถจัดการและประมวลผลข้อมูล
ส�าหรับบุคคล และวัตถุต่างๆ เช่น คนเดินเท้า รถยนต์ ถนน และอาคาร ซ่ึง
มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องในโลกของความเป็นจริง จึงช่วยให้สามารถ
จ�าลองสถานการณ์รอบข้างในรูปแบบดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงรถคันอื่นๆ 
นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและ
เปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่มีปัญหาเรื่องการหยุดชะงัก 
เช่น การคาดการณเ์กี่ยวกับอันตรายในแบบเรียลไทม์ส�าหรับรถยนต์ที่ เช่ือมต่อ
กับระบบ และในอนาคต ฟูจิตสึมีแผนที่จะเปิดตัวบริการดังกล่าวในต่างประเทศ 
รวมถึงทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป

a tentative plan to launch such service overseas including 
North America and Europe.
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MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 
MADE ITS GRAND MOVE IN LAUNCHING GX-F SERIES 
FIBER LASER AT METALEX 2019
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
เปิดตัวเคร่ืองเลเซอร์ไฟเบอร์ รุ่น GX-F Series อย่างย่ิงใหญ่
ในงานเมทัลเล็กซ์ 2019

Recently, at the METALEX 2019, Mitsubishi Electric 
Automation (Thailand) Co., Ltd., led by Japanese Executive 
together with Mr. Nopadol Kangsachat, Assistant Division 
Manager ,Industrial Automation Machinery Division, 
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd. made 
a formal announcement in launching GX-F Series Fiber Laser, 
the latest Fiber Laser Model, to alert those interested in, to 
visit and learn about the efficiency of this machine which is 
fully equipped with the latest technology by Mitsubishi Electric 
Automation, the first in the world to adopt AI system for use 
with fiber laser which can respond to the needs of entrepreneurs 
in terms of reducing the production costs and wastes from work 
for the optimal benefits in the customers’ production sector. 
The event was honored by Mr. Somchin Leelaket, President, 
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd., Mr. 
Shunji Kayashima, Director of Industrial Automation 
Machinery Division, Mitsubishi Electric Automation 
(Thailand) Co., Ltd. including customers trustful in the use 
of Mitsubishi’s fiber laser machines to take part in the Ribbon 

เม่ื่�อเร็็วๆ น้ี้� ในี้งานี้เมื่ทััลเลก็ซ์์ 2019 บริิษััท มิิตซููบิชิิ อีีเล็็คทริิค อีอีโตเมิชัิ�น 
(ปริะเทศไทย) จำำ�กััด ซ่์� งนี้ำาโดย ผู้้�บริ็หาร็ชาวญ้ี่� ปุ่่� นี้ ร็�วมื่เปิุ่ดตััวในี้ครั็�งน้ี้� 
โดยม้ื่ คุณนพดล็ กัังสชิ�ติ ผูู้�ชิ� วยผูู้�จัำดกั�ริฝ่� �ย Indurtrial Automation 
Machinery Division บริิษััท มิิตซููบิชิิ อีีเล็็คทริิค อีอีโตเมิชัิ�น (ปริะเทศไทย) 
จำำากัด กล�าวเปิุ่ดตััว เคร่็�องเลเซ์อร็์ไฟเบอร็์ รุิ�น GX-F Series ใหมื่�ล�าสุ่ด 
อย�างเป็ุ่นี้ทัางการ็ เพ่ื่�อให�ผู้้�ท้ั�สุนี้ใจำเข้�าเย้�ยมื่ชมื่ และรั็บทัร็าบถ่ึงปุ่ร็ะสิุทัธิิภาพื่ 
การ็ทัำางานี้ข้องเคร็่�องน้ี้� ซ่์� งเป็ุ่นี้เคร่็�องท้ั� เต็ัมื่เปุ้่� ยมื่ไปุ่ด�วยเทัคโนี้โลย้ใหมื่�ล�าสุ่ด 
โดยมิื่ตัซ้์บิชิ อ้เล็คทัริ็ค ออโตัเมื่ชั�นี้ เป็ุ่นี้ร็ายแร็กข้องโลกท้ั�นี้ำาร็ะบบ AI เข้�ามื่า 
ใช�กับเคร็่�องเลเซ์อร็์ไฟเบอร็์ ซ่์� งสุามื่าร็ถึตัอบโจำทัย์ให�กับผู้้�ปุ่ร็ะกอบการ็ ในี้สุ�วนี้ 
ข้องการ็ลดตั�นี้ท่ันี้การ็ผู้ลิตั ลดข้องเสุ้ยท้ั� เกิดจำากการ็ทัำางานี้ เพ่ื่�อปุ่ร็ะโยชน์ี้ 

สุ้งสุ่ดในี้ภาคการ็ผู้ลิตัข้องล้กค�า และได�รั็บเก้ยร็ติัจำาก คุณสมิจิำนต์ ลี็ล็�เกัตุ 
ปริะธ�นบริิษััท บริิษััท มิิตซููบิชิิ อีีเล็็คทริิค อีอีโตเมิชัิ� น (ปริะเทศไทย) 
จำำ�กััด แล็ะคุณชุินจิำ คะยะชิิมิะ ผูู้�อีำ�นวยกั�ริฝ่� �ย Indurtrial Automation 
Machinery Division บริิษััท มิิตซููบิชิิ อีีเล็็คทริิค อีอีโตเมิชัิ�น (ปริะเทศไทย) 
จำำ�กััด ร็วมื่ถ่ึงล้กค�าท้ั�ไว�วางใจำใช�เคร่็�องเลเซ์อร์็ไฟเบอร็์ ข้องมิื่ตัซ้์บิชิ ร็�วมื่กันี้ 
ตััดริ็บบิ�นี้ เพ่ื่�อเปิุ่ดตััวเคร็่�องเลเซ์อร็์ไฟเบอร็์ ร่็�นี้ GX-F Series ในี้ครั็�งน้ี้�

Cutting Ceremony to formally mark the launching of the 
GX-F Series Fiber Laser machine this time.





16 ManufacturingREVIEW

COVER STORY

 In the virtual world of nowadays, there are a great 
many changes in things, especial ly, more emphasis is 
placed on the use of innovations and modern technologies 
in various things around us. Many industries in Thailand 
are therefore geared up towards the development in 
such direction to conform with the government’s Thailand 
4.0 Policy having clearly been announced on which the 
industr ia l development by using more innovations as 
a driving force is focused. The automotive industry is 
considered one of the Thai piloting industries and when 
combined with the trend of demands for environmentally 
friendly products in the world markets, it would make the 

vehicle traditional productions possibly unable to respond 
to such changes in the Thai automotive industry. Thus, 
the vehicles must be developed for upgrading to become 
modern vehicles for which the designs and inventions by 
using more modernly advanced innovation and technology 
are essentially required in order to create added value 
and competitive advantage for Thai automotive industry 
and parts.
 Hence , modern motor vehic le promot ion is thus 
far important because it is a factor to determine the 
commercial success of the automotive industry. Not only 
will it create a continuous demand for the manufacturers 

KEEPING PACE WITH...CONTINUOUSLY 
PROGRESSING...IS THE THAI AUTOMOTIVE 
TREND OF DIGITAL AGE
ก้าวทัน...ก้าวหน้า...กระแสยานยนต์ไทยยุคดิจิทัล



ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตรถยนต์ 
 ปริิมาณการิผลิิตริถยนต์ลิดลิง 7% 
เป็็นผลจากท้ั้�งตลาดในป็ระเทั้ศและตลาด
ส่่งออกท่่ั้อยู่่่ในช่่วงช่ะลอต้ว โดยู่การผลิต 
รถยู่นต์ ทุั้กป็ระ เภทั้ม่ีป็ ริมีาณการผลิต 
ลดลง ยู่กเว้นการผลิตรถ Single Cab และ 
รถยู่นต์น่้งขนาดมีากกว่า 1,500 ซ่ีซ่ี
 ตลิาดในปริะเทศปริิมาณลิดลิง 14% 
จากป้็ญหาด้านเศรษฐกิจช่ะลอ ความีเข้มี
งวดในการอนุม้ีติสิ่นเช่่่อของส่ถาบั้นการเ
งิน และกำาหนดเปิ็ดต้วรถยู่นต์ Eco Car 
รุ่นใหม่ีในช่่วงป็ลายู่ป่็ ทั้ำาให้ผ่้บัริโภคช่ะลอ
การซ่ี� อรถยู่นต์ลง

 ตลิาดส่งออกปริิมาณลิดลิง 6% เน่่องจากเศรษฐกิจตลาดหล้กมี่อยู่่่ในช่่วง
ช่ะลอต้วจากผลกระทั้บัของส่งครามีการค้า โดยู่เฉพาะตลาดโอเช่่ยู่เน่ยู่ท่่ั้ป็ริมีาณ
ส่่งออกลดลงติดต่อก้นเป็็นเวลาหลายู่เด่อน จากป้็ญหาภ้ยู่แล้ง และการอนุมี้ติสิ่น
เช่่่อทั้่่ เข้มีงวดขึ�น
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but also increase the safety in lives and properties as  
wel l as helping to reduce greenhouse gas emissions, 
dependency on fossil energy, which is the main objective 
of modern automotive promotion policy. The development 
of advanced technology for modern vehicles is therefore 
an important factor of the country’s industrial development 
towards being Thailand 4.0.
 On the adaptation in the preparation for Smart Mobility, 
various car companies are preparing for the productions 
of Electric Vehicles (EVs) to feed the markets. Currently, 
there are 4 car companies receiving approvals from the 
Board of Investment (BOI) to manufacture Hybrid Electric 
Vehicles (HEVs), 4 car companies receiving approvals to 
manufacture Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) and 
1 car company receiving the approval to manufacture 
Battery Electric Vehicles (BEVs), making the total number 
being 9 companies with a total production capacity of 
approximately 500,000 vehicles a year. In addition, there 
are another 7 car companies waiting for the investment 
promotion approvals to manufacture the Battery Electric 
Vehicles (BEVs) and 5 companies having already received 
the promotions for manufacturing batteries for EVs.
 In respect of the Smart Mobility in which the engines 
have already been changed to the electrical system, it 
can also connect with everything on the road: such as; 
between cars and cars, cars and people, cars and traffic 
signs including automatic driving systems. At present, some 
of these advanced things have already been put into many 
brands of cars currently on sales: such as; cruise control 
system, automatic braking system, automatic remote car 
lock control and system for turning on air-conditioner 
before driver reaches the car, etc.

Changing in Manufactures ...Changing in Parts.
 In the automotive industry, the important thing is 
the adaptation to the manufactures which are the parts 
being used together: such as; bodies, brakes, interior 
equipments, upholsteries, various decorative items, etc., 

which must be different in the specifications: for example;  
using lightweight materials for electric vehicles. Therefore, 
the automot ive parts manufacturers need to adapt 
themselves to get acquainted with the process that will 
occur as a result of the change this time and manufacture 
additionally new parts for the electric vehicles: such as; 
batteries, motors, Battery Management System (BMS), 
Drive Control Unit (DCU), inverter and converter, etc. , 
by improving the product ion process, making use of 
advanced technology related to robotics and automation 
with production technology to increase the productivity.

Developments and Continuous Implementations.
 On the aspect of human resource development, the 
Automotive Institute has established an EV Technology 
& Innovation Learning Center to conduct the study and 
transfer information and knowledge body about modern 
vehic les: such as; batter ies, motors, cool ing systems, 
aerated materials used in motor vehicles, etc. In addition, 
actions on the disseminations of such knowledge have 
been carried on to educate personnel in the automotive 
industry whether it is about the batteries, electric vehicles, 
the developments of the entrepreneurs in increasing 
the i r product ion eff ic ienc ies with var ious product ion 
management systems: such; as Lean Production System, 
Loss Reduction Process and the adoption of the production 
technology advancement: such as; Robotics and Automation 
for supplementary use to strengthen the productions for 
entrepreneurs.
 The world automotive industry is entering into a major 
phase of structural transitory change wherein the issue of 
the Connectivity and Digitization is the number one ranking 
trend in the automotive industry. Therefore, if the Original 
Equipment Manufacturers (OEMs) have not yet mapped 
out any plans for their future business operations, it may 
result in a reduction in their profits due to the increasing 
market environmental factors and the markets’ shrinking 
demands.



	 โลกปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่ งต่างๆ	มากมาย	โดยเฉพาะการ 

มุ่งเน้นไปสู่การใช้นวัตกรรม	และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสิ่งต่างๆ	ที่อยู่รอบตัว
เรามากขึ้น	หลายอุตสาหกรรมของไทยจึงมุ่งไปสู่การพัฒนาในทิศทางนั้น 
เพื่อสอดรับกับทิศทางนโยบายไทยแลนด์	4.0	ของรัฐบาล	ที่ประกาศอย่าง
ชัดเจน	ซ่ึงเน้นให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
มากขึ้น	ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนต์นับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมน�าร่องของไทย	 

และเม่ือประกอบกับแนวโน้มความต้องการสินค้าที่ เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 

ของตลาดโลกด้วยแล้ว	ท�าให้การผลิตยานยนต์แบบเดิมๆ	อาจไม่สามารถ 
ตอบรับกับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยได้ 
จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่ต้องออกแบบและคิดค้น 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่มากย่ิงขึ้น	ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่า 
เพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ของไทย	
	 การส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่จึงมีความส�าคัญ	เนื่ องจากเป็นปัจจัย
ก�าหนดความส�าเร็จเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมรถยนต์	ไม่เพียงแต่สร้าง
อุปสงค์สืบเน่ืองไปยังผู้ผลิต	แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน	ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ลดการพึ่งพิงพลังงาน
ฟอสซิล	(Fossil)	ซ่ึงเป็นเป้าประสงค์หลักของการด�าเนินนโยบายส่งเสริม
ยานยนต์สมัยใหม่	ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยานยนต์สมัยใหม ่
จึง เ ป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การเ ป็น 
ไทยแลนด์	4.0
	 การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับ	Smart	Mobility	ค่ายรถต่างๆ	ได้มี
การเตรียมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle,	EV)	เพื่อป้อนสู่ตลาด	
โดยปัจจุบันมีค่ายรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมจากส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ผลิตรถไฮบริด	(Hybrid,	HEV)	จ�านวน	4	ราย 
รถปลัก๊อินไฮบริด	(Plug-in	Hybrid,	PHEV)	จ�านวน	4	ราย	และรถไฟฟ้าพลังงาน 
แบตเตอรี่ 	(Battery	Electric	Vehicle,	BEV)	จ�านวน1	ราย	รวมทั้งสิ้น	9	
ราย	โดยมีก�าลังการผลิตรวมประมาณปีละ	500,000	คัน	นอกจากนี้ยังมี
ค่ายรถยนต์ที่รอการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตรถไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี่ 	(Battery	Electric	Vehicle,	BEV)	อีกจ�านวน	7	ราย	และการ
ผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า	ซ่ึงมีผู้ที่ ได้รับการส่งเสริมแล้ว	5	ราย
	 ส�าหรับ	Smart	Mobility	ที่ เปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นระบบไฟฟ้า 

แล้วนั้น	ยังสามารถเช่ือมต่อกับสรรพสิ่งต่างๆ	บนถนนได้	เช่น	ระหว่างรถยนต์
กับรถยนต์	รถยนต์กับคน	รถยนต์กับสัญญาณจราจร	รวมถึงระบบขับขี่
อัตโนมัติ	ปัจจุบันมีรถหลายยี่ห้อได้น�าความล�้าหน้าเหล่านี้ใส่ไว้ในรถยนต์ที่ออก
จ�าหน่ายในปัจจุบันอยู่บ้างแล้ว	เช่น	ระบบครูสคอนโทรล	(Cruise	Control)	

ระบบเบรกอัตโนมัติ	การควบคุมการล็อครถอัตโนมัติจากระยะไกล	และการ
เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนที่ ผู้ขับขี่มาถึงตัวรถ	เป็นต้น

การผลิตเปล่ียนแปลง...ช้ินส่วนเปล่ียนแปลง
	 ในอุตสาหกรรมยานยนต์สิ่ งส�าคัญ	คือ	การปรับตัวในด้านการผลิต	
เช่น	ช้ินส่วนที่ ใช้ร่วมกัน	อาทิ	ตัวถัง	เบรก	อุปกรณ์ภายใน	เบาะ	อุปกรณ์
ตกแต่งต่างๆ	ฯลฯ	ต้องมีคุณสมบัติจ�าเพาะ	(Spec)	ที่ แตกต่างกัน	เช่น 
การใช้วัสดุที่มีน�้าหนักที่ เบาในรถไฟฟ้า	เพราะฉะนั้นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
ต้องมีการปรับตัวส�าหรับกระบวนการผลิตที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
และมีการผลิตช้ินส่วนใหม่ๆ	ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่ มขึ้น	เช่น	แบตเตอรี่	
มอเตอร์	ระบบการจัดการแบตเตอร่ี	(Battery	Management	System,	BMS)	
ระบบควบคุมการขับขี่	(Drive	Control	Unit,	DCU)	อินเวอร์เตอร์	(Inverter) 
คอนเวอร์เตอร์	(Converter)	ฯลฯ	โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตน�า
ประโยชน์ของเทคโนโลยีระดับสูง	(Advanced	Technology)	ที่ เกี่ยวกับระบบ
โรบอทติกส์	(Robotics)	และ	Automation	มาใช้กับเทคโนโลยีการผลิต 
เพื่อเพิ่ม	Productivity

พัฒนาและต่อยอด
	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	สถาบันยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	(EV	
Technology	&	Innovation	Learning	Center)	เพื่อศึกษาและถ่ายทอด
ข้อมูล	และองค์ความรู้ เกี่ ยวกับยานยนต์สมัยใหม่	เช่น	แบตเตอรี่ 	มอเตอร	์
ระบบระบายความร้อน	วัสดุมวลเบาที่ใช้กับยานยนต์	ฯลฯ	นอกจากน้ียังมีการ 
ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากรในวงการยานยนต์	ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า	การพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยระบบการบริหารการผลิตต่างๆ		เช่น	Lean	
Production	System,	Loss	Reduction	Process	และการน�าเอาความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการผลิต	คือ	โรบอทติกส์	(Robotics)	และระบบอัตโนมัต	ิ
(Automation)	เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการผลิตให้กับผู้ประกอบการ
	 อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกก�าลังเข้าสู่ช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ขนาดใหญ่	ซ่ึงมี เ ร่ืองของการเช่ือมต่อ	(Connectivity)	และระบบดิจิทัล 

(Digitization)	เป็นเทรนด์อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์	ดังนั้นหาก
ผู้รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆ	(Original	Equipment	Manufacturers	
–	OEMs)	ยังไม่ได้วางแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	จึงอาจส่งผล
ต่อก�าไรที่ลดลง	อันเนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีมากขึ้น 
และความต้องการของตลาดที่หดตัวลง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต
รถจักรยานยนต์ 
 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้น 2%	เนื่องจากตลาดส่งออกที่เติบโต 

ขึ้น	ส่งผลให้การผลิตรถจักรยานยนต์ทุก 
ขนาดเพิ่มขึ้น	ยกเว้นการผลิตรถประเภท	
Commuter	เนื่ องจากความต้องการใน
ประเทศลดลง
 ตลาดในประเทศปริมาณลดลง 4% 
ลดลงจากตลาดรถ	Commuter	ที่ มีส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุดเริ่มอิ่มตัว
 ตลาดส่งออกปริมาณเพิ่มขึ้น 40% 
เนื่องจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

ใช้ไทยเป็นฐานการส่งออก	โดยการส่งออกรถขนาดกลาง	(250-500	ซีซี)	ไปยัง
จีน	เกาหลี	และญี่ ปุ่น	เพิ่มขึ้น	และขนาดใหญ่	(500+	ซีซี)	ไปยังหลายประเทศใน
เอเชีย	และยุโรป
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BUSINESS NEWS

 Peace Engineering Co. Ltd., is a Technical Expert in 
Special Manufactures: such as; Special Tools, Cutting Tools, 
JIG & Fixtures, Parts and Regrinding Tooling, with modern and 
highly efficient machines and measuring tools and devices 
from Germany. The Company has undergone continuous 
developments, both on the management and completely 
integrated services ready to respond to the special jobs on 
the manufactures of special dri l l ing tools used in various 
machinery work continuously.
 Mr. Pirom Raksakom, Engineering Director and Founder 
of Peace Engineering Co., Ltd., gave his accounts on the 
beginning of his business that, originally, he started off as 
an industrial hardware device salesman after his graduation 
in the Production Engineering. Subsequently, with his previous 
working experience in the industr ial manufactures in the 
Cutting Tools, he decided to open Peace Engineering Co., Ltd., 
in 2000 to take contracted works in manufacturing the Cutting 
Tools and take al l types of jobs made to special orders 
according to the defined designs including general manufacturing 
work: such as; turning, grinding, milling, drilling, etc. Thereafter, 
the business was expanded by adding special machineries 
from Germany, the machines that could manufacture special 
Cutting Tools which were adopted for use in doing the contracted 

works in the tool end mill regrinding for the customers. The 
Company was later engaged in more contracted works in 
manufacturing tooling from carbide for groups of entrepreneurs 
and the industrial factories making use of Special Cutting 
Tools. Until 2005, the business was expanded with a new 
factory established in Bang Sao Thong District, Samut Prakan 
Province, to support the increasing number of the customers.
 At present, we are a main manufacturer of Special Tools, 
however, we have some customers for general parts including 
conveyors. Nowadays, we account for many variet ies of 
machines for use in manufacturing Special Tools under the 
“WALTER” brand from Germany including several machines 
which are used for the manufactures of the other types of 
the Special Tools. Most recently, we have made an investment 
for the purchase of the coating tools from Munger Machine 
Tool (Thailand) Co., Ltd., that worth millions of Baht to be used 
in the manufactures of coating tools in our Company and to 
support our services to various Special Tools manufacturers. 
Another point is that we are under the Thai Cutting Tools 
Manufacturing Association (TCTM), so, we want to provide 
convenience to members of the association, as well. What 
makes us favorably choose the Munger Machine Tool for 
coating is because we believe in its high technology as well 

PEACE ENGINEERING MAKING UNSTINTING INVESTMENT
IN COATING EQUIPMENTS TO INCREASE PRODUCTION…
READY TO BECOME NUMBER ONE SPECIAL TOOLS MANUFACTURER IN THAILAND
พีซ เอ็นจิเนียริ่ง ทุ่มทุนน�ำเครื่องโค้ทติ้งเสริมกำรผลิต...
พร้อมก้ำวเป็นเบอร์หนึ่งผู้ผลิต Special Tools ในเมืองไทย
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as the company’s excellent services and the reliable quality 
of this brand which has a low maintenance cost and that this 
coating tool is considered a device which has not yet been 
in use in many industries in Thailand. In addition, we are 
confident that in a period of no more than 4 years, the tools 
can pay back the investment. In terms of the price and quality,
for customers coming to the Company to use the services, 
we guarantee the price to be of the same standard and our 
services rendered to customers of all levels would definitely 
satisfy them. Therefore, this investment will be able to well 
reduce the production costs and eliminate various problems 
in the production process of Special Tools, as well.
 “We have carried on joint developments to find ways to 
reduce production costs for our customers and members 
within the association which is a direct cost reduction for the 
customers of Peace Engineering Co., Ltd., and the increase in 
the quality of the products by regrinding or re-sharpening 
the old items with a coat at a not very high price because 
some types of tools can be reground or re-sharpened. Sometimes,
customers may not need to buy a new tool that may be an 
additional cost to them, thus, prompting us to pay attention 
on the cost reductions and the increase in the product quality
for our customers. Currently, our main customers are in group 
blocks of cars, motorcycles, compressors and watches.”
 Mr. Raksakom further added that, what has made our 
Company able to strive in carrying on business operations 
until today is because we are honest and the quality of our 
work definitely meets our customer needs including our fast 
services, especially, the service work which must come first. 
Whenever our customers have encountered any problems, we 
have to hurriedly come to give them our helping hands around 
the clock. Our customers’ machine cessations would mean our 
customers’ loss. The most important thing is to talk to our 
customers to make them mutually understandable, listen to 
the problems and bring such problems for developments 
together which eventually lead our Company to come up with
a resolut ion, “Receive Good, Do good, Del iver Good,” with
a motto,“We Provide Quality Service by Well Trained Staff.”

บริษัท พีซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป�นผู้ เ ช่ียวชาญด้านงานผลิตแบบพิเศษ 
เช่น Special Tools, Cutting Tools, JIG & Fixture, Parts และ Regrinding 
Tooling ชนิดต่างๆ โดยมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วย
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมันนี 
โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั�งด้านการบริหารงานและการให้บริการอย่างครบ
วงจร พร้อมตอบสนองต่องานพิเศษที่ผลิตงานเครื่องมือเจาะแบบพิเศษที่ ใช� ใน
งานเครื่องจักรกลต่างๆ ได้ อย่างต่อเนื่อง

คุณภิรมย์ รักษาคม กรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้ก่อตั�งบริษัท พีซ
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ได้ เล่าถึงจุดเริ่ มต้นของธุรกิจว่า แต่เดิมเคยเป�นเซลล์ขาย
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางอุตสาหกรรม และเรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมการผลิต  
อีกทั�งมีประสบการณ์ในการทํางานด้านอุตสาหกรรมในการผลิต Cutting Tools 
มาก่อน กระทั่ งปี 2543 ตนจึงตัดสินใจเปิดบริษัท พีซ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ขึ�น
เพื่อรับจ้างผลิต Cutting Tools และรับงานสั่งทําพิเศษตามแบบทุกชนิด รวมถึง
รับงานผลิตท่ัวไป เช่น งานกลึง เจียระไน ไส กัด เจาะ เป�นต้น จากนั�นได้ขยาย
กิจการโดยการเพิ่มเครื่องจักรชนิดพิเศษจากประเทศเยอรมันนี ซ่ึงเป�นเคร่ืองจักร
ที่สามารถผลิต Specials Cutting Tools ซ่ึงนําเครื่องมาทําการรับจ้างรีกายน์
เอ็นมิลล์หรือลับคมทูลลิ่งให้แก่ลูกค้าและต่อมาบริษัทได้รับจ้างผลิตทูลลิ่งจากคาร์ไบด์

ให้กับกลุ่มผู้ใช�งาน Specials cutting tools ต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ�น จนมาถึงปี 2548 ได้ขยายโรงงานแห่งใหม่ที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
เพื่อรองรับลูกค้าที่ เพิ่มมากขึ�น
 ปัจจุบันบริษัทเป�นผู้ผลิต Special Tools เป�นหลัก แต่ก็มีกลุ่มลูกค้าประเภท
พาร์ททั่วไป รวมถึงสายพานลําเลียง (Conveyor) อยู่บ้าง และ ณ วันนี�บริษัทมี
เครื่องจักรสําหรับผลิต Special Tools จํานวนมากขึ�น ซ่ึงเป�นแบรนด์ “WALTER” 
จากประเทศเยอรมันนี รวมถึงเครื่องที่ ใช�ผลิต Special Tools ประเภทอื่นๆ อีก
หลากหลายเคร่ือง และล่าสุดบริษัทได้ลงทุนซื� อเคร่ืองโค้ทติ�งทูลจากบริษัท Munger
Machine Tool (Thailand) Co., Ltd. มูลค่าจํานวนเงินหลายล้านบาท เพื่อนํา
มาใช�ในการผลิตโค้ทติ�งทูลในบริษัทและเพื่อรองรับให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิต Special 
Tools ต่างๆ และอีกประเด็นหนึ่งคือตนได้อยู่ภายในสมาคมผู้ผลิตเครื่องตัดไทย 
(Thai Cutting Tools Manufacturing Association (TCTM)) และต้องการ
อํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกภายในสมาคมฯ ด้วย และสิ่งที่ทําให้เลือกใช� เครื่อง
โค้ทติ�งของ Munger Machine Tool เพราะเช่ือมั่นในตัวเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี
ชั�นสูง ประกอบกับงานบริการที่ดีเยี่ยม และคุณภาพที่น่าเช่ือถือของแบรนด์นี� ซ่ึงมี
ค่าใช�จ่ายการบํารุงรักษาที่ไม่สูงนัก และในเมืองไทยถือเป�นเครื่องที่มีใช�ในอุตสาหกรรม
ไม่มากนัก นอกจากนี�ยังเช่ือมั่นได้ว่าไม่เกิน 4 ปี สามารถคืนทุนได้ ในส่วนของ
เรื่องราคาและคุณภาพ สําหรับลูกค้าที่ เข้ามาใช�บริการกับบริษัท จะมีการรับประกัน
ในราคามาตรฐานเดียวกัน และบริการลูกค้าทุกระดับให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั�น
การลงทุนครั�งนี�จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตและขจัดปัญหาต่างๆ ในขบวนการ
การผลิต Special Tools ได้เป�นอย่างดี
 “เรามีการพัฒนาร่วมกันหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าและสมาชิก
ภายในสมาคมฯ ซ่ึงเป�นการลดต้นทุนให้กับลูกค้าของทางบริษัท พีซ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด ได้โดยตรงในการลดราคาสินค้าและเพิ่มคุณภาพสินค้าโดยการนําของเก่า
มาลับคมใหม่พร้อมโค้ทติ�ง ในราคาที่ ไม่สูงมากนัก  เพราะทูลบางประเภทสามารถ
รีกายน์ทูลหรือลบคมใหม่ได้ ซ่ึงบางครั�งลูกค้าอาจไม่จําเป�นต้องซื� อทูลใหม่ จึงอาจ
มีต้นทุนที่ เพิ่ มขึ�นได้ ฉะนั�นเราจึงใส่ใจกับการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพสินค้าให้
กับลูกค้าของเรา และปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักจะอยู่ ในรถยนต์ จักรยานยนต์ 
คอมเพรสเซอร์ และนาฬิกา”
 คุณภิรมย์ กล่าวเสริมว่า ส่ิงที่ทําให้บริษัทดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี�ได้ เพราะ
บริษัทมีความซ่ือสัตย์ กอรปกับคุณภาพงานต้องได้ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการ รวมถึง
งานบริการที่ต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะงานด้านเซอร์วิสจะต้องมาเป�นอันดับหนึ่ง เพราะ
หากลูกค้ามีปัญหาจะต้องรีบเข้าไปช่วยอย่างรวดเร็วและบริการลูกค้าได้ตลอด
24 ช่ัวโมง  เนื่องจากหากเคร่ืองจักรลูกค้าหยุดนั�นหมายถึงความสูญเสียของลูกค้า 
และส่ิงที่ สําคัญคือการพูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจตรงกัน รับฟังปัญหาและนํามาพัฒนา
ร่วมกัน จนทําให้บริษัทมีปณิธานที่ว่าด้วย “รับดี ทําดี ส่งดี”

Mr. Pirom Raksakom
Engineering Director and Founder of Peace Engineering Co., Ltd.
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CHINESE BRAND GESAC
READY TO PENETRATE THAI MARKETS 
ON CUTTING TOOLS

GESAC will make the investment of approximately 2,500 
million Baht (USD.81.3 million) for carrying out its business 
operations in Thailand in the next 3-4 years. Established in 1989, 
GESAC is a subsidiary of Xiamen Tungsten Group, a Chinese 
state enterprise being popularly known as a leading company 
in the productions and distributions of tungsten powder, 
cemented carbide and tools for various cutting jobs. In addition 
to taking the leading role of the position as the world’s largest 
tungsten powder and tungsten carbide supplier and exporter, 
GESAC is also a manufacturer of high quality cemented carbide 
and cutting tools that meet a variety category of industrial 
standards.

Mr. Gron Vanichkobchinda, Sales and Application Manager, 
Partner Chips Co., Ltd., the distributing agent of “GESAC” 

GESAC แบรนด์จีน พร้อมบุกตลาดไทย
ส�าหรับเคร่ืองมืองานตัดเฉือนประเภทต่างๆ

brand cutting tools in Thailand, said, GESAC is the acronym of 
Golden Egret Special Alloy Co., Ltd., the manufacturer of various 
types of the industrial cutting tools from China. As a matter of 
fact, GESAC has a wide range of products, but, only two types 
of the products have been offered to the Thai manufacturing 
industry. The first type is the Carbide Rods which are tungsten 
carbide rods for use in the productions of the cutting tools of 
substances with high hardness where the second one is the tool 
for cutting jobs also known as the cutting tools. Partner Chips 
Co., Ltd., will be the importing and distributing agent of “GESAC” 
brand cutting tools in Thailand.

“Any rate, Partner Chips Co., Ltd., will mainly sell GESAC’s 
cutting tools. In addition to the GESAC brand Carbide Rods 
which have been offered, the cutting tools group will this year 
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present the most efficient technology for manufacturing turning, 
milling, and drilling machines. This group of GESAC’s products 
will be offered with the focus on the manufacturers deploying 
machines for metal cutting jobs: such as; in the automotive or 
aerospace group.”

Mr. Nattapon Kanhabua, Sales Manager, Best Machine 
Co., Ltd., further said, “the company would be the importing 
and distributing agent of the finished Carbide Rods for selling 
to the customers being special tools manufacturers in Thailand 
including factories having their own cutting tools. Carbide Rods 
are spherical bars by their nature which, in this connection, the 
manufacturing industrialists will adopt the Carbide Rods for 
use in the manufactures of tooling. It is extremely necessary 
to use Carbide Rods as the raw materials for manufacturing 
the tooling and that, in this connection, the proper grade of 
Carbide Rods must be selected for use in the manufactures of 
each type of the tooling. In Thailand, 3 main grades of stocks 
have been kept; with the first grade being GU20 which is SUB-
MICRO GAIN SIZE, ideally suitable for general cutting jobs, the 
second grade being GU20F which is FINE GAIN SIZE, which gives 
the increased hardness which is ideally suitable for applications 
requiring a long lifetime cutting tools and the last grade being 
GU25UF which is ULTRA FINE GAIN with % value of co up to 
12%, ideally suitable for finishing touch jobs. The tools can be 
used for all materials, have the ability to cut steel up to 58 
HRC. Carbide Rods are available in both water holes and non-
water holes. There are 2 types of water holes which are slither 
holes and straight holes that will be for customers wanting to 
manufacture special tools because they want the tooling with 
wide range of diversifications. All Carbide Rods will be imported 
from China while, in Thailand, stocks will as well be kept. Should 
there be any demands for a large quantity, China will be able 
to support and make deliveries within 5 to 7 days.”

Mr. Vanichkobchinda added that it could clearly be seen 
that “We have divided the distributions of GESAC products 
somewhat expressly clear. Carbide Rods products will be 
offered by Best Machine Co., Ltd., to the manufacturers of 
special tools because GESAC does not manufacture the special 
tools products, but, manufacturing the standard tooling only. 
Therefore, Partner Chips Co., Ltd., will exclusively distribute the 
standard GESAC brand tooling. Our existing products will be 
available to responsively back up the industrial groups ranging 
from works on molding, automobiles, aerospace, medical 
equipment manufacturing, etc., and distributions. At present, we 
use two distribution channels, i. e. 70% by way of the dealers 

and 30% by way of direct sales from our company. On the 
part of the after-sales-service, we have a team readily available 
to provide services at all times upon receiving a notification 
accordingly from our customers. We also have Engineers with 
more than 10 years of experiences on wait to provide advices 
and assistances.”

While Mr. Kanhabua revealed that “the Carbide Rods product 
distribution channel would be handled by the company directly 
to the customers and factories. In this respect, we have a team 
readily available to provide services to customers at all times 
if our customers should have any needs for Carbide Rods. 
In this regard, our customers can be assured that they will 
receive the Carbide Rods with good quality control because the 
control will begin from the step of tungsten powder before 
becoming Carbide Rods. Over in the past, GESAC had exported 
Carbide Rod products to the markets worldwide with the main 
market in the United States.  GESAC will be about to open its 
manufacturing plant in Thailand at WHA Eastern Seaboard 1, 
Chonburi Province, soon for the productions to feed markets in 
Asia and America regions.”
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GESAC จะใช้งบในการลงทุนราว 2,500 ล้านบาท (81.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
ส�าหรับการด�าเนินงานในประเทศไทยในระยะเวลา 3-4 ปี ข้างหน้า  ทั้งนี้บริษัท GESAC 
ก่อตั้งข้ึนในปี 2532 เป็นบริษัทในเครือบริษัท เซียะเหมิน ทังสเตน กรุ๊ป ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ
สัญชาติจีน และเป็นท่ีรู้จักในฐานะบริษัทช้ันน�าด้านการผลิตและจัดจ�าหน่ายผงทังสเตน 
ซีเมนต์คาร์ไบด์ และเครื่องมือส�าหรับงานตัดประเภทต่างๆ นอกจากการครองต�าแหน่ง
ผู้จัดหาและผู้ส่งออกผงทังสเตน และทังสเตนคาร์ไบด์รายใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว GESAC 
ยังเป็นผู้ผลิตซีเมนต์คาร์ไบด์คุณภาพสูงและเครื่องมือตัดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
อีกหลากหลายประเภทด้วย

คุณกร วณิชย์กอบจินดา Sales and Application Manager บริษัท 
พาร์ทเนอร์ ชิพส์ จ�ากัด ผู้แทนจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือส�าหรับงานตัดเฉือนแบรนด์ 
“GESAC” ในประเทศไทย กล่าวว่า GESAC ย่อมาจาก Golden Egret Special Alloy 
Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัดเฉือนประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตจาก
ประเทศจีน ซ่ึง GESAC มีสินค้าในธุรกิจที่หลากหลาย แต่ที่น�ามาเสนอในอุตสาหกรรม
การผลิตของไทยจะมีอยู่ 2 ประเภท โดยประเภทแรกจะเป็น Carbide Rods เป็นแท่ง
ทงัสเตน คาร์ไบด์ ส�าหรบัใช้ผลติเครื่องมอืตดัเฉอืน หรอื Cutting tools ที่มคีวามแขง็สงู 
ส่วนประเภทที่ 2 เป็นเครื่องมือส�าหรับงานตัดเฉือนหรือเรียกว่า Cutting Tools ส�าหรับ
บริษัท พาร์ทเนอร์ ชิพส์ จ�ากัด จะเป็นตัวแทนน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเครื่องมือตัดเฉือน
ประเภท Cutting Tools แบรนด์ “GESAC” ในประเทศไทย

“ในส่วนของบริษัท พาร์ทเนอร์ ชิพส์ จ�ากัด จะจ�าหน่ายเครื่องมือตัดเฉือน (Cutting 
Tools) ของ GESAC เป็นหลกั ซ่ึงในปีนีน้อกจากที่แบรนด ์GESAC จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ 
Carbide Rods แล้ว ในส่วนของกลุ่ม Cutting Tools ยังได้น�าเสนอเทคโนโลยีที่

ทรงประสิทธิภาพส�าหรับการผลิตทั้ง Turning, Milling, และ Drilling, โดยผลิตภัณฑ์
ของ GESAC ในกลุ่มน้ีจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มผู้ผลิตที่ใช้ในงานตัดเฉือนโลหะ เช่น ในกลุ่ม
ยานยนต์ หรือกลุ่มอากาศยาน”

ด้าน คุณณัฐพล กัณหาบัว ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เบสแมชชีน จ�ากัด 
กล่าวต่อว่า “ในส่วนของบริษัทจะเป็นตัวแทนน�าเข้าและจัดจ�าหน่าย Carbide Rods 
ส�าเรจ็ น�าเขา้มาจ�าหน่ายใหก้บักลุม่ลกูคา้ที่เป็นผู้ผลติ Special Tools ในเมืองไทย รวมถงึ 
จ�าหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานที่มีเครื่องจักรผลิตเครื่องมือตัดเฉือน หรือ Cutting tools 
ของตวัเองดว้ย ส�าหรับ Carbide Rods จะมลีกัษณะเป็นแทง่ทรงกลมโดยนักอุตสาหกรรม
การผลิตจะน�า Carbide Rods มาผลิตเป็นตัวทูลลิ่ง ซ่ึงทูลลิ่งต่างๆ จ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะตอ้งน�าวตัถดุบิ Carbide Rods มาใช้ผลติเป็นทลูลิ่ง และจะตอ้งเลือก Carbide 

Rods เกรดที่ เหมาะสม เพื่อใช้ผลิตเป็นทูลลิ่งในแต่ละประเภท โดยในประเทศไทยมีการ
เก็บสต็อกไว้ 3 เกรดหลักๆ ซ่ึงเกรดแรกจะเป็นเกรด GU20 เป็น SUB-MICRO 
GAIN SIZE เหมาะส�าหรับงานตัดเฉือนทั่วไป เกรดที่ 2 เป็น GU20F เป็น FINE GAIN 
SIZE ซ่ึงให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น เหมาะส�าหรับงานที่ต้องการอายุการใช้งานของเครื่อง
มือตัดเฉือนที่ยาวนาน และเกรดสุดท้ายจะเป็น GU25UF เป็น ULTRA FINE GAIN ที่

มีค่า % CO ถึง 12% เหมาะส�าหรับงานเก็บละเอียดหรือ FINISHING ใช้ได้กับทุกกลุ่ม
วัสดุ สามารถตัดเฉือนเหล็กได้ถึง 58 HRC โดยตัวของ Carbide Rods จะมีทั้งแบบ
ที่ เป็นแท่งไม่มีรูและแบบมีรูน�้า ซ่ึงแบบมีรูจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบรูเลื้อยและแบบรูตรง 
และจะเป็นในส่วนของลูกค้าที่มีความต้องการผลิตทูลลิ่งที่ เป็น Special Tools เพราะ
ต้องการทูลลิ่งที่มีความหลากหลาย ส�าหรับ Carbide Rods ทั้งหมดจะน�าเข้ามาจาก
จีน และในประเทศไทยมีการเก็บสต๊อกไว้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงหากมีความต้องการในปริมาณ
มากทางจีนจะสามารถส่งมาให้ได้ภายใน 5-7 วัน”

คุณกร กล่าวเพิ่มเติมว่า จะเห็นได้ว่า “เราจะแบ่งการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ 
GESAC อย่างชัดเจน โดยตัวของ Carbide Rods จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์โดยบริษัท 
เบสแมชชีน จ�ากัด แก่ผู้ผลิต Special Tools เพราะเนื่องจากว่าทาง GESAC ไม่ได้
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ เป็น Special Tools แต่จะผลิตทูลลิ่งที่ เป็น Standard อย่างเดียว 
ดังนั้นบริษัท พาร์ทเนอร์ ชิพส์ จ�ากัด จะด�าเนินการจัดจ�าหน่ายทูลลิ่งที่ เป็น Standard 
แบรนด์ GESAC เพียงอย่างเดียว ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ เรามีอยู่จะสามารถตอบสนอง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่งานแม่พิมพ์ ยานยนต์ อากาศยาน กลุ่มผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เป็นต้น และการจัดจ�าหน่ายในปัจจุบันบริษัทใช้ช่องทางการจ�าหน่าย 
2 ทางด้วยกัน คือ ทางดีลเลอร์ 70% และจ�าหน่ายตรงจากบริษัท 30% ในส่วนของ
งานบริการหลังการขายบริษัทมีทีมที่พร้อมคอยให้บริการตลอดเวลาที่ลูกค้าแจ้ง และ
มีวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่คอยบริการค�าแนะน�าและให้การช่วยเหลือ”

คุณณัฐพล เผยอีกว่า “ส�าหรับช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ Carbide Rods 
บริษัทจะด�าเนินการจัดจ�าหน่ายตรงถึงลูกค้าและโรงงาน โดยทางบริษัทมีทีมงานซ่ึง
พร้อมคอยให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา หากลูกค้ามีความต้องการ Carbide Rods และ
เช่ือมั่นได้ว่าตัว Carbide Rods ได้รับการควบคุมคุณภาพมาเป็นอย่างดี เพราะควบคุม
ตั้งแต่ตัวผงทังสเตนก่อนมาเป็นแท่ง Carbide Rods ที่ผ่านมา GESAC มีการส่งออก
ไปตลาดทั่วโลกในผลิตภัณฑ์ของ Carbide Rods และมีตลาดใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
และเร็วๆ นี้ GESAC ก�าลังจะเปิดโรงงานผลิตที่ไทยในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จ.ชลบุรี เพื่อผลิตป้อนตลาดในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา”





MANUFACTURING TECHNOLOGY

 We provide our customers with 
complete laser processing solutions. 
With many years of experience in the 
laser cutting industry, we therefore 
str ive to prov ide complete , c lear, 
straightforward details with sincere 
serv ice and complete informat ion 
before and after the decision making 
to buy machines in order to help 
customers to solve problems related 
to the product ion processes and 
technica l data, to help customers 
to atta in the expectat ions in the 
product ion prof itabi l i ty and to be 
ready to be a part of the growth of 
customers in the future.
 Mr. Teeraphol Phetcharat, Area 
Sales Manager, HSG Laser (Thailand) 
Co., Ltd., revealed that, HSG Laser is 
a manufacturer of cutting machines 
for use in the metal industry of China 
which are the fiber laser machines 
used for cut t ing , espec ia l l y,  for 
meta lwork . On the par t of the 
product ion of the machines , HSG 
Laser has been developed all along 
with the adoption of fiber lasers for 
use in the early stage of the cutting  
process of the indust r ia l  group . 
Mr. Phetcharat further added, “Originally, 
we had a jewelry and gold processing 
factory that needed f iber laser 
to he lp in our work processes . 
Subsequently, we saw the importance 
of such fiber laser technology that 
can be extended or responded to 
in other manufactur ing industr ies. 
Therefore , we dec ided to be the 
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เอชเอสจี เลเซอร์ สนองงานตัดท่อด้วยไฟเบอร์เลเซอร์...
ครบทุกงานคุณภาพ 

HSG LASER RESPONDS TO
ALL QUALITY FIBER LASER
TUBE CUTTING WORK

import agent of HSG F iber Laser 
Machines to support the production 
of Tha i indust ry other than the 
factor ies already using f iber laser 
technology.”
 At present, HSG Laser (Thailand) 
Co., Ltd., has been a distributor of 
fiber laser machines from China for 
4 years. The fiber laser technology 
that we would l i ke to present is 
a fiber laser cutting machine for cutting  
pipes in symmetrical, square, circular 
or elliptical shapes. It can be used to 
cut pipes ranging from from H-Beam, 
U-Beam and L-Beam. The feature of 
this machine version is to consume 
the power of 1,000 watts, equipped 
with the automatic operation control 

system using program in commanding 
the functions and the program can be  
quickly modeled which, in this process, 
user just needs to have a work file   
fed into the machine only. The machine 
wi l l  perform the cutt ing funct ion 
accord ing to the model . Another 
remarkably outstanding feature is the 
cutting speed including the stability 
value control or resolution up to 50 
microns with a maximum length of 6 
meters, thus, the machine is deemed 
to have a very high resolution.
 The development of fiber laser 
technology was initiated from the CO2 
technology and leaped to become 
the fiber laser. The working principle 
originates from the laser generator 



also known as the Laser Source then 
a light beam is sent via optic fiber to 
the cutting head and ongoing enter 
into the cutting process which wil l 
eventually give you the outstanding 
features in terms of the resolution 
and speed. In addition, the machine  
can be operated v ia the internet 
or Wi-F i , as wel l . Such f iber laser 
innovat ion is idea l ly su i tab le for 
entrepreneurs engaged in a variety 
patterns of cutting jobs requiring high 
quality. Moreover, the cutting styles 
can be adjusted very easi ly when 
compared to tool set required to be 
used with the mold which will end up 
in a high cost. This machine model is 
suitable for mass production cutting.
 “Some operators may be worried  
about the machine from China in 
respect of its service and quality. We 
can give you our guarantee on the 
quality of the machine up to 2 years. 
In addit ion, we have 4 after-sales 
service teams of 3 persons in each 
team including the experts of HSG, 
the machine manufacturer, stationed 
in Thailand, on hand to provide the 
services. With all these advantages, 
we hope that entrepreneurs would 
not be hesitant to lay your trusts 

on our service work which our teams 
stand readily to provide around the 
clock,” concluded Mr. Phetcharat.

	 เราให้บริการลูกค้าด้วยโซลูช่ันส์การประมวลผล 
แบบเลเซอร์ที่ สมบูรณ์แบบ	ด้วยประสบการณ์
หลายปีในอุตสาหกรรมเครื่องตัดเลเซอร์	จึงมุ่งมั่น 
ในการให้ รายละ เอี ยดที่ สม บูรณ์แบบครบครัน
ชัดเจน	ตรงไปตรงมา	ด้วยงานบริการที่จริงใจ 
และให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	ก่อนและหลังการตัดสินใจ
ซ้ือเครื่องจักร	เพื่อช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาต่างๆ
เกี่ ยวกับกระบวนการผลิตและข้อมูลทางเทคนิค	
เพื่ อ ช่วยให้ลูกค้ าบรรลุความคาดหวังในการ 
ท�าก�าไรจากการผลิต	และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเจริญเติบโตของลูกค้าในอนาคต
 คุุณธีีรพล เพชรรัตน์์ Area Sales Manager  
บริษััท เอชเอสจีี เลเซอร์ (ประเทศไทย) จีำ�กััด 
เผยว่า	เอชเอสจี	เลเซอร์	เป็นผู้ผลิตเคร่ืองจักร 
ท่ีใช้ตัดในงานอุตสาหกรรมโลหะของประเทศจีน 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองไฟเบอร์เลเซอร์ท่ีใช้ในการตัด	ฉลุ																										
ส�าหรับงานโลหะโดยเฉพาะ	ในส่วนของการผลิต	
เคร่ืองจักร	เอชเอสจี	เลเซอร์	ได้พัฒนาควบคู่ 
กับการน�าเลเซอร์ไฟเบอร์เข้ามาใช้ในขบวนการตัด
งานระยะแรกๆ	ของกลุ่มอุตสาหกรรม	คุณธีีรพล	
กล่าวอีกว่า	“แต่เดิมเรามีโรงงานแปรรูปจิวเวอร์ร่ี
และทองรูปพรรณท่ีต้องใช้เลเซอร์ไฟเบอร์เข้ามาใช้
ช่วยในกระบวนการท�างานของเรา	ซ่ึงต่อมาเราได้
เห็นถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีเลเซอร์ไฟเบอร์
ดังกล่าวน้ีท่ีจะสามารถน�าไปต่อยอดหรือตอบโจทย์			
ในอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ	ได้	ดังนั้นเราจึง 
ตัดสินใจเป็นตัวแทนน�าเข้าเคร่ืองเลเซอร์ไฟเบอร ์
ของเอชเอสจี	เลเซอร์	เพ่ือน�าเข้ามาสนับสนุนการ	
ผลิตของอุตสาหกรรมไทย	นอกเหนือจากท่ีโรงงาน	
มีการใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์อยู่แล้ว”
	 ปัจจุบันบริษัท	เอชเอสจี	เลเซอร์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเคร่ืองเลเซอร์ไฟเบอร์
จากประเทศจีนมา	4	ปีแล้ว	ส�าหรับเทคโนโลยี
ไฟเบอร์เลเซอร์ที่อยากน�าเสนอจะเป็นเคร่ืองไฟเบอร์
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เลเซอร์คัทต้ิงแมชชีน	ส�าหรับตัดงานประเภทท่อทั้งท่ี
เป็นรูปทรงสมมาตร	สี่ เหลี่ยม	วงกลม	หรือวงรี	ซ่ึง
สามารถใช้ตัดท่อได้ตั้งแต่ท่อ	H-Beam,	U-Beam	
และ	L-Beam	โดยคุณสมบัติของเครื่องรุ่นนี้คือใช้
ก�าลังวัตต์ขนาด	1,000	วัตต์	มีระบบควบคุมการ 
ท�างานที่ เป็นอัตโนมัติ	ซ่ึงใช้โปรแกรมในการส่งข้อมูล
และตัวโปรแกรมสามารถถอดแบบได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแค่ผู้ใช้มีไฟล์งานป้อนเข้าไปยังตัวเครื่องเพียง
เท่านั้น	ตัวเคร่ืองจะมีการตัดตามแบบดังกล่าว 
ได้เลย	และจุดเด่นอีกด้านหนึ่งคือมีความรวดเร็ว 
ในการตัด	รวมถึงควบคุมค่าความเสถียรหรือ
ความละเอียดได้ถึง	50	ไมครอน	ด้วยความ
ยาวสูงสุดของท่อที่ 	6	เมตร	ซ่ึงถือว่ามีค่าความ
ละเอียดที่สูงมาก	
	 การพัฒนาเทคโนโลยีไฟเบอร์ เลเซอร์ เกิด
จากเทคโนโลยีของ	CO2	และก้าวกระโดดมาเป็น
ไฟเบอร์เลเซอร์	ซ่ึงหลักการท�างานเกิดจากตัว
ก�าเนิดเลเซอร์	หรือที่ เรียกว่า	Laser	Source	จาก
นั้นจะส่งล�าแสงผ่านทางไฟเบอร์ออฟติคมายัง 
หัวตัด	และจากนั้นจะเข้าสู่ขบวนการตัดช้ินงาน	ซ่ึงจะ 
ให้จุดเด่นด้านค่าความละเอียดและรวดเร็วน่ันเอง	
นอกจากนี้	ตัวเครื่องยังสามารถสั่งการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือไวไฟได้อีกด้วย	ส�าหรับนวัตกรรม
ไฟเบอร์เลเซอร์ดังกล่าวเหมาะกับผู้ประกอบการที่มี
งานตัดในรูปแบบที่หลากหลายและต้องการคุณภาพ
ที่สูง	อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการตัดได้
ง่ายมาก	เมื่อเทียบกับงานประเภทชุดทูลที่ต้องใช้กับ 
แม่พิมพ์ซ่ึงจะมีต้นทุนที่สูง	โดยเครื่องรุ่นนี้จะเหมาะสม 

อย่างยิ่งกับงานตัดที่ เป็น	Mass	Production
	 คุณธีีรพล	กล่าวส่งท้ายว่า	“ผู้ประกอบการ
บางท่านอาจมีความกังวลเรื่ องของงานบริการ
และคุณภาพของเคร่ืองที่มาจากประเทศจีน	ซ่ึง
เราสามารถการันตีคุณภาพตัวเครื่องให้ถึง	2	ปี	
และมีทีมบริการหลังการขายของเราซ่ึงมีถึง	4	ทีม	
ทีมละ	3	คน	รวมถึงยังมีผู้เช่ียวชาญของเอชเอสจี 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเครื่องมาประจ�าอยู่ในประเทศไทย 

อีกด้วย	ซ่ึงหวังว่าผู้ประกอบการน่าจะให้ความไว้
วางใจในงานบริการของเรา	โดยมีทีมงานท่ีพร้อม
คอยให้บริการได้ตลอด	24	ชม.”	
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LAUNCH PRODUCT

 Helmut F ischer (Thai land) Co. , Ltd. , has been 
engaged in the business of selling innovative measurement 
technology solution for thickness coating, material analysis 
for metal contents in the industry. The company’s customers 
are entrepreneurs carrying out the business of auto-parts, 
electronics, metal parts plating and jewelry.
 “The solution which we have offered is Fisherscope® 

X-Ray of XUL® model, the best of its kind that can measure 
and analyze the percentage of elements and then thickness 
coating at the same time. Special property of this model 
is that it can be adjusted in terms of the energy receiver. 

เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ประเทศไทย) โชว์เคร่ืองมือวัดและวิเคราะห์โลหะธาตุ 
ในอุตสาหกรรม

The analysis on this type of work can be measured at the 
nano scale level and that it can measure the thickness in 
nickel-phosphorus coating work, as well. In addition, quantity  
of the measurement in percentages is controlled. Some models 
cannot measure in percentage, but, this model can do it,” 
said Mr. Somyos Pila, the Company’s Sales Engineer, in 
giving his information.
 The solution can respond to the needs of customers in 
the group requiring percentage acquisition control. This device 
can make such calculation which is a development from the 
old model that cannot make the measurement and that the 

HELMUT FISCHER (THAILAND) PUTS ON A 
SHOW OF INDUSTRIAL ELEMENT MEASURING 
AND ANALYZING SOLUTION
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thickness measured by this model is from 3 nano upwards.
 The measurement device from XUL®  Series is an ideally 
suitable solution for the measurement of industrial metal 
elements whether the thickness of the coating layer is 
required to be specified quickly or high precision is needed, 
especially, in electroplating or in the production of electronic 
devices, X-ray equipments, fluorescence, which will be measured 
from the bottom up to the top, thus, allowing the position 
of the sample on the measuring platform to be able for 
easy adjustment. The whole X-ray equipments in this group 
are installed with the same detector. You can choose the 
X-ray apertures, filters and tubes to be suitable for each 
type of the measurement.

Interesting Properties:
 • Qu ick and easy pos i t ion ad justment even wi th 
a large sample: such; an as assembled circuit board or 
a flexible circuit board with a large measurement opening and 
measurement direction from the bottom to the top.
 • Extremely comprehensive hardware options, hence, 
suitable for a wide range of measurements.
 • Supporting accessories, X-ray micro-focus tube, thus, 
it can be adapted for use with small structures and surface 
measurements of only 100 µm in diameter.
 • Can perform chromium coating measurements: such 
as; plastic part surface decorated with chromium.
 • Anti-corrosion coatings: such as; zinc on steel.
 • Circuit board and flexible circuit board coatings.
 • Plug contact surfaces and electrical contacts
 • Baht electroplating analysis. 

 บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�า เนินธุรกิจ 
เกี่ยวกับจ�าหน่ายเครื่องมือวัดและวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวช้ันเคลือบที่วิเคราะห์
ปริมาณโลหะธาตุในอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเป็นออโตพาร์ท 
อิเล็กทรอนิกส์ การชุบช้ินส่วนโลหะ และจิวเวอร์รี่
 “ส�าหรับเครื่องที่น�ามาเสนอจะสามารถวัด วิเคราะห์ เปอร์เซน็ต์ของธาตุ 

และช้ันเคลือบในเวลาเดียวกัน ซ่ึงคุณสมบัติพิเศษของรุ่นนี้คือจะสามารถปรับ
เปลี่ยนในเรื่องของตัวรับพลังงานได้ โดยเป็นรุ่น Fisherscope® X – Ray 
/ XUL® ซ่ึงเป็นรุ่นที่ดีที่สุดส�าหรับเครื่องมือวัด และการวิเคราะห์งานจ�าพวกน้ี

 

จะสามารถวัดได้ในระดับนาโน อีกทั้งสามารถวัดความหนาในงานผิวเคลือบ 
ที่ เป็นนิกเกิล ฟอสฟอรัส ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการควบคุมเรื่องปริมาณ
การวัดที่มีหน่วยเป็นเปอร์เซน็ต์ ซ่ึงบางรุ่นไม่สามารถที่จะวัดได้เป็นเปอร์เซน็ต์ 
แต่เคร่ืองรุ่นนี้สามารถท�าได้” คุณสมยศ พิลา วิศวกรฝ่ายขายของบริษัท
ให้ข้อมูล 
 โดยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในกลุ่มที่ต้องการคอนโทรลหาเปอร์เซน็ต์ 
ของโลหะธาตุซ่ึงเคร่ืองตัวนี้สามารถที่จะค�านวณหาได้ ซ่ึงเป็นการพัฒนา
จากรุ่นเก่าที่ ยังไม่สามารถวัดได้ และระดับความหนาที่วัดได้ของรุ่นน้ีจะอยู่
ตั้งแต่ 3 นาโน ขึ้นไป 
 อุปกรณ์ตรวจวัดจาก XUL® Series คือโซลู ช่ันส์ที่ เหมาะสมส�าหรับ
การตรวจวัดโลหะธาตุทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะต้องการระบุความหนาของ 
ช้ันเคลือบอย่างรวดเร็ว หรือต้องการความแม่นย�าสูง โดยเฉพาะในการ
ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า หรือในการผลิตอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ อุปกรณ ์
เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ ซ่ึงจะท�าการวัดจากด้านล่างสุดจนถึงด้านบนสุด  
จึงช่วยให้ปรับต�าแหน่งของตัวอย่างบนแท่นตรวจวัดได้อย่างง่ายดาย 
อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ทั้งหมดในกลุ่มนี้ได้รับการติดตั้งชุดตรวจจับแบบเดียวกัน 
สามารถเลือกรูรับแสง ชุดกรอง และหลอดเอ็กซ์เรย์ให้เหมาะส�าหรับงาน
ตรวจวัดแต่ละรูปแบบได้

คุณสมบัติที่น่าสนใจ
 • การปรับต�าแหน่งที่ง่ายและรวดเร็ว แม้มีตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
แผงวงจรที่ประกอบแล้ว หรือแผงวงจรแบบยืดหยุ่น ด้วยช่องตรวจวัดที่มี
ขนาดใหญ่และทิศทางการวัดจากด้านล่างสุดถึงด้านบนสุด
 • ตัว เลือกฮาร์ดแวร์ที่ ครอบคลุม จึง เหมาะส�าหรับงานตรวจวัด 
หลากหลายรูปแบบ
 • รองรับอุปกรณ์เสริม หลอดเอ็กซ์เรย์ไมโครโฟกัส ซ่ึงสามารถปรับ
ใช้ได้กับโครงสร้างขนาดเล็กและการตรวจวัดพื้นผิวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียง 100 µm
 • สามารถตรวจสอบวัดการเคลือบโครเมี่ ยม เช่น ช้ินส่วนพลาสติก 
ที่ตกแต่งผิวด้วยโครเมี่ยม
 • การเคลือบต้านการกัดกร่อน เช่น สังกะสีบนเหล็กกล้า
 • การเคลือบบนแผงวงจรและแผงวงจรแบบยืดหยุ่น
 • ผิวหน้าสัมผัสของปลัก๊และหน้าสัมผัสไฟฟ้า
 • การวิเคราะห์อ่างชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
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METALWORKING FLUID SOLUTIONS WITH 
CUSTOMER BENEFITS
BLASER-SWISSLUBE โซลูช่ันส์น้ํามันสําหรับงานโลหะเพ่ือผลกําไรของลูกค้า

In METALEX 2019 at the end of last year, “Manufacturing 
Review” Magazine had an opportunity for a special interview with 
Mr. Punit Gupta, Head of West Asia (India & SEA) at Blaser 
Swisslube, who talked about the challenges and opportunities in 
the current metalworking markets.

Since 1936, Blaser Swisslube has stood for lubricant solutions 
with measurable added value. The Swiss family-owned company 
develops, produces and sells a comprehensive range of coolants 
of the highest quality and reliability, which are used in a wide 
variety of industries and areas and which care for people and 
the environment.

Can you explain the role of the coolant in the technology 
driven market?

Like tools, processes, machines and material, the coolant can be 
looked at as an important element in the manufacturing technology. 
The coolant is a small cost with a big effect, as it only accounts 
for 0.5% of the production costs. So a small change in the coolant 
can have a major leverage effect on personnel and machine costs. 
Not to mention the factors productivity, economy efficiency and 
machining quality, which depend to a large extent on the choice 
and quality of the coolant. We have been developing innovative 

technologies in coolants and cutting oils for our customers. It helps 
them drive higher productivity on their machines and it is unique.

Tell us more about your launch plans in South East Asia? 
The Southeast Asian markets are the interesting markets for 

us, as they house various industries. Our products have been sold 
very well in South East Asia so far. However we will grow further 
in these markets. We work to bring our customers extra added 
values for their benefits and overall profitability improvement 
through our solutions which is Liquid Tool. This requires an 
indepth understanding of the customer situation and expertise 
in manufacturing. For example when customers demand very 
high environmental and human friendly coolant solutions then 
we respond with our Blasocut Bio concept product line, to the 
customer needs. The Blasocut Bio-Concept, emulsions or cutting 
fluids need no addition of bactericides. Water-miscible emulsions 
stay biologically stable inherently, without needing any bactericides. 
These emulsions have a very special way of maintaining the long-
term bio-stability of metalworking fluid emulsions.

What’s your focus in Thailand?
Thai market is very competitive. Liquid Tool strategy fits well in 

this market for our potential customers. They can gain immensely 
on their productivity levels with Liquid Tool. We strive to grow our 
business in Thailand. We have a long term good business partner 
here in Thailand and I am very confident that we will grow in the 
future. We want to strengthen Liquid Tool delivery to our customers 
in Thailand and give them a positive experience by working together 
in a transparent and holistics basis.

How does Blaser contribute in the customer competitiveness?
A happy, productive and competitive customer is our main 

goal. Our people are always very excited to work with customers 
in exploring the possibility to exploit the full potential of machines 
and tools in the manufacturing process. Productivity, economic 
efficiency, and machining quality are factors that critically depend 
on the choice and the quality of the metalworking fluid. With us, 
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as a partner our customers get the Liquid Tool: the right coolant 
for their application, correctly used and monitored with on-site 
support by our specialists.

What are the current challenges in the industry?
Competitiveness is the most challenging thing for manufacturers 

currently. It can be addressed with good drives on productivity 
improvements together with high quality. Green aspect gains 
importance and people pay more attention to the environment 
and health of employees.

What’s your outlook towards the machining industry in 
SEA and Thailand? 

It is likely that the markets in 2020 will slightly grow. Thailand 
is one of the Southeast Asian countries where we have exported 
our products. We  hope to see the Thai market to grow all along 
with us in the next few years.

ในงาน METALEX 2019 เมื่อปลายปีที่แล้ว นิตยสาร “Manufacturing Review” 

มโีอกาสสมัภาษณพ์เิศษกบัคณุ Punit Gupta หวัหนา้ภมูภิาคเอเชียตะวนัตก (อินเดีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ของ Blaser Swisslube ซ่ึงมาพูดคุยเกี่ยวกับความ

ท้าทายและโอกาสในตลาดโลหะในปัจจุบัน    

Blaser Swisslube ก่อตั้งแต่ปี 2479 ยืนหยัดเพื่อแก้ปัญหาน�้ามันหล่อลื่นด้วย

มูลค่าเพิ่มที่วัดได้ บริษัทมีเจ้าของเป็นครอบครัวชาวสวิสเป็นผู้พัฒนาผลิตและจ�าหน่าย

สารหล่อเย็นครบวงจรที่มีคุณภาพและความน่าเช่ือถือสูงสุด ซ่ึงใช้ในอุตสาหกรรมและ

ในพื้นที่ที่หลากหลายรวมถึงดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถอธิบายบทบาทของสารหล่อเย็นในตลาดที่ ขับเคลื่ อนด้วย

เทคโนโลยีได้หรือไม่?

เช่นเดียวกับเคร่ืองมือ กระบวนการเครื่องจักร และวัสดุสารหล่อเย็น สามารถมอง

ได้ว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญในเทคโนโลยีการผลิต สารหล่อเย็นเป็นค่าใช้จ่ายเล็กน้อย

ซ่ึงสามารถคิดได้เพียง 0.5% ของต้นทุนการผลิต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ของสารหล่อเย็นอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนของบุคลากรและเครื่องจักร 

ไมต่อ้งพูดถงึปัจจยัดา้นประสทิธภิาพการประหยดัรวมถงึคุณภาพของการกลงึ ซ่ึงข้ึนอยู่

กับทางเลือกและคุณภาพของสารหล่อเย็น เราได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ เป็นนวัตกรรม

ในสารหล่อเย็นและน�้ามันส�าหรับลูกค้าของเรา ซ่ึงช่วยให้ขับเคล่ือนผลผลิตที่สูงขึ้น

ในเครื่องของพวกเขาและเป็นเอกลักษณ์

แผนการเปิดตัวของคุณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร? 

ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่น่าสนใจส�าหรับเรา เนื่องจากเป็นท่ีตั้ง

ของอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อย่างไรกต็ามเราจะเตบิโตตอ่ไปในตลาดเหลา่นี ้เราท�างานเพื่อน�าลกูคา้ของเราเพิ่มคุณค่า

พิเศษเพื่อผลประโยชน์และการปรับปรุงผลก�าไร โดยรวมผ่านทางโซลูช่ันส์ของเรา ซ่ึงเป็น 

Liquid Tool สิ่งนี้ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับสถานการณ์ของลูกค้าและ

ความเช่ียวชาญในการผลิต ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าต้องการโซลูช่ันส์น�้ามันหล่อเย็นท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์สูงมาก เราจะตอบสนองด้วยสายผลิตภัณฑ์แนวคิด

ของ Blasocut Bio เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า Blasocut Bio-Concept 

โดยเฉพาะ Emulsions หรือของเหลวที่ใช้ตัดไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มแบคทีเรีย Emulsions 

สามารถที่ละลายน�้าได้จะมีความเสถียรทางชีวภาพโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้แบคทีเรียใดๆ 

Emulsions เหล่านี้มีวิธีที่พิเศษมากในการรักษาความคงตัวทางชีวภาพในระยะยาว

ของ Emulsions ในของเหลวส�าหรับงานโลหะ

คุณให้ความส�าคัญกับประเทศไทยอย่างไร

ตลาดในไทยมีการแข่งขันสูง กลยุทธ์ Liquid Tool เหมาะอย่างยิ่งในตลาดนี้ ส�าหรับ

ลูกค้าของเราพวกเขาสามารถเพิ่มระดับการผลิตได้อย่างมากด้วย Liquid Tool 

เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในประเทศไทย เรามีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีในระยะยาวท่ีใน

ประเทศไทย และตนมั่นใจมากว่าเราจะเติบโตในอนาคต เราต้องการเสริมความแข็งแกร่ง

ในการส่งมอบ Liquid Tool ให้กับลูกค้าของเราในประเทศไทยและมอบประสบการณ์ท่ี

ดีโดยการท�างานร่วมกันอย่างโปร่งใส

Blaser มีส่วนช่วยในการแข่งขันของลูกค้าอย่างไร

ลูกค้ามีความสุขเกิด จากประสิทธิผลและแข่งขันที่ได้ตรงตามเป้าหมาย นั่นคือเป้า

หมายหลักของเรา พนักงานของเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ ได้ท�างานร่วมกับลูกค้า 

โดยเฉพาะในการส�ารวจถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเครื่องจักร

และเคร่ืองมือในกระบวนการผลิต ซ่ึงความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่อทาง

เศรษฐกิจและคุณภาพการขึ้นรูปเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะขึ้นอยู่กับทางเลือก

และคุณภาพของเหลวโลหะ เนื่องจากเราในฐานะพันธมิตรร่วมลูกค้าได้น�า Liquid Tool 

น�้ามันหล่อเย็นที่ เหมาะสมส�าหรับการใช้งานของพวกเขา เพื่อช่วยให้ใช้อย่างถูกต้องและ

ตรวจสอบได้ด้วยการสนับสนุนโดยผู้เช่ียวชาญของเรา

อะไรคือความท้าทายในอุตสาหกรรมปัจจุบัน

ความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดส�าหรับผู้ผลิตในปัจจุบัน สามารถ

แก้ไขได้ด้วยการขับเคลื่อนที่ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพร้อมกับคุณภาพ

สูง ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของพนักงาน

มุมมองของคุณที่มีต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใน SEA และประเทศไทย

คืออะไร

มีโอกาสที่ตลาดในปี 2563 จะเติบโตเล็กน้อย ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ เราส่งออกผลิตภัณฑ์ของเรา ซ่ึงหวังว่าจะเห็นตลาดไทยเติบโต

ไปพร้อมกับเราในอีกไม่กี่ ปีข้างหน้า



40 ManufacturingREVIEW

MANUFACTURING PROFILE

FOCASEIKI BRAND MACHINERY FROM TAIWAN 
ACCEPTABLE IN THAI MARKETS RESPONDS TO 
PRODUCTION PROCESS NEEDS
เครื่องจักรแบรนด์ Focaseiki จากไต้หวัน เป็นที่ยอมรับ
ในตลาดประเทศไทย… ตอบโจทย์ภาคขบวนการผลิต

Force Link Co., Ltd., has been engaged in the business 
as an importer and distributor of industrial machineries, 
measuring tools, both manual and automatic system, 
from Taiwan and China. Such products are suitable for 
Thailand because it is a developing country in the industries 
consequently resulting in a great number of factories being 

established over the past 16 years, eventually making us 
specialized in machineries which are evident by our works 
and services being acceptable by the industrial factories, 
state enterprise sector and leading universities in Thailand.

Mr. Dusit Aiamsaart, Sales Representative, speaks 
about the vertical VMC 1500 Focaseiki brand machine in 
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term of its special properties which are the workpiece cutting 
speed of 12,000 millimeters per minute, the spindle of 
8,000-10,000 rpm with the X, Y, Z axis coming with 7-angled 
bearings to reduce the effect of thermal deformation 
and that the servo motor system is used to control the 
main axis. The machine is functional with high precision, 
hence, ideally suitable for use in doing the work requiring 
a certain size, consistently equal quality for all workpieces.  
Because the program is used in issuing work orders, the 
chance of an occurrence of any damage or requiring any 
corrections on a workpiece would be very slim or almost 
none. In addition, the machine can be operated around 
the clock with rapidity in the productions, thus, resulting in 
the achievement of high productivity, the ability to predict 
and plan the production precisely and eventually making 
us knowing of the working duration in order to enable us 
to make an appointment or deliver work to the client on 
schedule. Moreover, workpieces can be switched in many 
ways and the machine can be used as long as 4-5 years 
without any problems. All these advantages are likely 
deemed to be the responsive solution to solve problems in 
the market and in the machinery industry.

In respect of our after-sales-service, we have a Team 
of Skillful Technicians who are well-trained and highly 
experienced to provide assistances in thinking, making 
analysis and solve problems so that repairs can precisely 
be made and responses according to the needs of 
the customers most met with reasonable service fees. 
Furthermore, the customers’ machines are inspected each 
year and if any customer should have encountered any 
problems, maintenance can be conducted immediately for 

บรษิทั ฟอซ ลิง้ค์ จ�ำกดั ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้น�ำเข้ำและจ�ำหน่ำย เครื่องจักร

อุตสำหกรรม เครื่องวัด ทั้งระบบแมนนวลและอัตโนมัติ จำกประเทศไต้หวัน 

และจีน ซ่ึงเป็นสินค้ำท่ีเหมำะกับประเทศไทย เนื่องจำกเป็นประเทศที่ก�ำลัง

พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม ท�ำให้มีโรงงำนเกิดข้ึนอย่ำงมำกมำย ตลอดระยะ

เวลำ 16 ปี ที่ผ่ำนมำ ท�ำให้เรำได้เป็นผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนเคร่ืองจักร โดยมี

ผลงำนและบริกำร เป็นที่ยอมรับจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ภำครัฐวิสำหกิจ 

มหำวิทยำลัยช้ันน�ำในประเทศไทย

คุณดสุติ เอี่ยมสะอำด ตวัแทนฝ่ำยขำย ไดก้ล่ำวถงึ เคร่ืองจกัรกลแนวตัง้ 
แบรนด์ Focaseiki รุ่น VMC 1500 คุณสมบัติพิเศษของตัวนี้คือ ควำมเร็ว

ในกำรตดัช้ินงำนอยูท่ี่ 12,000 มิลลิเมตรตอ่นำที แกนหมุน 8,000-10,000 rpm 

แกน X Y Z มำพร้อมตลับลูกปืน 7 เหล่ียม เพื่อลดผลกระทบจำกกำร

เปล่ียนรูปทำงควำมร้อน และใช้ระบบเซอร์โวมอเตอร์ในกำรควบคุมแกนหลัก 

เคร่ืองมีควำมเที่ยงตรงสูง ใช้ส�ำหรับปฏิบัติงำนที่ต้องกำรขนำดที่ แน่นอน 

คุณภำพสม�่ ำเสมอทุกช้ินงำนเท่ำกันหมด เนื่องจำกใช้โปรแกรมในกำรส่ังกำร

ท�ำงำน โอกำสเกิดควำมเสียหำยหรือต้องแก้ไขช้ินงำนน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย 

สำมำรถท�ำงำนได้ตลอด 24 ชม. มีควำมรวดเร็วในกำรผลิตท�ำให้ได้ผลผลิตสูง 

สำมำรถคำดกำรณ์และวำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงแม่นย�ำ จึงรู้ระยะเวลำ

ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อที่จะนัดหรือส่งงำนให้กับลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำนัดหมำย 

และสำมำรถสลับเปล่ียนช้ินงำนได้หลำยรูปแบบ อีกทั้งเคร่ืองยังใช้งำนได้นำน

ถึง 4-5 ปี โดยที่ไม่มีปัญหำ ถือว่ำตอบโจทย์ในตลำด และในอุตสำหกรรม

เครื่องจักรได้

กำรบริกำรหลังกำรขำยของเรำมีทีมช่ำงผู้เช่ียวชำญ ที่ผ่ำนกำรอบรม

และมำกด้วยประสบกำรณ์ ช่วยในกำรคิด วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำเพื่อให้

สำมำรถซ่อมบ�ำรุงได้อย่ำงตรงจุด เพื่อตอบสนองให้ตรงตำมควำมต้องกำร

ของลูกค้ำมำกที่สุดด้วยค่ำบริกำรที่ เหมำะสม และมีกำรตรวจสอบเครื่องของ

ลูกค้ำในแต่ละปี หำกพบเจอปัญหำ สำมำรถที่จะบ�ำรุงรักษำได้ทันที โดยที่ใช้

เวลำไม่นำน ไม่ส่งผลกระทบต่อขบวนกำรผลิตของลูกค้ำอย่ำงแน่นอน

completion without much time required and the customer’s 
production process definitely not be affected.
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MANUFACTURING TOPIC

 Machinery technology for nowadays industrial rubber 
seals has the evolution of work processes to be more 
streamlined which, in one part, is to reduce the traditional 
work process and the production costs in various parts. 
But, above all, it is extremely necessary that it brings along 
the standard quality which is industrially acceptable. In this 
column, we therefore would like to present the industrial 
rubber sealant machines to the manufacturing industrialists 
to be aware in terms of the development of tools and 
machines as to whatever the trend of the progress has 
currently been destined for.

Mr. Phira Nanthachai, Engineer Manager, Maxmachi 
Co., Ltd., revealed that, the company is dealing with the 
imports of industrial machines. But, the machine that we 
would like to present is the auto seal cooling machine 
which is the industrial rubber injection machine that most 
of the customers are in the group of the manufacturers 
of electrical cabinets, switchboard cabinets because in the 
old days, users would buy ready-made rubbers to be 
glued and then pasted them, eventually requiring rather 
quite a lot of resources in terms of the materials and 
raw materials to be used resulting in the production cost 

AUTO SEAL GLUING MACHINE... 
INDUSTRIAL RUBBER SEALANT SOLUTION
Auto Seal Gluing Machine…
โซลูช่ันส์เครื่องซีลกาวยางสําหรับอุตสาหกรรม

Mr. Phira Nanthachai, Engineer Manager, Maxmachi Co., Ltd.
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to be somewhat high. On the aspect of the design, the 
injection process is employed, thus, making the rubbers 
seamless. If it should be a ready-made rubber, it would 
not be possible. This machine will respond to all needs 
of users; firstly, the production cost of the raw material. 
Supposedly, if we, should buy one piece of finished rubber 
it would cost approximately 40 Baht per meter, but the 
cost by this machine would be 8 Baht per meter because  
whatever the cost is spent on, the in ject ion wi l l be 
likewise, hence, there will be no waste at all. Respective 
to the designing work, when the designing on the cabinet 
or the production is made, there will be some designs 
that the finished material cannot be used for designing, 
but, this machine will serve your purpose and needs on 
the design issue.
 “On the main usage, i f i t should be a sea l and 
permanently complete seal, it would remain sealed for 
approximately 20 years, but, if it should be a cabinet 
for regularly on-off opening, it will be about 10 years, at 
least, before it will become deteriorated dependable on 
the nature of usage. This machine is made to withstand 
high temperatures, water, chemical and corrosion resistance 
and that it is inflammable.” 
 Whereon the properties, this machine is of a typical 
CNC machine, in general , with its working principle is 
to suck the chemicals in for mixing at the nozzle. After 
that, it will be injected into workpiece. In terms of the 
consumable materials and parts, there will be the matter 
of the chemicals that needed to be imported which we  
a l ready did on the import of sa id mater ia ls or raw 
materials. Therefore, we have stockpiles for our customers, 
as well. While on the after-sales-service of the machines, 
particularly, on the matter of parts or spare parts, we 
provide a 2-year warranty for all cases. After our provided 
warranty is over, there will be a Service Contact on wait 
to provide services to our customers, as well.

	 เทคโนโลยีเครื่ องจักรส�ำหรับซีลยำงทำงอุตสำหกรรมในปัจจุบัน	ได้มี
วิวัฒนำกำรกระบวนกำรท�ำงำนให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น	ส่วนหนึ่งเพื่อลด
กระบวนกำรท�ำงำนแบบเดิมๆ	ลดต้นทุนกำรผลิตในส่วนต่ำงๆ	แต่เหนือสิ่งอื่นใด 

จ�ำเป็นต้องน�ำพำมำด้วยคุณภำพมำตรฐำนที่ ให้กำรยอมรับในอุตสำหกรรม 
ในคอลัมน์ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอเครื่องจักรส�ำหรับกำรซีลกำวยำงในอุตสำหกรรม	
ให้นักอุตสำหกรรมกำรผลิตได้รับทรำบว่ำกำรพัฒนำเครื่องมือเครื่องจักรใน
ปัจจุบันได้ก้ำวหน้ำไปสู่ทิศทำงใดแล้วบ้ำง
	 ด้ำน	คุณภีระ นันทชัย Engineer Manager บริษัท แม็กซ์มาชิ 
จ�ากัด เผยว่ำ	บริษัทท�ำเกี่ ยวกับกำรน�ำเข้ำเคร่ืองจักรทำงอุตสำหกรรม 

แต่เคร่ืองจักรที่อยำกน�ำเสนอคือเคร่ืองออโต้ซิลคูลลิ่ง	ซ่ึงเป็นเครื่องฉีดยำง
อุตสำหกรรม	โดยกลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตตู้ไฟฟ้ำ	ตู้สวิทซ์บอร์ด	
เพรำะว่ำสมัยก่อนกลุ่มผู้ใช้จะซ้ือยำงส�ำเร็จรูปมำติดกำวแล้วเอำมำแปะ	ซ่ึงใช้ 
ทรัพยำกรด้ำนวัสดุค่อนข้ำงมำก	และมีต้นทุนกำรผลิตในเร่ืองของวัตถุดิบ
ที่ สู ง	 ในส่วนของเ ร่ืองดี ไซน์นั้ นจะถูกออกแบบกระบวนกำรฉีดที่ ท� ำให้ 

ไร้รอยต่อ	เพรำะถ้ำเป็นยำงส�ำเร็จรูปจะไม่สำมำรถท�ำได้	และเครื่องจักรตัวนี้
จะตอบโจทย์ทุกอย่ำงที่ต้องกำรของผู้ใช้	โดยอย่ำงแรกคือต้นทุนกำรผลิตของ
ตัววัตถุดิบ	โดยสมมุติว่ำหำกซ้ือยำงส�ำเร็จรูปหนึ่งเส้นจะอยู่ที่ประมำณเมตรละ	
40	บำท	แต่ต้นทุนของเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่ เมตรละ	8	บำท	เนื่องจำกต้นทุนท่ี
ใช้ไปเท่ำไหร่ก็จะฉีดเท่ำนั้น	ซ่ึงจะไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย	ในส่วนของงำนดีไซน์
เวลำออกแบบงำนตู้หรือ	Production	จะมีดีไซน์บำงอย่ำง	ที่วัสดุส�ำเร็จรูป 
ไม่สำมำรถออกแบบดีไซน์ให้ได้	แต่เคร่ืองตัวนี้จะตอบโจทย์เรื่ องงำนดีไซน์ 

ให้ได้
	 “กำรใช้งำนหลักๆ	ถ้ำเป็นกำรซีลแบบปิดตำยจะอยู่ที่ ประมำณ	20	ปี 
แต่ถ้ำเป็นตู้ที่ ใช้งำนเปิด-ปิด	อยู่เรื่อยๆ	จะอยู่ที่ประมำณ	10	ปี	อย่ำงต�่ ำใน

 

กำรเสื่อมสภำพซ่ึงจะอยู่ที่กำรใช้งำน	โดยเครื่องตัวนี้ท�ำมำให้ทนอุณหภูมิสูง	
ทนน�้ำ	ทนเคมี	ทนกำรกัดกร่อน	แล้วก็ไม่ติดไฟ”
	 ในส่วนเร่ืองคุณสมบัติตัวเคร่ืองจะเป็นลักษณะเคร่ือง	CNC	ทั่ วไป

 

โดยหลักกำรท�ำงำนของเครื่ องจะมีกำรดูด เคมี เข้ ำมำผสมกันที่ หัวฉีด 

หลังจำกนั้นก็จะท�ำกำรฉีดเข้ำไปที่ ช้ินงำน	และในส่วนของเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง 

และพำร์ทสิ้นเปลืองก็จะมีในเรื่องของเคมีที่ต้องน�ำเข้ำมำ	ซ่ึงทำงบริษัทได้ 

น�ำเข้ำวัสดุหรือวัตถุดิบดังกล่ำวมำอยู่แล้ว	จึงท�ำให้มีสต็อกให้กับลูกค้ำ 
เ ช่นกัน	ส�ำหรับเ ร่ืองบริกำรหลังกำรขำย	โดยเฉพำะในส่วนของช้ินส่วน 
หรืออะไหล่ทำงบริษัทมีกำรันตีรับประกันให้ 	2	ปี	ทุกกรณี	หลังจำก 
ที่ หมดกำรันตีแล้วยังมีในเ ร่ืองของ	Service	Contact	ที่ คอยให้บริกำร 

แก่ลูกค้ำอีกด้วย

On the aspect of the design,
the injection process is employed,

thus, making the rubbers seamless.
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IT  FOR MANUFACTURING

HIGH-RESOLUTION
ENCODER MSA213C FOR DRIVE TECHNOLOGY
การใช้เทคโนโลยีไดรฟ์ MSA213C ท่ีให้ความละเอียดสูง

The requirements for sensors used for position detection 
in automation and drive technology increase with the 
complexity and performance of the associated machines 
and systems. A new MSA213C high-resolution absolute 
sensor from SIKO is a perfect solution. It not only supplies 
the absolute position at any time without referencing 
and without requiring a backup battery, but thanks to its 
small design and many different interfaces, it can also be 
integrated into the system and control environment with 
very little effort. 

Target Applications 
The MSA213C, with its high signal quality and small 

dimensions, is ideal for use in handling and assembly 
automation, machining systems, pick-and-place applications 
or PCB processing. The MSA213C is also an excellent choice 
for precise position detection and speed measurement in 
linear direct drives.

Absolutely High Resolution
The magnetic absolute linear encoder impresses with its 

high absolute resolution of 1 µm, ensuring precise position 
detection at all times. Absolute measurement is essential, 
especially in safety-relevant applications when a change in 
position has to be reliably detected, even if power is off. 

The repeat accuracy achieved of ± 1 µm enables reliable 
use in multi-axis applications or positioning systems where 
exact control and position recognition is required. It achieves 
this performance level over a length of up to 16 meters. 

Multiple Interfaces
The MSA213C is available with many different absolute 

interfaces so that it can easily be integrated into the 
application by the customer. Even in the basic versions 
with SSI, RS485 and BiSS-C, the sensor is also available 
with IO-Link and supports protocols from various control 
unit manufacturers. In addition, an incremental interface is 
available in parallel as a digital line driver or analog 1 Vss 
signal output. This combination provides absolute position 
information at all times and ensures exact commutation 
even in dynamic operation. 

A Function and Status LED is Included in the Housing 
for Installation and Operation Purposes.

Very small design, The small, compact design of the 
sensor, which allows easy integration into the target system, 
also deserves to be highlighted. The large reading distance 
of up to 0.8 mm and low space requirements ensure the 
user can integrate the sensor in the geometry and the 
available installation space of the system. The small size of 
the sensor is also remarkable in light of its long measuring 
range of 16 meters, resulting in a wide variety of possible 
applications.

A NEW MSA213C HIGH-RESOLUTION 
ABSOLUTE SENSOR FROM SIKO IS

 A PERFECT SOLUTION.
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ข้อก�ำหนดส�ำหรับเซน็เซอร์ที่ใช้ส�ำหรับกำรตรวจจับต�ำแหน่งในระบบอัตโนมัติ 

จะช่วยให้เทคโนโลยีเครื่องจักรมีกำรขับเคลื่อนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น และ

ยังลดปัญหำควำมซับซ้อนท่ีมีอยู่ในระบบท่ีเกี่ยวข้อง โดยเซ็นเซอร์ที่ ให้ควำม

ละเอียดสูงของ MSA213C รุ่นใหม่ จำก SIKO เป็นโซลูช่ันส์ที่สมบูรณ์แบบ 

เพรำะไม่เพียงแต่ให้ต�ำแหน่งท่ีแน่นอนได้ตลอดเวลำแล้ว อีกทั้งยังไม่ต้องอ้ำงอิง

และไม่จ�ำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ส�ำรอง เน่ืองด้วยกำรออกแบบท่ีมีขนำดเล็ก และใช้

อินเทอร์เฟซที่แตกต่ำงกัน จึงท�ำให้สำมำรถร่วมเข้ำกับระบบและสภำพแวดล้อม

กำรควบคุมได้อย่ำงง่ำยขึ้น

แอพพลิเคชันที่มีเป้าหมาย
MSA213C มีคุณภำพของสัญญำณสูงและให้ขนำดเล็กเหมำะส�ำหรับกำร

ใช้งำนในกำรจัดกำรและกำรประกอบแบบอัตโนมัติ โดยเฉพำะเคร่ืองจักรกล

และแอพพลิเคช่ันที่ใช้เป็นทำงเลือก รวมถึงสถำนที่ ซ่ึงสิ่งต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำนี้

จะท�ำให้ง่ำยต่อกำรประมวลผลใน PCB โดย MSA213C ยังเป็นตัวเลือกที่

ยอดเยี่ยมส�ำหรับกำรตรวจจับต�ำแหน่งท่ีแม่นย�ำและกำรวัดควำมเร็วในไดรฟ์

แบบเชิงเส้นโดยตรง

ความละเอียดสูงอย่างแน่นอน
ตัวเข้ำรหัสเชิงเส้นมีควำมสมบูรณ์ และตัวแม่เหล็กยังให้ควำมละเอียดที่

สมบูรณ์สูงถึง 1 µm เพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถตรวจจับต�ำแหน่งได้อย่ำงแม่นย�ำ

ตลอดเวลำ เนื่องจำกกำรวัดอย่ำงสมบูรณ์เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ในแอพพลิเคช่ันที่ เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย เพรำะเม่ือต้องตรวจจับกำร

เปลี่ยนแปลงได้ในต�ำแหน่งใดแล้วจะต้องแม่นย�ำและเช่ือถือได้ หรือแม้ว่ำจะปิด

เครื่องแล้วก็ตำม โดยเฉพำะควำมแม่นย�ำในกำรท�ำซ�้ ำที่ได้จำก ± 1 µm จะท�ำให้

สำมำรถใช้งำนได้ในแอพพลิเคช่ันแบบหลำยแกน หรือจะเป็นระบบก�ำหนดต�ำแหน่ง

ที่ต้องกำรควบคุมเองซ่ึงจะให้กำรจดจ�ำต�ำแหน่งที่แม่นย�ำ อีกทั้งยังสำมำรถ

ท�ำงำนได้มีประสิทธิภำพในระยะยำวถึง 16 เมตร

อินเทอร์เฟซที่หลากหลาย
MSA213C สำมำรถใช้ร่วมกับกำรท�ำงำนที่แตกต่ำงกันได้ เพื่อให้ลูกค้ำ

สำมำรถใช้งำนร่วมกับแอพพลิเคช่ันได้หลำกหลำยและง่ำยดำยขึ้น แม้ว่ำในรุ่น

พื้นฐำนที่มี SSI, RS485 และ BiSS-C ที่ เป็นเซน็เซอร์แต่ยังสำมำรถใช้งำนได้กับ 

IO-Link อีกด้วย เพรำะมีระบบโปรโตคอลจำกผู้ผลิตชุดควบคุมต่ำงๆ รองรับ 

นอกจำกนี้อินเทอร์เฟซแบบเพิ่มหน่วยควำมจ�ำยังสำมำรถใช้งำนได้ในแบบขนำน 

เช่น ไดรเวอร์สำยดิจิตอล หรืออนำล็อกสัญญำณ 1 Vss ซ่ึงชุดค่ำผสมนี้ให้

ข้อมูลต�ำแหน่งที่แน่นอนตลอดเวลำและรับประกันค่ำกำรเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน

แม้ว่ำจะอยู่ในกำรท�ำงำนแบบไดนำมิก

ฟังก์ช่ันและไฟ LED แสดงสถานะรวมอยู่ในตัว...เพื่อการติดตัง้และการ
ใช้งานที่สะดวก

ด้วยกำรออกแบบที่ เล็กมำก จึงท�ำให้กำรออกแบบเซ็นเซอร์มีขนำดเล็ก

กะทัดรัด ซ่ึงจะช่วยให้สำมำรถท�ำงำนได้ตรงเป้ำหมำยง่ำยข้ึน และยังให้ควำม

ส�ำคัญในระยะกำรอ่ำนสูงถึง 0.8 มม. ด้วยกำรที่ใช้พื้นที่น้อยจึงท�ำให้ผู้ใช้งำน

สำมำรถรวมเซน็เซอร์ได้ในรูปทรงของเรขำคณิต ส�ำหรับพื้นท่ีกำรติดตั้งที่มีอยู่

ในระบบเซ็นเซอร์ขนำดเล็กยังให้ควำมโดดเด่นในแง่ของระยะกำรวัดที่ยำวถึง 

16 เมตร ซ่ึงท�ำให้สำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำยลักษณะ
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BUSINESS NEWS

INTERROLL’S NEW PLANT
IN THAILAND FULLY OPERATIONAL
โรงงานใหม่ของ Interroll ในประเทศไทย เดินหน้าเต็มกําลังการผลิตแล้ววันน้ี

 Interroll (Thailand) Co., Ltd. has moved to a new, 
state-of-the-art plant in Phantong in order to seize growth 
opportunities in Southeast Asia.
 Interroll Thailand has completed its relocation from 
an existing production site in the Amata City Chonburi 
Industrial Estate, Phase 8, Phantong, to a new location in 
Phase 10. The new location provides a shop floor of more 
than 4,800 square meters as well as a 700 square meter 
office space in attractive Interroll design.
 “We are running a state-of-the-art location with improved 
capacities here,” says Mr. Grisorn Nakapong, Managing 
Director of Interroll Thailand. “The locally manufactured 

products are Rollers, RollerDrive, Pallet Flow, and Drum 
Motors service. Our customers can also count on upgraded 
Drum Motor services, which we provide at this location.”
 By the end of 2019, a production line for the Modular 
Conveyor Platform (MCP) wil l be added. Moreover, the 
container loading area has been laid out to support big 
orders of Pallet Flow for markets in Southeast Asia. The 
fac i l i ty a lso prov ides an in-house canteen for the 
employees as well as multipurpose areas for sports and 
team building activities. Modern office concepts facilitate 
communicat ion among employees and within project 
teams.
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Increased Productivity and Shorter Delivery Times
 Growth markets in Southeast As ia—espec ia l l y 
Indonesia, Philippines, Vietnam and Myanmar—show a good 
demand for Interroll products, with significant potential for 
the long-term future. Moreover, an increase in the base of 
installed material handling systems in the region provides 
additional opportunities for services in the region.
 “By introducing product lines with One Piece Flow and 
a high degree of automation, we have further raised our  
productivity significantly,” says Mr. Jens Strüwing, Executive  
Vice President Products & Technology at Interroll. 
“The new plant enables us to shorten del ivery t imes 
for our customers in the region by 30 to 50% and 
to produce a much larger range of our solut ions in 
proximity to our Southeast Asian target markets.”

 อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) ได้ย้ าย เข้ าสู่ โ รงงานแห่งใหม่ และ 
ทันสมัยที่สุด ในพื้นที่อ�าเภอพานทอง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) ได้เสร็จสิ้นการย้ายโรงงาน จากเดิมที่ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 8 อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปยัง
โรงงานแห่งใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ เฟส 10 โดยโรงงานใหม่มีพื้นที่การผลิตมากกว่า  

4,800 ตารางเมตร และพื้นที่ส�านักงานอีก 700 ตารางเมตร ที่มีการออกแบบ
ได้อย่างทันสมัยและโดดเด่นตามแนวทางของ Interroll
 “โรงงานแห่งใหม่นี้มีความทันสมัย พร้อมก�าลังการผลิตที่สูงขึ้น” กล่าว
โดย คุณไกรสร นาคะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โรล 

(ประเทศไทย) “โดยผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ้นที่ โรงงานแห่งนี้ ประกอบด้วย 

โรลเลอร์ โรลเลอร์ไดรฟ พาเลทโฟล และงานบริการดรัมมอเตอร์ ซ่ึงลูกค้า
ของเราสามารถมั่นใจในงานบริการส�าหรับดรัมมอเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 
ที่ เราจะให้บริการที่ โรงงานใหม่นี้”
 โดยภายในสิ้นปี 2562 นี้ จะมีการติดตั้งไลน์ผลิต Modular Conveyor 
Platform (MCP) เพิ่มเข้ามาด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดพื้นที่ ส�าหรับ 

โหลดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับค�าสั่งซ้ือพาเลทโฟลที่มีปริมาณสูงส�าหรับ
ตลาดในภูมิภาคเอ เ ชียตะวันออกเฉียงใต้  ภายในโรงงานอันทันสมัยนี้ 
ยังประกอบด้วยโรงอาหารส�าหรับพนักงานและพื้นที่สันทนาการ เช่น กีฬา
และกิจกรรมเสริมสร้างการท�างานเป็นทีม ซ่ึงเป็นคอนเซ็ปต์ส�าหรับออฟฟิศ 

ยุคใหม่ เพื่ อสร้างการสื่ อสารและความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่างพนักงานและ 

ทีมงานในโครงการต่างๆ

เพิ่มก�าลังผลิตและลดเวลาการส่งมอบ
 จากการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ 
ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเมียนมา ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความต้องการที่ สูงขึ้นอย่างชัดเจนในผลิตภัณฑ์ของ Interroll พร้อมทั้ง
ศักยภาพที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ การติดตั้งระบบถ่ายวัสดุที่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ในภูมิภาคนี้ ยังเพิ่มโอกาสส�าหรับงานบริการของ อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) ด้วย
 “จากการน�าระบบการผลิตแบบลีน One Piece Flow รวมทั้งระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต ท�าให้เราสามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้อย่าง
มีนัยส�าคัญ” กล่าวโดย Mr. Jens Strüwing รองประธานบริหารฝ่าย
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Interroll “โรงงานใหม่นี้จะท�าให้เราสามารถ
ลดเวลาการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้ได้ 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถตอบสนองความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
มากของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน”
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QUALITY  MANAGEMENT

X-RAY MACHINE TECHNOLOGY THAT CAN 
EFFICIENTLY INSPECT WORKPIECE IN 
ELECTRONICS INDUSTRY

เทคโนโลยีเครื่องเอ็กซ์เรย์ ที่สามารถตรวจสอบช้ินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ… ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Crest Nanosolution (Thailand) Co., Ltd., has been in 
business since 1999 as a distributor having expertise in optical 
microscope and X-ray system for micro photo contamination 
inspections. Since the company’s establishment, Crest Group 
has grown up into a team of more than 150 famous 
regional people which is dubbed to be the largest technical 

support group in Southeast Asia specializing in the advanced 
microscopic imaging and complex analytical X-ray solutions.

Mr. Apichat Suttiboon, Sales Manager, presents the 
Nordson X-ray Quadra 5 together with the X-ray technology 
and describes it as being a highly efficient machine in the 
inspections, easy to operate and having 2D and 3D applications 

Mr. Apichart Sutthibun, Sales Manager, Crest Nanosolution (Thailand) Co., Ltd.
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 บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด  ด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่
ปี 2542 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย และมีควำมเช่ียวชำญในด้ำน ไมโครสโคปแบบ
ออปติคัล และระบบเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนแบบไมโครโฟโต้ นับตั้งแต่
ก่อตั้งบริษัท กลุ่มเครสได้เติบโตขึ้นเป็นทีมมำกกว่ำ 150 คน มีช่ือเสียงระดับ

that allow the recognition of workpiece characteristics down to 
0.35 micrometer. Its maximum power is 10 watt but can be 
carried over up to 20 watt. The sub-micron resolution value 
display has the active image stabilization which can also carry 
the automatic checking in accordance with QFN, BGA, Pad 
standards. The machine also has a variety of options to help 
customize the system to suit the utilization needs. In addition, 
it has special accessories such as HCT and X-Plane for virtual 
data segmentation without any need to cut the board. The 
screen can be controlled in 4 directions for X-ray calculation of 
automatic type and can report the result fast with reliability, 
efficiency eventually resulting in the acquisitions of high quality 
products. This machine is designed for use, particularly, in the 
electronics industry.

Regarding the after-sales-service, we have a service team 
to handle troubleshooting around the clock. We also provide 
a 1-year warranty on the machines whereon the following 
years, customers can purchase contact services throughout 
the machine lifetime. Usually, our company will specify the 
machine lifetime for a period of 10 years with equipments 
and spare parts available for supports. Moreover, checks 
are conducted for error on workpiece of the customers. If 
any customer should subsequently encounter a mistake, the 
workpiece will all be taken apart to find an error or errors 
so that the customer’s machine can be developed in order 
to make the work outputs lesser in the errors or no longer 
have any errors.

ภูมิภำค และเป็นกลุ่มสนับสนุนด้ำนเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่ เ ช่ียวชำญในกำรถ่ำยภำพด้วยกล้องจุลทรรศน์ระดับสูงและโซลู ช่ันส์
เอ็กซ์เรย์เชิงวิเครำะห์ที่ ซับซ้อน 

คุณอภิชาติ สุทธิบุญ ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้น�ำเสนอ เครื่องเอ็กซ์เรย์
ของ Nordson รุ่น Quadra 5 ที่มำพร้อมเทคโนโลยี และกำรตรวจสอบ
ที่ประสิทธิภำพสูง ใช้งำนง่ำย ตัวเคร่ืองเอ็กซ์เรย์มีแอพพลิเคช่ันแบบ 2D 
และ 3D ท�ำให้รับรู้ลักษณะของช้ินงำนได้ถึง 0.35 ไมโครเมตร พลังงำน
สูงสุด 10 วตัต ์ แตส่ำมำรถเพิ่มไดถ้งึ 20 วตัต ์กำรแสดงคำ่ควำมละเอยีดแบบ 
Sub-Micron มีระบบป้องกันภำพสั่นไหวแบบแอคทีฟ อีกทั้งตรวจสอบอัตโนมัติ
ได้ตำมมำตรฐำน QFN, BGA, Pad ตัวเครื่องมีตัวเลือกที่หลำกหลำยเพื่อช่วย
ปรับแต่งระบบให้เหมำะกับควำมต้องกำรใช้งำน และยังมีอุปกรณ์เสริมพิเศษ
เช่น HCT และ X-Plane ส�ำหรับกำรแบ่งส่วนข้อมูลเสมือนโดยไม่จ�ำเป็นต้องตัด
บอร์ด สำมำรถควบคุมหน้ำจอได้ 4 ทิศทำง เพื่อค�ำนวณกำรเอ็กซ์เรย์ได้แบบ 
อัตโนมัติและรำยงำนผลได้อย่ำงรวดเร็ว มีควำมน่ำเช่ือถือมีประสิทธิภำพ 
ช่วยให้ได้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง เครื่องตัวนี้ออกแบบมำเพื่อกำรใช้งำนใน
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในเร่ืองของบริกำรหลังกำรขำย เรำจะมีทีมเซอร์วิสบริกำรลูกค้ำตลอด 
24 ช่ัวโมง โดยตัวเครื่องทำงเรำจะรับประกัน 1 ปี ส่วนปีต่อไป ลูกค้ำสำมำรถ
ซ้ือคอนแทคเซอร์วิสได้ ตลอดอำยุกำรใช้งำนของเคร่ือง โดยปกติทำงบริษัท
เรำจะระบุว่ำอำยุกำรใช้งำนเครื่องไว้ที่ 10 ปี โดยมีอุปกรณ์และอะไหล่ไว้ส�ำหรับ
ซัพพอร์ต และมีกำรตรวจสอบควำมผิดพลำดต่ำงๆ ของตัวช้ินงำนของลูกค้ำ 
หลงัจำกนัน้ถำ้ลกูคำ้เจอควำมผดิพลำดกจ็ะท�ำกำรแยกออกไปทัง้หมด เพื่อท�ำกำร
หำข้อผิดพลำดและพัฒนำเคร่ืองของลูกค้ำให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�ำให้ช้ินงำนที่

ออกมำนัน้มกีำรผดิพลำดนอ้ยลง หรอืไมเ่กดิกำรผดิพลำดอกีตอ่ไป
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ENVIRONMENT MANAGEMENT

REMOVING PARTICULATES AND/OR GASES FROM 
INDUSTRIAL EXHAUST STREAMS WITH 
SCRUBBER SYSTEM HELPS 
REDUCE BAD SMELL
ขจัดกลิ่นด้วยสครับเบอร์ ช่วยลดกลิ่นเหม็น...
ในขบวนการผลิตของโรงงาน
Conflict between communities and industrial factories has 

continued to be an accumulated problem in many areas, 
especially, the complaints about air pollutions stemed from 
industrial factories because most of the production processes 
have usually created bad smell or pollution that will cause 
damage in various fields to the communities and the 
surrounding environments. However, there are a lot of factories 
not ignoring the rising problems and have been trying to 
find a solution whether in organizing the order of buildings, 
installing deodorizing devices, building wastewater treatment 
ponds including the design of scrubber system innovation to 
particularly remove particulates and/or gases from industrial 
exhaust streams to eliminate foul odors in the factories.

Scrubber system is an odor treatment process by using 
a solution for absorption in the case of a smell with alkaline 
property: such as; ammonia, trimethylamine, to react with 
acid solution to acquire odorless compounds. In the event of 
an odor-caused substance with the acidic property: such as; 
hydrogen sulfide, methyl mercaptan, they can react with the 
alkaline solution to acquire odorless or less odor compounds. 
The scrubber system commonly used consists of two types: 

one is a vertical system using intake airflow through the 
bottom and outtake through the top and the other is an air 
cross-flow. At present, the air cross-flow system has become 
increasingly popular because of a less clog-up problem and 
the device is not too high which can be placed in low-
ceilinged rooms. The system consists of the type in which 
a medium is placed inside to increase the surface of contact 
between gas and liquid and the type having no medium 
in which water sprayer is used to make a water curtain or 
high pressure air is used to spray water to cause the air and 
water to be exposed and the odorant substances in the air 
to dissolve in the water. It shall be cautioned that in using this 
system, the temperature of the treating air before being fed 
into the system must not be too high because it will cause 
a rising of the steam and reduce the absorption efficiency. 
In the event of a necessity, an air heat exchanger before the 
air is fed into the system may be required and that caution 
on the matter of the dusts should be exercised as they may 
cause a clog-up.

Exhaust air released from factories or any sources of origin 
may have an impact on the surrounding communities. It is 
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therefore necessary to have an efficient air pollution treatment 
system suitable for the type of pollution such as particulates 
or gases. People handling air pollution treatment systems 
must have adequate knowledge and understanding on the 
fundaments and operations whether in the processing steps 
of designing, system calculations, construction and installation 
controls, working inspections as well as the directions on the 
use of the system to work properly.

ความขัดแย้งระหว่างชุมชน กับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัญหาสะสม

ต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการร้องเรียน เรื่องมลพิษทางอากาศที่มา

จากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่มักจะเกิด

ปัญหากลิ่นเหม็น หรือมลพิษท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่างๆ ต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมรอบข้าง แต่ก็ยังมีโรงงานอีกจ�านวนไม่น้อย ท่ีไม่ได้นิ่งนอนใจกับ

ปัญหาที่ เกิดขึ้น และพยายามหาทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบอาคาร 

ติดตั้งเครื่ องมือบ�าบัดกลิ่ น สร้างบ่อบ�าบัดน�้ าเสีย รวมถึงการออกแบบ

นวัตกรรมที่ เป็นระบบสครับเบอร์ เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นภายในโรงงาน

โดยเฉพาะ

ระบบสครับเบอร์ เป็นกระบวนการบ�าบัดกลิ่นโดยใช้สารละลายช่วยในการ

ดูดซึมในกรณีกลิ่นที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง เช่น แอมโมเนีย ไตรเมทิลลามีน 

น�ามาท�าปฏิกิริยากับสารละลายกรด เพื่อให้ได้สารประกอบที่ไม่มีกลิ่น ในกรณีท่ี

สารกอ่ใหเ้กดิกล่ินมีคณุสมบตัเิป็นกรด เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด ์เมทิล เมอรเ์คปแทน 

จะท�าปฏกิริยิากบัสารละลายดา่ง ไดเ้ป็นสารประกอบที่ไมม่กีลิ่นหรอืมกีล่ินนอ้ยลง 

ระบบสครับเบอร์ ที่ใช้โดยทั่วไปมีสองแบบ คือ ระบบในแนวตั้งใช้อากาศไหล

เข้าด้านล่างและออกด้านบน ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ อากาศไหลเข้าและออก 

แนวนอน (Cross-Flow) โดยในปัจจุบันระบบแนวนอนได้รับความนิยมมากขึ้น 

เพราะมีปัญหาการอุดตันน้อยและความสูงไม่มากนัก สามารถวางไว้ในห้องที่

มีเพดานต�่ าๆ ได้ ระบบมีทั้งชนิดที่ใส่ตัวกลาง ไว้ภายในเพื่อเพ่ิมผิวของการ

สัมผัสระหว่างก๊าซและของเหลว บางระบบที่ไม่มีตัวกลางก็ใช้การสเปรย์น�้าเป็น

ฝอยเล็กๆ เป็นม่านน�้า หรือใช้การอัดฉีดน�้ากับอากาศที่ความดันสูง กล่าวคือ  

ท�าให้อากาศกับน�้ามีการสัมผัสและสารที่มีกลิ่นในอากาศเข้าไปละลายในน�้า 

ข้อควรระวังในการใช้งานระบบคือ ต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของอากาศที่จะบ�าบัด

กอ่นเขา้ระบบสงูเกนิไป เพราะจะท�าใหเ้กดิไอน�้าและลดประสทิธภิาพของการดูดซึมลง 

ในกรณีที่จ�าเป็นอาจต้องมีอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนของอากาศก่อนเข้า

ระบบ และควรระวังเรื่องฝุ่นละอองเพราะอาจท�าให้อุดตันได้

อากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานหรือแหล่งก�าเนิดใดๆ อาจมีผลกระทบ

ต่อชุมชนโดยรอบ จึงจ�าเป็นต้องมีระบบบ�าบัดมลพิษอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับชนิดของมลพิษได้แก่ฝุ่นละออง หรือก๊าซชนิดต่างๆ ระบบ

บ�าบัด มลพิษอากาศจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานและการท�างาน 

ทั้งในขั้นตอนการออกแบบค�านวณระบบการควบคุมการก่อสร้างและ

ติดตั้ง การตรวจสอบการท�างานรวมถึงการอ�านวยการใช้ระบบให้ท�างานได้

อย่างถูกต้อง



54 ManufacturingREVIEW

BUSINESS NEWS

ONROBOT LAUNCHED ITS NEWEST VGC10 AT iREX 2019 IN TOKYO EMPHASIZING 
PRODUCT PERFORMANCE WITH “ONE-STOP-SHOP FOR COLLABORATIVE APPLICATIONS”
OnRobot เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด VGC10 ที่งาน iREX 2019 ในกรุงโตเกียว
เน้นย�้าประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้วย “One-stop-shop for Collaborative Applications”

OnRobot, the leader of Danish robot manipulator innovation, 
launched its newest VGC10 together with exhibiting products of 
a variety of applications at iREX 2019 or International Robot 
Exhibition 2019, the world’s leading intelligent robot technology 
exhibition held at Tokyo Big Sight in Tokyo, Japan.

The event was honored by Mr. Enrico Krog lversen, CEO and 
Mr. James Taylor, General Manager, APAC, as well as Mr.Takashi 
Suzuki, OnRobot’s Country Manager, Japan, who revealed the 
world’s robot trend and the OnRobot’s operational approach in 
offering products to manufacturing industry sector worldwide.

Mr. Krog lversen said, “OnRobot whose vision being the 
World’s Collaborative Robot Application Leader, has its head office in 
Denmark which consists of sales office, service work and R&D center. 
At present, we have sales offices scattering around the world with 
a total number of 180 employees. By 2020, we will have 40 kinds 
of products. On the aspect of technology, we will focus on 3 areas: 
namely;  Gripper, Sensors and Vision because we are hopeful to 
make robots able to work in conjunction with the applications in 
various parts effectively.

Over in the past up to nowadays, the use of robots in the 
industrial sector has apparently increased (according to report from 
the International Federation of Robotics). We can see that from 2013 
to 2018, the rate on the use of robot has continuously increased. It 
is expected that from 2019 to 2022, there will likely be a potential 
growth rate as well in Asia which is considered one of the world’s 
largest robot markets. According to the IFR Annual Report, in 2018, 
the robot gross sales in some countries:  such as; China, Japan, 
Korea, Taiwan, India, Singapore and Thailand were in increased, 

particularly, in Japan which accounted for the increase in the gross 
sales by more than 21%, representing 55,000 units which is the 
highest value of the country. Since 2013, the average annual growth 
rate has been documented at 17%, so, it is worthwhile to keep an 
eye on markets with highly automated industrial productions.

OnRobot has 3 groups of products: namely; Gripping, Sensing 
and Tool Changing, and most recently, VGC10 - Compact Electric 
Vacuum Gripper, the newest product, was launched at iREX 
2019, as well. OnRobot’s newest model product, it has integrated 
platform being able to easily work in conjunction with mechanical 
arm robots of many brands: such as; Doosan, FANUC, Hanwha, 
Kawasaki, KUKA, Nachi, Techman, Universal Robot and Yaskawa etc.

OnRobot has created a robotic function system application 
that works together which is known as “One-Stop Shop for 
Collaborative Applications.” As nowadays, the product group 
has covered a wide range of functions, the “One-Stop Shop 
for Collaborative Applications” will indeed help manufacturers or 
customers to have easier work in one place whether it is the 
work on assembling parts, packing or picking in CNC machines, 
etc. We believe that our new application product line will be able 
to perfectly respond to the needs of our customers in 2020. We 
currently have over 400 partners worldwide to operate OnRobot’s 
product distribution channels. Thereafter, our partners will continue 
to offer our solutions and service work to end-users. According to 
the 2018 robot usage data in markets of 15 Asian countries, it is 
found that a total number of 6 countries: namely; China, Japan, 
Korea, Taiwan, Singapore and Thailand accounted for growth rates 
of up to 88%. In addition, the markets in these 6 countries are still 
growing up to 70% in worldwide markets.”

Mr. Taylor gave his additional account, “I think, on the trends 
of the world and Asia in the robot markets in the past, many 
businesses had used robots to help in their works in conjunction 
with many applications or tasks which will eventually result in the 
growth of the robotic business in terms of the percentage of 
population popularity and sustainability and will also be one of the 
world business. Especially, when robots and various applications are 
deployed to work together, they will help reduce hindrances on the 
decreasing labor forces.

Respective to marketing plan in Southeast Asia, our office 
in Singapore will principally be responsible for overseeing the 
marketing activities in this region. In addition, we have partners in 

Mr. Enrico Krog lversen (Left), Mr. James Taylor (Right)
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Thailand, Vietnam, Malaysia and Indonesia to fulfill our marketing 
plan. Our plan is to conduct continuous trainings and developments.

In regard to Thai market and in Southeast Asia, it is apparent 
that there are many SMEs entrepreneurs with potentially great 
opportunity to open market in the Thai market. We already had 
business alliances in Thailand and have a potential opportunity to 
participate in the Industrial Trade Show in Thailand. And we think 
that we will make more investments in the Thai market,”

On the part of Mr. Niels Ole Sinkbaek Sørensen, General 
Manager, APAC & MEA, who gave his accounts in regard to 
robotic markets in Thailand as that “We are working to expand 
alliances or distributors in Thailand because we have many robotic 
products which we think that they can provide supports to those 
applications. We make our offers on such products by presenting 
them through the Industrial Robot Trade Show in Thailand which, 
we are confident that it will make our products expanded more 
in this market because Thailand is one of the large markets of 
Southeast Asia. For the time being, we may use our distributors 
in Thailand with whom we are allied as our distributing channels. 
We will provide supports in all aspects to our existing customers 
in Thailand through those distributors.”

OnRobot ผู้น�ำนวัตกรรมเครื่องมือปลำยแขนกลหุ่นยนต์สัญชำติเดนมำร์ก เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุด VGC10 พร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยแอพพลิเคช่ัน ในงำน 

iREX 2019 หรือ International Robot Exhibition 2019 งำนแสดงเทคโนโลยี

หุน่ยนตอ์จัฉรยิะช้ันน�ำของโลกที่จดัขึน้ ณ Tokyo Big Sight ในกรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น

ในงำนนี้ได้รับเกียรติจำก Mr.Enrico KrogIversen, CEO และ Mr.James 

Taylor, General Manager – APAC รวมถึง Mr.Takashi Suzuki, Manager 

Country Japan ของ OnRobot ได้มำเผยถึงแนวโน้มเทรนด์หุ่นยนต์ของโลก และ

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนของ OnRobot ในกำรน�ำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ภำคอุตสำหกรรม

กำรผลิตในทั่วโลก

Mr.Enrico เผยว่ำ “OnRobot มีวิสัยทัศน์ที่ว่ำด้วยกำรเป็นผู้น�ำแอพพลิเคช่ัน 

Collaborative Robot ของโลก โดยมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ในเดนมำร์ก ซ่ึงมีทั้ง

ส�ำนักงำนขำย งำนบริกำร และศูนย์ R&D ตัง้อยู่ในที่แห่งนี้ ปัจจุบันเรำมีส�ำนักงำนขำย

กระจำยอยู่ทั่วโลก และมีพนักงำนถึง 180 คน อยู่ทั่วโลกเช่นกัน โดยในปี 2563 เรำจะมี

ผลิตภัณฑ์ถึง 40 ผลิตภัณฑ์ ในส่วนด้ำนเทคโนโลยี OnRobot มุ่งเน้นด้วยกัน 3 ส่วน 

คือ Gripper, Sensors และ Vision เพรำะเรำมุ่งหวังให้โรบอทมีกำรท�ำงำนร่วมกับ

แอพพลิเคช่ันในส่วนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัจจุบันกำรใช้หุ่นยนต์ของภำคอุตสำหกรรมในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

(รำยงำนจำก International Federation of Robotics) โดยดูได้จำกปี 2556–2561 มี

อัตรำกำรใช้งำนหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง และคำดว่ำในปี 2562–2565 จะมีอัตรำกำร

เติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในเอเชียเป็นตลำดหุ่นยนต์ที่ใหญ่สุดในโลกแห่งหนึ่งจำกรำยงำน

ประจ�ำปี IFR เมื่อปี 2561 เช่น จีน ญี่ปุ่น เกำหล ีไตห้วัน อนิเดยี สงิคโปร์ และไทย โดยเฉพำะ

ยอดขำยหุ่นยนต์ในญี่ ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่ำ 21% คิดเป็น 55,000 ยูนิต ซ่ึงเป็นมูลค่ำสูงสุด

ของประเทศ และมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปี 17% นบัตัง้แตปี่ 2556 จงึเป็นท่ีนำ่จบัตำมอง

ส�ำหรับตลำดที่มีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมด้ำนอัตโนมัติที่สูงมำก

OnRobot มีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ Gripping, Sensing และ Tool 

Changing และล่ำสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่ำสุดคือ VGC10 – Compact 

Electric Vacuum Gripper ในงำน iREX 2019 นี้ด้วย ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของ 

OnRobot มีแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำมำรถท�ำงำนร่วมกันกับแขนกลหุ่นยนต์ได้

ง่ำยดำยในหลำกหลำยแบรนด์ เช่น Doosan, FANUC, Hanwha, Kawasaki, KUKA, 

Nachi, Techman, Universal Robot และ Yaskawa เป็นต้น

OnRobot ได้สร้ำงแอพพลิเคช่ันระบบกำรท�ำงำนของโรบอทที่ท�ำงำนร่วมกันหรือ

ที่เรียกว่ำ “One-Stop Shop for Collaborative Applications” เพรำะทุกวันนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกำรท�ำงำนที่หลำกหลำยมำก ซ่ึง “One-Stop Shop for 
Collaborative Applications” จะช่วยให้ผู้ผลิตหรือลูกค้ำมีกำรท�ำงำนที่ง่ำยขึ้นใน

จุดเดียว ไม่ว่ำจะเป็นงำนประกอบช้ินส่วน งำนแพ็คกิ้ง หรืองำนหยิบจับในเครื่องซีเอ็นซี 

เป็นต้น และ OnRobot เช่ือว่ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอพพลิเคช่ันใหม่ของเรำจะสำมำรถ

ตอบสนองกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ในปี 2563 ปัจจุบัน OnRobot มีพำร์ทเนอร์กว่ำ 

400 พำร์ทเนอร์ ทั่วโลก เพื่อด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ OnRobot 

ซ่ึงหลงัจำกนัน้พำรท์เนอรจ์ะน�ำเสนอโซลช่ัูนสแ์ละงำนบรกิำรของเรำสู ่End – Users ต่อไป 

โดยจำกข้อมูลกำรใช้งำนโรบอทปี 2561 ในตลำด 15 ประเทศเอเชีย พบว่ำมีถึง 6 

ประเทศ ซ่ึงมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึง 88% ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกำหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ 

และไทย ซ่ึงตลำดใน 6 ประเทศนี้ยังมีกำรเติบโตมำกในตลำดทั่วโลกถึง 70%” 

ด้ำนของ Mr.James กล่ำวเสริมว่ำ “เทรนด์ของโลกและเอเชียในตลำดหุ่นยนต์คิด

ว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำก็มีหลำยธุรกิจได้ใช้โรบอทช่วยท�ำงำน และในอนำคตคิดว่ำอำจจะ

มีอีกหลำยธุรกิจเช่นกันที่ต้องกำรใช้หุ่นยนต์ร่วมท�ำงำนกับแอพพลิเคช่ันหรืองำนต่ำงๆ 

มำกมำย และจะท�ำให้มีกำรเติบโตในแง่ของเปอร์เซน็ต์ด้ำนควำมนิยมของประชำกรและ

ควำมยั่งยืนซ่ึงจะเป็นหนึ่งในธุรกิจโลก โดยเฉพำะกำรท�ำงำนร่วมกันกับหุ่นยนต์และ

แอพพลิเคช่ันต่ำงๆ นั่นจะช่วยลดอุปสรรคในเรื่องแรงงำนที่ลดลง  

Mr. Takashi Suzuki
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ONROBOT LAUNCHES VGC10 COMPACT, A HIGHLY CUSTOMIZABLE ELECTRIC VACUUM GRIPPER 
The new gripper is ideal for small spaces but powerful and flexible enough for nearly any application 

OnRobot, a global leader in robotic 
end-of-arm tooling, announces the VGC10 
compact electric vacuum gripper that 
addresses customer demand for a small 
but powerful and highly configurable 
gripper for nearly any application. Based 
on the design of the award-winning 
OnRobot VG10 electric vacuum gripper, the 
compact VGC10 is smaller and lighter than 
its larger cousin, so is ideal for constrained 
environments and smaller robot arms, but 
offers the same impressive payload of 15 
kg (35lb). The VGC10 provides fast out-

OnRobot ผู้น�ำระดับโลกด้ำนเครื่องมือปลำยแขนหุ่นยนต์ประกำศ VGC10 ซ่ึงมี 

Gripper สุญญำกำศไฟฟ้ำขนำดกะทัดรัดที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ส�ำหรับ 

Gripper มีขนำดเล็ก แต่ทรงพลังและสำมำรถปรับแต่งได้ จำกกำรออกแบบของอุปกรณ์

จับยึดสุญญำกำศไฟฟ้ำ OnRobot VG10 ท�ำให้ VGC10 กะทัดรัดมีขนำดเล็กและน�้ำ

หนกัเบำ จงึเหมำะอย่ำงย่ิงส�ำหรบัสภำพแวดลอ้มที่มขีอ้จ�ำกดั และแขนหุน่ยนตข์นำดเลก็ อกี

ทัง้รับน�้ำหนักได้ถึง 15 กิโลกรัม (35 ปอนด์) VGC10 น�ำเสนอกำรปรับใช้อย่ำงรวดเร็ว

นอกกรอบ แต่ยังมีกำรปรับแต่งที่ไม่จ�ำกัด พร้อมตัวเลือกถ้วยดูดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำง

ง่ำยดำยและควำมสำมำรถเพิ่มหรือเปล่ียนแขนให้เหมำะกับกำรใช้งำนที่ เฉพำะเจำะจง 

ด้วยควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดค่ำ VGC10 สำมำรถจับและเคลื่อนย้ำยวัตถุขนำดเล็กได้

หลำยมิติและรับน�้ำหนักมำกได้ แม้จะมีแขนหุ่นยนต์ที่มีน�้ำหนักเบำ

VGC10 มีช่องอำกำศสองช่องที่ควบคุมได้อย่ำงอิสระท�ำให้สำมำรถท�ำหน้ำที่ เป็น 

Gripper คู่ที่มีกำรรับและปล่อยในลักษณะเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภำพและลดรอบ

เวลำได้ Gripper ยังสำมำรถใช้กับช่องอำกำศเดี่ยวเพื่อประสิทธิภำพกำรจับที่สูงขึ้น โดย

ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์หรือแหล่งจ่ำยอำกำศ – จ�ำกัดค่ำใช้จ่ำยในพื้นที่และกำรบ�ำรุง

รักษำรวมถึงกำรผลิตอัดอำกำศ - Gripper ใช้ไฟฟ้ำขนำดกะทัดรัดใช้งำนและเคลื่อน

ย้ำยได้ง่ำย รวมถงึมซีอฟตแ์วรแ์บบครบวงจรผำ่นแพลตฟอรม์ One System Solution 

ใหมข่อง OnRobot ท�ำให้สำมำรถติดตั้งและปรับใช้กับแขนหุ่นยนต์อุตสำหกรรมเบำหรือ

ท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงรวดเร็วเพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรผลิตที่มำกขึ้น

ส่วนแผนกำรตลำดในเอเ ชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ จะมีสิงคโปร์เป็น

ผู้ดูแลด้ำนกำรตลำดในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้เป็นหลัก และเรำยังมี

พันธมิตรในไทย เวียดนำม มำเลเซีย 

และอินโดนีเซีย ซ่ึงแผนงำนของเรำ

คือจะมีกำรเทรนนิ่งและพัฒนำอย่ำง

ต่อเนื่อง

ส�ำหรับตลำดในไทยและเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใตน้ั่นถอืว่ำมีผู้ประกอบ

กำรเอสเอ็มอีอยู่มำกมำย และมี

โอกำสที่จะเข้ำไปเปิดตลำดในตลำดไทยมำกขึ้น โดยเรำมีพันธมิตรอยู่ที่ไทยแล้ว และเรำมี

โอกำสที่จะเข้ำไปร่วมงำนแสดงนิทรรศกำรสินค้ำทำงอุตสำหกรรมที่ประเทศไทย และเรำ

คิดว่ำจะตัง้ใจลงไปในตลำดที่ไทยให้มำกขึ้นด้วย”

ด้ำน Mr. Niels Ole Sinkbaek SØrensen, General Manager, APAC & 

MEA กล่ำวถึงตลำดโรบอทในเมืองไทยว่ำ “เรำก�ำลังด�ำเนินกำรจะขยำยพันธมิตรหรือ

ตัวแทนจ�ำหน่ำยในเมืองไทย เนื่องจำกเรำมีผลิตภัณฑ์โรบอทอยู่มำกมำย ซ่ึงคิดว่ำจะ

สำมำรถสนับสนุนกำรใช้งำนต่ำงๆ เหล่ำนั้นได้ โดยน�ำเสนอผ่ำนงำนแสดงสินค้ำทำง

อุตสำหกรรมดำ้นหุน่ยนตใ์นประเทศไทย ซ่ึงจะท�ำใหผ้ลติภณัฑข์องเรำมีกำรขยำยตวัมำก

ขึน้ในตลำดนี ้เพรำะไทยเป็นหนึ่งในตลำดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ส�ำหรับตอน

นีเ้รำอำจใช้ช่องทำงจำกตวัแทนจ�ำหนำ่ยในประเทศไทยที่เรำเป็นพนัธมติรไปก่อน โดยเรำจะ

สนบัสนนุตวัแทนจ�ำหนำ่ยเหลำ่นัน้ในทกุๆ ดำ้น ผำ่นไปยังลกูค้ำของเรำที่มอียูใ่นประเทศไทย”

OnRobot เปิดตัว VGC10 Compact เคร่ืองจับสุญญากาศไฟฟ้าสูงท่ีปรับแต่งได้
Gripper ใหม่ เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีขนาดเล็ก แต่ทรงพลังและยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการใช้งานเกือบทุกประเภท

of-the-box deployment but also offers unlimited customization, 
with easily changeable suction cup options and the ability to add 
or replace arms to fit highly specific application needs. With this 
configurability, the VGC10 can grip and move a wide array of small, 
multi-dimensional, and heavy objects even with a lighter payload 
robot arm. 

The VGC10 features two independently controlled air channels 
that allow it to act as a dual gripper with pick-up and release in 
the same action, further increasing efficiency and reducing cycle 
time. The gripper can also be used with a single air channel for 
higher gripping performance. With no compressor or air supply 
needed—eliminating the cost, noise, space, and maintenance of 
producing compressed air—this compact electrical gripper is easy to 
implement and move. Fully integrated software through OnRobot’s 
new One System Solution platform makes it quick to deploy and 
redeploy on any major collaborative or light industrial robot arm for 
greater production flexibility. 

Mr. Niels Ole Sinkbaek SØrensen
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THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE DEVELOPS TEST 
LABORATORY STANDARD THUS MAKING IT  “THE ADVANCED 
STANDARDS DEVELOPING ORGANIZATIONS”
สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น
“องค์กรก�าหนดมาตรฐาน ประเภทขัน้สูง”

Thailand Automotive Institute has developed the Test 
Laboratory Standard with regard to the “Certification of Test 
Number 0094, Laboratory Certificates, signed by Deputy 
Secretary-General of Thailand Industrial Standards Institute, 
issued on 30 September 2019, to be certified under ISO/
IEC 17025:2017 (TIS 17025-2018)” which is the International 
Standard announced for superseding ISO/IEC 10725:2005 (TIS. 
17025-2548). Respective to this matter, the Laboratory has 
developed and improved the process to be in compatibility 
with the new standards announced for use in ISO/IEC 17025: 
2017 Certification with the objective to increase the capability 
of the Laboratory to be accepted both within the country 
and abroad, to ensure the quality and reliability in the Test 
Result Reports from the Laboratory where a total number 
of 50 Items have already been certified.

At the same time, Thailand Automotive Institute has 
been registered as the “Standards Developing Organizations 
(SDOs) under Advanced Category in Sector 70 which is 
on the Innovative Products, issued on 16 September 2019, 
signed by the Secretary of the Thai Industrial Standards 
Institute” which means that Thailand Automotive Institute is 
an agency that has the ability to handle standardizations 
to meet the international standards. Currently, Thailand 
Automotive Institute Test Center is under the phase of 
“the electric vehicle standard developments on the aspect 
of the safety, performance and energy for use in making 
the prime standards for the tricycles or electric Tuk Tuk of 
Thailand where the guidance and ways on which have been 
given by Standards Developing Division in the operations 
with the intention that the standards set by Thailand 
Automotive Institute will be a standard to keep pace with 
the technological advancements, enhance the economy and 
further create benefits for stakeholders both the producers 
and consumers.

สถาบนัยานยนต ์ ไดพ้ฒันามาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ “การรับรอง
หมายเลขรับรองที่ทดสอบ 0094 ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ลงนามโดย
รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออก ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
(มอก.17025-2561)” ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลที่ได้ประกาศ ออกมาใช้แทน ISO/
IEC 10725:2005 (มอก.17025-2548) โดยทางห้องปฏิบัติการได้พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้ในการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้เกิด
ความมั่นใจคุณภาพและความน่าเช่ือถือในรายงานผลการทดสอบจากห้อง
ปฏิบัติการ ซ่ึงมีสาขาที่ได้รับการรับรอง รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 50 รายการ 

พร้อมกันน้ี สถาบันยานยนต์ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น “องค์กรก�าหนด
มาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง 
สาขาท่ี 70 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ออกให้ ณ วันท่ี 16 กันยายน 2562 
ลงนามโดย เลขาส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ซ่ึงหมายความว่า 
สถาบันยานยนต์นั้นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสามารถในการจัดท�ามาตรฐาน
ให้เป็นไปตามหลักสากล ซ่ึงขณะน้ีศูนย์ทดสอบฯ สถาบันยานยนต์อยู่ระหว่าง 
การพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย สมรรถนะและ
พลังงาน เพื่อจัดท�าเป็นมาตรฐานแรกส�าหรับรถสามล้อ หรือ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
ของประเทศไทย ซ่ึงได้รับค�าช้ีแนะและแนวทางจากกองก�าหนดมาตรฐานใน
การด�าเนินการด้วยความตั้งใจว่ามาตรฐานท่ีทางสถาบันยานยนต์จัดท�า
ขึ้นนั้นจะเป็นมาตรฐานที่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไป
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SMART TOOL CABINET PREVENTS 100% TOOL LOSS, 
REDUCES THE USE OF CARETAKER AND  STORAGE SPACE 
MAKING CUTTING TOOL MANAGEMENT AN EASY MATTER

Established in 2006, Toollink Co., Ltd., has carried out 
business in distributing and providing consultations on leading 
cutting tools for machinery industry by offering cutting tools 
products of high efficiency and quality to reduce machining 
costs: such as; in the manufacturing industry of automotive parts, 
machineries, aircrafts and molding works. Toollink is an official 
distributor of “ZCC-CT” and “Union” (formerly SsangYong), the 
two brands that are robust in the manufactures of the Indexable 
Inserts, Endmills, and Drills cutting tools which are made of carbide 
cermet, ceramics, CBN and PCD. In addition, the company provides 
technical advices in accordance with the concept on the use of 
the cutting tools in complete integration.

Mr. Pairoj Ngamvinijsakul, Managing Director, Toollink Co., 
Ltd. said, originally, if any customers should need to manage the 

stock of the cutting tools in complete integration, they would 
have to invest in a sizable automation system together with the 
entire automation system of the factory which is quite costly. 
We therefore offered a solution to them, which was the Smart 
Tool Cabinet from the ZCC-CT brand. Because nowadays, the 
word Smart or IoT has more active role, Smart Tool Cabinet has 
therefore adopted IoT technology that can connect with wireless 
Lan for use in customers’ factories. Hence, the management and 
reporting on result of the requisitions of various tools for use 
will thus far be on online for entering into the system whether 
it is on the aspect of costing, production planning and control 
system or the accounting system in which the purchase orders 
can be made right away. This system is considered a basic system 
designed for use by the customers. Where on the matter of the 
connections with the external suppliers or those who are not 

SMART TOOL CABINET ป้องกันทูลหายได้ 100% ลดการใช้คนดูแล         
และพ้ืนท่ีจัดเก็บ ช่วยให้การจัดการคัตต้ิงทูลเป็นเร่ืองง่าย
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in the factories, they can view all cabinet operations by way of 
remote control from outside the factories. Or in the case where 
a problem is emerged, such problem can as well be transmitted 
online to the cabinet and that the problem can be analyzed 
immediately. This cabinet is equipped with 4G system that can 
send data up to the Cloud by itself and extract the data from 
the Cloud for utilizations or performing various tasks in order 
to manage the use of the factory tools. As for the matter in 
regard to the user or the cabinet operator, there must be, of 
course, the other people getting involved in. We use a sign-in 
system in entering for use. Another additional thing set up is 
the user facial recognition system, the user can therefore be 
defined for the cabinet to recognize in terms of the face of each 
person. The key feature of the Smart Tool Cabinet is to look 
after the tool stock; reduce the use of caretakers, the storage 
space and minimize recording errors on the tool disbursements; 
the rights and numbers of requisitions of each tool user are 
defined; the tool information data is linked to the manufactured 
parts; the use of all tools can be summarized and sizes of the 
Tool Cabinets, both small and large, are available to meet the 
customers’ requirements.

Whereon the matter of the after-sales-service, we have a Service 
Team of Sales Engineers to carry on co-ordinations from the 
beginning of the informational process to machining process 
co-planning, preparations for choosing cutting tool samples 
for testing and providing basic advices on the productions of 
workpieces. Every customer’s purchase order will be well taken 
care of with the efficient system according to the Principle of TPS 
and 6-SIGMA to ensure the customers’ confidence in us that they 
will receive the right products with quality, reasonable price and 
at the appointed time. Furthermore, our Team of Engineers has 
held joint discussions with the customers and manufacturers to 
find the best solutions as an alternative for the customers to be 
able to use the quality cutting tools as well as educating them 
on the use of the products; conducting seminars and trainings 
to enable them to choose the cutting tools ideally suitable for 
their uses. We place the importance on the continuous product 
developments as well as providing technical advices in order 
to increase working efficiency of the cutting tools; save time 
to increase production volumes of workpieces and achieve the 
desired quality. We focus on working in corroboration with our 
customers which is yet another part of our work improvement 
and development to help our customers expedite their work 
faster; reduce losses, wastes, so that our customers can be 
optimally beneficial in all aspects.

บริษัท ทูล ลิงค์ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2549 ด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำยและให้ค�ำปรึกษำ

ด้ำนเครื่องมือตัดเฉือนช้ันน�ำให้กับอุตสำหกรรมเครื่องจักร โดยจะน�ำเสนอเครื่องมือ

ตัดเฉือน (คัตติ้งทูล - Cutting Tool) ที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพสูง เพ่ือลดต้นทุน

ในงำนแมชชีนนิ่ง (Machining) เช่นอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ผลิตเครื่องจักร 

อำกำศยำน และงำนแม่พิมพ์ บริษัท ทูล ลิงค์ จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็น

ทำงกำร ให้กับ “ZCC-CT” และ “Union” (SsangYong เดิม) 2 แบรนด์ ท่ีมีควำม

แข็งแกร่งในกำรผลิตเครื่องมือตัดประเภท Indexable Inserts, Endmills, และ Drills 

ที่ท�ำจำกวัสดุคำร์ไบด์เซอร์เมต เซรำมิก CBN และ PCD อีกทั้งทำงบริษัทยังมีกำร

ให้ค�ำปรึกษำทำงเทคนิครวมถึงตำมแนวคิดกำรใช้เคร่ืองมือตัดเฉือนแบบครบวงจร

คุณไพโรจน์ งำมวินิจสกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ทูล ลิงค์ จ�ำกัด 

ได้กล่ำวว่ำ เดิมทีถ้ำลูกค้ำต้องกำรจัดกำรสต็อกของคัตติ้งทูลแบบครบวงจรซ่ึง

ต้องลงทุนระบบอัตโนมัติขนำดใหญ่ ร่วมกับระบบออโตเมช่ันของทั้งโรงงำน ซ่ึงมีค่ำ

ใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูงทำงเรำจึงน�ำเสนอโซลูช่ันส์ให้กับลูกค้ำนั่นก็คือ Smart Tool 

Cabinet หรือ ตู้สมำร์ทเก็บทูล จำกแบรนด์ ZCC-CT เน่ืองจำกปัจจุบันค�ำว่ำ 

Smart หรือ IoT มีบทบำทมำกขึ้น ซ่ึง Smart Tool Cabinet ได้น�ำเอำเทคโนโลยี 

IoT ที่สำมำรถเช่ือมต่อ Wireless Lan ใช้ในโรงงำนลูกค้ำได้ เพรำะฉะนั้นกำรจัดกำร

และรำยงำนผลกำรเบิกใช้ทูลต่ำงๆ จะออนไลน์เข้ำในระบบ ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรคิด

ต้นทุน ระบบกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต หรือระบบบัญชีที่สั่งซ้ือได้เลย นับว่ำเป็น

ระบบพื้นฐำนท่ีไว้ให้ลูกค้ำใช้งำน ส่วนในกำรเช่ือมโยงกับซัพพลำยเออร์ภำยนอก หรือ

ผู้ท่ีไม่ได้อยู่ในโรงงำนนั้นสำมำรถรีโมทจำกภำยนอกโรงงำนเข้ำมำดูกำรท�ำงำนของตู้

ได้ทั้งหมด หรือกรณีที่ เกิดปัญหำ ก็สำมำรถออนไลน์เข้ำมำที่ตู้ได้เช่นกัน และสำมำรถ

วิเครำะห์ปัญหำได้ทันที ตู้นี้มีระบบเป็น 4G สำมำรถส่งข้อมูลขึ้นคลำวด์ได้ด้วยตัวเอง 

และดึงข้อมูลจำกคลำวด์เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือท�ำกำรต่ำงๆ เพื่อบริหำรกำรใช้ทูล

ของโรงงำน ส่วนเรื่องผู้เข้ำใช้ หรือผู้ควบคุมตู้ ซ่ึงแน่นอนว่ำจะต้องมีคนเข้ำมำเกี่ยวข้อง 

เรำใช้เป็นระบบลงช่ือเข้ำใช้และสิ่งที่ เพิ่มเติมอีกอย่ำงคือ กำรจดจ�ำใบหน้ำผู้ใช้ ฉะนั้น

จะสำมำรถก�ำหนดผู้ใช้ เพื่อให้ตู้จดจ�ำใบหน้ำของแต่ละคน ส่วนจุดเด่นของ Smart 

Tool Cabinet ช่วยดูแลสต็อกของทูล ลดกำรใช้คนดูแล ลดพื้นที่จัดเก็บ และลดข้อผิด

พลำดกำรบันทึกเบิกจ่ำยทูล มีกำรก�ำหนดสิทธิและจ�ำนวนกำรเบิกของผู้ใช้ทูลของแต่ละ

คนมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลทูลกับพำร์ทที่ผลิต สรุปกำรใช้งำนของทูลได้ทั้งหมดและมีขนำด

ตู้เก็บทูล ทั้งแบบขนำดเล็ก และขนำดใหญ่ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

เร่ืองของบริกำรหลังกำรขำย บริษัทมีทีมเซอร์วิสเป็น Sales Engineer ท่ีคอย

ประสำนงำน ตั้งแต่เร่ิมกระบวนกำรให้ข้อมูล ร่วมวำงแผนกระบวนกำรแมชชีนนิ่ง เลือก

เตรียมตัวอย่ำงคัตติ้งทูลเพื่อกำรทดสอบ และกำรให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในกำรผลิต

ช้ินงำน ทุกกำรสั่งซ้ือของลูกค้ำ จะได้รับกำรดูแลอย่ำงดี ด้วยระบบท่ีมีประสิทธิภำพ 

ตำมหลัก TPS และ 6-SIGMA ให้ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำจะได้รับสินค้ำถูกต้อง มีคุณภำพ 

รำคำเหมำะสม และตำมเวลำที่นดัหมำย หำรือร่วมกบัลกูคำ้ และผูผ้ลติ เพื่อหำโซลช่ัูนสท่ี์

ดีที่สุด เพื่อเป็นทำงเลือกให้ลูกค้ำได้ใช้คัตติ้งทูลที่มีคุณภำพให้ควำมรู้กำรใช้งำนสินค้ำ 

มีกำรอบรมสัมมนำ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถเลือกคัตติ้งทูลให้เหมำะกับกำรใช้งำน บรษิทั

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง และให้ปรึกษำด้ำนเทคนิค เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของคัตติ้งทูล ช่วยประหยัดเวลำ เพื่อให้กำรผลิตช้ินงำนเพ่ิม

ขึ้นและได้คุณภำพตำมต้องกำร เรำมุ่งเน้นท�ำงำนร่วมกับลูกค้ำ เป็นส่วนหน่ึงในกำร 

ปรับปรุงและพัฒนำงำน ให้ลูกค้ำท�ำงำนได้เร็วขึ้น ลดกำรสูญเสีย ลดของเสีย เพ่ือให้

ลูกค้ำได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกด้ำน 
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 Mellanox Technologies , a leading supplier of high-
performance, end-to-end smart interconnect solutions for 
data center servers and storage systems, today introduced 
the “What Just Happened” series of educational workshops 
in Thailand to help network administrators and managers 
identify and address network or application performance 
issues before they impact end users. The first of such 
workshops, which was held today at IBIS  Styles Bangkok 
Ra t chada i n  co l l abo ra t i on w i t h Ag i l e  D i s t r i bu t i on ,
Mellanox’s appointed value-added distributor for Thailand,
attracted a turnout of delegates from multiple industry 
sectors.

 Mellanox’s intelligent interconnect solutions increase 
data center efficiency by providing the highest throughput,
lowest latency and In-Network Computing technology, 
delivering data faster to applications, unlocking system 
performance, and improving security. Mel lanox offers
a comprehensive choice of high-performance solutions, 
ranging from IPU(I/O Processing Unit), network adapters,
switches, cables, software and si l icon, that accelerate
application runtime and maximize business results for 
multiple markets – including High Performance Computing
(HPC) , enterpr ise data centers , c loud, storage, cyber
security, telco and financial services. 

MELLANOX TECHNOLOGIES ENABLES NEXT
GENERATION SECURE AND EFFICIENT CLOUD
DATA CENTERS IN THAILAND
Mellanox Technologies นําเสนอโซลูช่ันส์ระบบความปลอดภัย
อนาคต และการเร่งประสิทธิภาพคลาวด์ดาต้าเซ�นเตอร์

Mr.Charlie Foo, Vice President and General Manager for Asia Pacific and Japan (APJ) 

BUSINESS NEWS
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 Under c i rcumstances when the network is down 
or s low, Me l l anox prov ides a so lu t ion fo r network 
administrators and managers to monitor network activity 
and measure application response times, so that they can 
proactively identify and address poor network or application 
performance before it impacts end users. The real-time 
network visibility solution allows network administrators 
to explain “What Just Happened” to the network to their 
end users and stakeholders.
 “Thailand is a strategic growth market for Mellanox 
that is integral to our regional and global success. We are 
committed to growing our investment here, and are very 
exc i ted to impar t our exper t i se and knowledge in 
maximizing data center efficiency with our customers and 
partners in Thailand today,”said Mr. Charlie Foo, Vice President 
and General Manager for Asia Pacif ic and Japan 
(APJ) at Mellanox. “The advent of new innovations such 
as 5G,automation, machine learning and Artificial Intelligence 
(AI) will undoubtedly pose increasing challenges on network 
design and cloud eff ic iency. We are looking forward 
to working closely with our customers in Thai land to 
help them take advantage of next-generat ion digita l 
technologies, sharpen their competitive advantage, and 
unlock new opportunities with their customers.”
 According to IDC, over 61 percent of Thailand’s GDP 
will be digitalized by 2022, with growth in every industry 
driven by digital ly enhanced offerings, operations and 
relationships, driving US$72 billion in IT-related spending 
from 2019 through 2022. By 2022, 60 percent of Thailand’s 
IT spending will be on 3rd Platform technologies, as over 
30 percent of a l l  en te rp r i ses bu i ld “d ig i ta l -na t i ve ” 
I T env i ronments to th r i ve i n the d ig i t a l  economy. 
Similar ly, over 20 percent of Thai land’s organizations’ 
cloud deployment wi l l include edge computing, whi le 
25 percent of endpoint devices and systems will execute 
AI algorithms.

 เมลลาน็อกซ์ เทคโนโลยีส์ (Mellanox Technologies) ผู้น�ำด้ำนโซลูช่ันส์ 
อัจฉริยะประสิทธิภำพสูงแบบ End-to-End ส�ำหรับกำรเช่ือมต่อเซิร์ฟเวอร์และ
สตอเรจในศูนย์ดำต้ำเซน็เตอร์ ประกำศเปิดตัวหลักสูตรกำรเรียนรู้ในประเทศไทย
ภำยใต้ช่ือ “What Just Happened” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่มีหน้ำที่ดูแลและจัดกำรระบบเครือข่ำยในประเทศไทยได้มีควำม 

เข้ำใจ และสำมำรถระบุช้ีปัญหำในกำรท�ำงำนของระบบเครือข่ำย หรือแอพพลิเคช่ัน 
ได้ก่อนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งำนในองค์กร ทั้งนี้ เมลลำน็อกซ์ เทคโนโลยีส์ได้
จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรขึ้นที่ โรงแรมไอบิสสไตล์บำงกอกรัชดำ โดยร่วม
มือกับ Agile Distribution (Thailand) ผู้จัดจ�ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร (VAR) 
ของ เมลลำน็อกซ์ในประเทศไทย โดยได้รับควำมสนใจจำกตัวแทนจำกหลำย
ภำคส่วนอุตสำหกรรมในประเทศไทยเข้ำร่วมสัมมนำ
 โซลูช่ันส์กำรเช่ือมต่ออัจฉริยะของเมลลำน็อกซ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ของศูนย์ข้อมูลด้วยกำรรองรับปริมำณงำนสูงสุด ลดควำมหน่วงแฝง เพิ่ม
ควำมเร็วกำรส่งข้อมูลสื่อสำรกับแอพพลิเคช่ัน ปลดล็อคประสิทธิภำพให้ระบบ 
และยกระดับควำมปลอดภัย ทั้งนี้ เมลลำน็อกซ์เสนอทำงเลือกที่ ครอบคลุม 
กำรท�ำงำน ไม่ว่ำจะเป็นระบบเครือข่ำย ระบบประมวลผลหลำยแกน เน็ตเวิร์ด 

อะแดปเตอร์อุปกรณ์สวิตช์ สำยเคเบิ้ล ไปจนถึงซอฟต์แวร์และระบบซิลิคอน 
เพื่ อช่วยเร่งกำรท�ำงำนของแอพพลิ เคช่ันและผลลัพธ์ธุรกิจท่ีแตกต่ำงกัน 

รวมถึงคอมพิวเตอร์ประสิทธิภำพสูง (HPC) ศูนย์ข้อมูล ระบบคลำวด์ ระบบ
สตอเรจ ระบบควำมปลอดภัยไซเบอร์ ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และบริกำร
กำรเงิน 
 ส�ำหรับหลักสูตรกำรอบรมในครั้งนี้ นอกจำกฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรระบุ ปัญหำเครือข่ำยหรือกำรท�ำงำนแอพพลิ เค ช่ันแล้ว 
ยังน�ำเสนอทิศทำงแนวโน้มของกำรใช้งำนศูนย์ดำต้ำเซ็นเตอร์ที่มีควำมทันสมัย  
และแบ่งปันประสบกำรณ์ต่ำงๆ จำกลูกค้ำ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีกำรตรวจ
สอบระยะไกล (Telemetry) ในกำรจัดกำรระบบเครือข่ำยอัตโนมัติยุคใหม่ และ
ยังได้น�ำ เสนอเทคโนโลยีระดับผู้น�ำของเมลลำน็อกซ์ในอุปกรณ์ที่ เรียกว่ำ 
SmartNIC (NIC คือ กำร์ดเช่ือมต่อเครือข่ำย ซ่ึงท�ำหน้ำที่ลดภำระกำรท�ำงำน
ของระบบประมวลผลหลัก) และน�ำเสนอกำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ 
เครือข่ำย 
 “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลำดหลักที่มีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง
ส�ำหรับเมลลำน็อกซ์ นับเป็นส่วนส�ำคัญของควำมส�ำเร็จในระดับภูมิภำคและ
ระดับโลกของบริษัท ดังจะสะท้อนให้เห็นในควำมมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทที่จะเพ่ิม
กำรลงทุนที่นี่ ซ่ึงเมลลำน็อกซ์ตื่นเต้นอย่ำงยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง และน�ำควำม
เช่ียวชำญและควำมรู้ของเรำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพให้แก่ศูนย์ข้อมูลของลูกค้ำ 
และยังท�ำให้คู่ค้ำในประเทศไทยของเมลลำน็อกซ์เติบโตไปพร้อมกัน” มร. ชาร์ลี 
ฟู รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ ปุ่น
เมลลำน็อกซ์กล่ำวและได้เสริมว่ำ “กำรถือก�ำเนิดของนวัตกรรมใหม่ เช่น 5G, 
ระบบออโตเม ช่ัน , กำร เ รียนรู้ด้วยตัว เองของคอมพิว เตอร์  (Mach ine 
Learning) และปัญญำประดิษฐ์ (AI) ล้วนเป็นควำมท้ำทำยในกำรออกแบบ
ระบบเครือข่ำยและประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของระบบคลำวด์อย่ำงไม่ต้องสงสัย 
เมลลำน็อกซ์จะท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับลูกค้ำในไทยเพื่อให้พวกเขำได้รับประโยชน์
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลรุ่นต่อไป เพิ่มควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน และปลดล็อก
เพื่อก้ำวออกสู่โอกำสใหม่ๆ ไปกับลูกค้ำของพวกเขำ”
 ข้อมูลของไอดี ซีระบุว่ำภำยในปี 2565 ร้อยละ 61 ของ GDP ของ
ประเทศไทยจะถูกท�ำให้เป็นดิจิทัล ทุกอุตสำหกรรมจะมีกำรเติบโตอันมำจำก
แรงขับเคลื่อน ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำที่ ได้รับกำรส่งเสริมทำงดิจิทัล, กำรด�ำเนิน
กำรและปฎิสัมพันธ์ สร้ำงให้เกิดตัวเลขกำรใช้จ่ำยสินค้ำกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับไอที
ถึง 72,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2562-2565 โดยคำดกำรณ์ว่ำใน 
ปี 2565 นั้น ร้อยละ 60 ของรำยจ่ำยด้ำนไอทีจะถูกใช้จ่ำยไปกับเทคโนโลยีที่
อยู่บนแพลตฟอร์มยุคที่  3 นี้ โดยที่มำกกว่ำร้อยละ 30 ขององค์กรทั้งหมด
จะเดินหน้ำสร้ำงสิ่ งที่ เรียกว่ำ “Digital-Native” ให้กับระบบไอทีให้พร้อมรับ
กำรระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และในบริบทที่สอดคล้องกันจะมีองค์กรในไทย
อีกรำวร้อยละ 20 ที่ยังคงมีกำรใช้งำนระบบคลำวด์จะรวมเทคโนโลยีอย่ำง 
Edge Computing เข้ำไว้ด้วย อีกร้อยละ 25 ที่ ใช้งำนอุปกรณ์ปลำยทำง 
(Endpoint Devices) และระบบจะต้องหันมำรองรับกำรน�ำเอำระบบปัญญำ
ประดิษฐ์หรือ AI เข้ำมำใช้งำน

“Mellanox’s intelligent
interconnect solutions
increase data center

efficiency by providing
the highest throughput
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POST  SHOW

METALEX 2019, THE 33rd  EDITION  OF  MACHINE  TOOLS 
AND METALWORKING EXHIBITION, WITH HIGH 
TECHNOLOGIES FROM GERMANY PARTNER COUNTRY 
AND MORE THAN 4,000 BRANDS FROM 50 COUNTRIES. 
เมทัลเล็กซ์ 2019 มหกรรมเคร่ืองจักรกล และเทคโนโลยีโลหะการนานาชาติ 
ครัง้ท่ี 33 เชิญเยอรมนีในฐานะประเทศพันธมิตร นําเทคโนโลยีกว่า 
4,000 แบรนด์ จาก 50 ประเทศทัว่โลก

Under the theme of “New Smart Technologies” METALEX 
responds to the direction of Thailand’s national strategy to 
drive industries by highlighting high-precision technologies for 
every manufacturing process; for example, 56 technologies 
that make their Asia and ASEAN debuts under the label 
of “Only@METALEX 4.0,” special focuses on Smart Wire 

and Tube, Smart Sensor, and Smart Materials; as well as 
robotics and automation technologies and SI in ROBOT X. 
All these contents and more make METALEX the industry 
platform that will propel developments of a vast range 
of sectors including modern automotive, aerospace, and 
medical devices and ready to be a mechanic that drives 
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the developments of the 10 target industries under the 
national strategy goal.

Mr.Suttisak Wilanan, Deputy Managing Director of  Reed 
Tradex Co., Ltd., elaborated, “The 33rd edition of METALEX 
is being honored by Germany participating in the event as 
the first Partner Country of the event. The technologies in 
‘German High Tech in Metal Working Pavilion’ are very special 
and can directly provide answers to our industrialists’ needs”.

Mr. Thomas Bareiss, Parliamentary State Secretary, from 
the German Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy (BMWi) will inaugurate the partner country participation 
of Germany.

“Imports of machinery for the metalworking industry from 
January to September 2019 reached 39 billion baht. From 
Germany alone, the value was 1.9 billion for the first three 
quarters of 2018 and grew to 3.1 billion baht during the same 
period of 2019. This represented a growth of 63%, revealing the 
need for high precision machinery that Germany is one of the 
leading suppliers and has expertise that is needed in Thailand.”

ด้วยแนวคิดการจัดงาน “New Smart Technologies” ที่ก�าหนดขึ้นตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และความต้องการท่ีจะตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมการผลิต METALEX 2019 จึงรวมเทคโนโลยี 
ในระดับ High Precision ส�าหรบัทุกกระบวนการผลติ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัอุตสาหกรรม

โลหะการ น�าเสนอในรูปแบบของไฮไลท์ต่างๆ เช่น การคัดสุดยอดเทคโนโลยี
ภายในงาน ที่ เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียและอาเซียนกว่า 56 รายการ น�าเสนอ
ภายใต้สัญลักษณ์ Only@METALEX 4.0 การเปิด 3 โปรไฟล์พิเศษ Smart 
Wire and Tube, Smart Sensor และ Smart Materials ที่ เติมเต็มความ
สมบูรณ์ของงาน ตลอดจน Robot X ส่วนจัดแสดงเกี่ ยวกับเทคโนโลยี 
โซลู ช่ันส์หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ SI เพื่ออุตสาหกรรมโลหะการโดยเฉพาะ 
ทั้งนี้เพื่อให้งาน METALEX มีส่วนที่จะมุ่งยกระดับการผลิตของไทยและภูมิภาค 
สู่ประเทศอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ทั้งยานยนต์สมัยใหม่ อากาศยาน 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

นายสทุธศัิกดิ์ วิลานนัท ์รองกรรมการผูจั้ดการ บรษิทั รีด้ เทรดเดก็ซ์ จ�ากดั 
กล่าวว่า “งานเมทัลเล็กซ์ 2019 มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากประเทศ
เยอรมนี เข้าร่วมงานในฐานะประเทศพันธมิตร เป็นประเทศแรกของการจัดงาน
ตลอด 33 ปีท่ีผ่านมา โดยเทคโนโลยีท่ีทางเยอรมนีน�าเสนอในงานครั้งนี้มีความ
พิเศษ และตอบสนองความต้องการของนักอุตสาหกรรมของเราได้โดยตรง” 

นายโทมัส บาไรส์ สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWi) ได้มา
ร่วมเปิดงานในฐานะประเทศพันธมิตร

“จากมูลค่าการน�าเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมโลหะการ 
เดือนมกราคม-กันยายน 2562 มูลค่า 39,000 ล้านบาท โดยการน�าเข้า
เคร่ืองจักรจากเยอรมนี ในช่วงเวลาเดียวกัน ในปี 2561 มีมูลค่า 1,900 บาท 
และ ในปี 2562 มีมูลค่า 3,100 ล้านบาท โตข้ึนกว่า 63% แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการเคร่ืองจักร High Precision ท่ีเยอรมนีเป็นหน่ึงในผู้น�า และมี
ความเช่ียวชาญ เป็นท่ีต้องการในประเทศไทย”



Digital Manufacturing 
and Machine Evolution!!!
กาวแรก กาวใหม กาวไกล เหนือกวาคูแขง...

     Manufacturing Review Seminar 2020 เวทีของการนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉร�ยะและโซลูชั่นสใหมลาสุด

ในอุตสาหกรรมโลหะการ ทานจะไดพบกับเทคโนโลยีใหมลาสุดกวา 15 แบรนดชั้นนำจากทั่วโลก ที่มาเผยถึงความเปนไปได

ของความชาญฉลาดของอุตสาหกรรม 4.0 เพ�่อผลักดันการผลิตของคุณใหกาวหนาไปพรอมๆ กัน และสอดคลองกับเศรษฐกิจ

ในยุคดิจิทัล

    งามสัมมนาฯ ที่เชื่อมโยงหวงโซการผลิตทั้งหมดไวดวยกัน ที่เนนเนื้อหาสาระในระบบอัตโนมัติ ปญญาประดิษฐ 

และหุนยนตแขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพ�่อการเพ�่มประสิทธิภาพการพผลิต และเพ�่มทักษะความสามารถ และความคิดสรางสรรค

ใหกับอุตสาหกรรม
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ทานผูประกอบการยุคใหม จะไดพบกับ…
- เทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่มีความเปนอัจฉร�ยะ

- เทคนิคการบร�หารจัดการเคร�่องมือเคร�่องจักรในยุคดิจิทัล

- แนวปฏิบัติในการขจัดตนทุนสวนเกิน

- โซลูชั่นสสำหรับเชื่อมโยงเคร�อขายที่เปน  Smart Factory
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 STEELFAB 2020
   Date : Jan. 13 - 16, 2020

   Venue : Expo Centre Sharjah, UAE - United Arab Emirates
   Organizers :  Expo Centre Sharjah

   Tel : +971 6-5770000
   Website : www.expo-centre.ae

AUTOMOTIVE WEIGHT REDUCTION EXPO 2020
   Date : Jan. 15 - 17, 2020

   Venue : Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big 
Sight), Japan

   Organizers :  Reed Exhibitions Japan Ltd.
   Tel : +81 03 3349-8501

   Website : www.reedexpo.co.jp

SAMUMETAL 2020
   Date : Jan. 30 - Feb. 01, 2020
   Venue : Pordenone Fiere, Italy
   Organizers : Pordenone Fiere  

   Tel : +39 0434 232111
   Website : www.fierapordenone.it

AUTO EXPO 2020
   Date : Feb. 06 - 09, 2020

   Venue : Pragati Maidan, India
   Organizers :  ACMA (Automotive Component Manufacturers 

Association of India)
   Tel : +91 11 616 0315

   Website : www.acmainfo.com

PACIFIC DESIGN & MANUFACTURING 2020
   Date : Feb. 11 - 13, 2020

   Venue : Anaheim Convention Center,USA 
   Organizers :  UBM Canon

   Tel : +1 310 445-4200
   Website : www.informamarkets.com

IFAM SLOVENIJA 2020
   Date : Feb. 11 - 13, 2020

   Venue : Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre, Slovenia

   Organizers :  ICM d.o.o.
   Tel : +386 3 620 07 03
   Website : www.icm.si

IMTEX 2020
   Date : Jan. 23 - 28, 2020

   Venue : Bangalore International Exhibition Centre 
(BIEC),India

   Organizers : IMTMA (Indian Machine Tool Manufactuers 
Association) 

   Tel : +91-80-66246600
   Website : www.imtma.in

FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO 2020
   Date : Jan. 15 - 17, 2020

   Venue : Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big 
Sight),Japan

   Organizers : Reed Exhibitions Companies
   Tel : +44 20 8271 2134

   Website : www.reedexpo.com

 IFEX 2020
   Date : Feb. 28 - March 01, 2020

   Venue : Chennai Trade Centre, India
   Organizers :  Koelnmesse GmbH

   Tel : +49 221 821-0
   Website : www.koelnmesse.com

ROBOTICS 2020
   Date : Feb. 11 - 13, 2020

   Venue : Ljubljanski sejem - Ljubljana Exhibition and 
Convention Centre, Slovenia

   Organizers : ICM d.o.o.
   Tel : +386 3 620 07 03
   Website : www.icm.si

METAL & STEEL MIDDLE EAST + FABEX MIDDLE EAST 2020
   Date : Feb. 27 - 29, 2020

   Venue : Cairo International Convention & Exhibition Centre, 
Egypt

   Organizers :  AGEX (Arabian German Exhibitions company Ltd)
   Tel : +20 2 2270 3584

   Website : www.arabian-german.com

ADVANCED MANUFACTURING EXPO ANAHEIM 2020
   Date : Feb. 11 - 13, 2020

   Venue : Anaheim Convention Center,USA
   Organizers :  UBM Canon

   Tel : +1 310 445-4200
   Website :  www.informamarkets.com

TANZANIA TRADE SHOW 2020
   Date : Feb. 21 - 23, 2020

   Venue : Mlimani Conference Centre, Tanzania
   Organizers :  Grow Exhibitions

   Tel : +971 4 396 4906
   Website : www.growexh.com

DMS - DESIGN ENGINEERING & MANUFACTURING 
SOLUTIONS EXPO / CONFERENCE 2020

   Date : Feb. 26 - 28, 2020
   Venue : Tokyo International Exhibition Center (Tokyo 

Big Sight), Tokyo 135-0
   Organizers :  Reed Exhibitions Japan Ltd.

   Tel : +81 03 3349-8501
   Website : www.reedexpo.co.jp

THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2020
   Date : Feb. 12 - 15, 2020

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

   Organizers :  Digiview Advertising Group Co., Ltd.
   Tel : +66 2838 9999

   Website : www.thailandindustrialfair.com

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

IPN106101 IPN106102

SANYO SPECIAL STEEL

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

เหล็กพิเศษ Sanyo

 Sanyo Specia l Steel เป�นบริษัทที่ ดีที่ สุด ในด้านอุปกรณ์

เครื่ องมืออันทันสมัย ทั� งคุณภาพของสินค้ าและ เทคโน โลยี ใน

การผลิตซ่ึงพยายามที่ จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการนําเสนอ

สินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั�งทางด้านคุณภาพและราคา Sanyo มีความ

ชํานาญในการผลิตเหล็กหลายประเภท เช่น เหล็ก QC11, QCM8, 

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

IPN106103

METAL CUTTING BAND SAW MACHINE

The saw machine belt is controlled by hydraulic 
cylinder. The speed of saw belt blade can be controlled 
by adjusting the motor speed to 2 levels that can 
swing to the left and right by 30-60 degrees. It is 
equipped with cooling system with pump and electric 
motor. Electro-Mechanical Blade Tensioner with Micro 
Switch is used in the tension adjustment.

เครื่องเลื่อยสายพานตัดโลหะ

เครื่องควบคมุการเคลื่อนที่ของเลื่อยสายพาน ดว้ยกระบอกไฮดรอลิก 

ควบคุมความเร็วใบเลื่อยสายพาน โดยสามารถปรับระดับความเร็วของ

มอเตอร์ได้ 2 ระดับ สามารถหมุนซ�ายและขวาได้ 30–60 องศา มีระบบ

หลอ่เยน็ด้วยปั�มและมอเตอรไ์ฟฟ�า การปรบัตึงใช�แบบ Electro-Mechanical 

Blade Tensioner พร้อมด้วยไมโครสวิทซ์

CLOSED SWITCH FIBER LASER CUTTING MACHINE
The machine is designed with a fully closed system for safety 

purpose from invisible laser rays and the machine movement 
mechanism and a switching table to help save the loading time 
with drawer tray for cleaning scrap metals and small workpieces. 
The machine laser power is 700-10,000 watts with the position 
precision of 0.03 mm/minute and the maximum position speed of 
150 m/minute.

เคร่ืองตัดเลเซอร์ไฟเบอร์แบบสวิตช์แบบปิด
 เครื่องออกแบบมาด้วยระบบปิดที่มิดชิด เพ่ือความปลอดภัยจากรังสีเลเซอร์ที่มอง

ไม่เห็นและกลไกการเคล่ือนที่ของเครื่อง มีตารางการสลับช่วยประหยัดเวลาในการโหลด 

มีถาดลิ�นชักทําความสะอาดเศษเหล็กและชิ�นงานขนาดเล็ก เครื่องมีกําลังแสงเลเซอร์

อยู่ที่ 700–10,000 วัตถ์ ความแม่นยําของตําแหน่ง 0.03 มม./นาที และความเร็ว

ตําแหน่งสูงสุด 150 ม./นาที
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IPN106104

IPN106106

IPN106105

CNC TAPPING MACHINE
The machine has been designed with the standard being 

met, thus, making it strong and stable with a direct driving 

speed of 6,000 rpm for fast drilling and tapping on 3 axes that 

can drill up to 48-60 meters and substantially help reduce the 

cutting time. The machine can change the servo drive with high 

speed, precision and stability, resulting in the equal output for 

all workpieces.

เครื่องซีเอ็นซีเจาะต๊าป
เครื่องออกแบบมาได้มาตรฐาน แข็งแรง และมั่นคง แกนหมุนด้วย

ความเร็วสูงแบบไดรฟ์โดยตรง อยู่ที่ 6,000 รอบต่อนาที สําหรับการเจาะ 

และต๊าปทํางานอย่างรวดเร็วบนแกน 3 แกน และสามารถเจาะได้ถึง 48-60 

เมตร ซ่ึงช่วยลดเวลาการตัดได้อย่างมาก เครื่องมือเปลี่ยนเซอร์โวไดรฟ์ด้วย

ความเร็วสูง แม่นยํา และเสถียรภาพ ทําให้ได้ชิ�นงานที่ออกมาเท่ากันทุกตัว 

HYDRAULIC PRESS BRAKE
The machine structure is all steel, thus, making it 

strong and durable. The upper and lower blades are 

made of high quality steels that can rapidly clamp onto 

the tools. The machine is controlled by CNC system and 

inverter with the precision of ball screw and polishing rod 

at 0.05 mm that works quickly and precisely. The machine 

is also equipped with effective hydraulic and fire prevention 

system for working safety purpose.

เครื่องพับโลหะแบบไฮดรอลิค
โครงสร้างของเครื่ องเป�นเหล็กทั�งหมด มีความแข็งแรง และ

ทนทาน ใบมีดบนและล่างทําจากเหล็กคุณภาพสูง สามารถยึดเครื่องมือ

ได้อย่างรวดเร็ว มีระบบซีเอ็นซี และอินเวอร์เตอร์ควบคุม บอลสกรูและ

แกนขัด มคีวามแมน่ยาํ 0.05 มม. ซ่ึงทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นยํา และ

เครื่องมีระบบป�องกันไฮดรอลคิและไฟท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือความปลอดภยั

ในการทาํงาน

CNC CUTTING MACHINE
The machine structure and base are specially designed by using steels, thus, making it strong and durable. It is 

equipped with an automatic system for controlling the height of the plasma cutting torch that can support sheet metal 

cutting up to the size of 5x10 feet with the maximum movement speed of 8,000 mm/minute. Stepping motor and rack 

& pinion are used in driving consequently resulting in a high precision.

เครื่องตัดซีเอ็นซี
โครงสร้างตัวเครื่ องและฐานเครื่ องออกแบบพิเศษโดยใช� เหล็กกล้า มีความแข็งแรง 

ทนทาน มีระบบควบคุมความสูงของหัวตัดพลาสม่าแบบอัตโนมัติ รองรับการตัดโลหะ

แผ่นได้ขนาด 5x10 ฟุต ความเร็ว เคลื่ อนที่ สูงสุด 8 ,000 มม./นาที ใช�  Stepping 

มอเตอร์ และ Rack & Pinion ในการขับเคลื่อนทําให้มีความแม่นยําสูง
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MACHINE
The machine is strong and has low vibration. The cutting 

depth can be up to 8 mm at the speed of 1,000 rpm. 

The spindle speed is controlled by a rotary switch which 

can shorten the time for changing gears. The machine can 

save energy and has stable electricity with a high capacity 

of water tank having sufficient coolant production capacity.

เครื่องกลึง
เครื่องมีความแข็งแรงและมีการสั่นสะเทือนตํ่ า ความลึกของการตัด

สามารถทําได้ถึง 8 มม. ที่ความเร็ว 1,000  RPM ความเร็วของแกนหมุน

ควบคมุโดยสวติช์แบบโรตารี่ ซ่ึงลดระยะเวลาการเปลี่ยนเกยีร ์เครื่องสามารถ

ประหยดัพลงังานและมกีระแสไฟฟ�าที่มั่นคง มถีงัเกบ็นํ�าความจุสงู ซ่ึงมกีาํลงั

การผลตินํ�าหลอ่เยน็เพยีงพอ 

WATER JET CUTTING MACHINE
The machine can produce a large quantity of 

work; is easy to use, not complicated; control led by 
automatic system and can move. The cutt ing head 
is a dynamic water jet , making the parts cutt ing 
eff ic ient and workpiece cutt ing as fast as up to 3 
times with a precis ion. Z axis can be adjusted and 
set according to the program where its movement 
speed is 12 m/minute.

VERTICAL MACHINING
The machine is made of cast iron to help reduce vibration in the work 

well with heat resistance, fast, precisely and highly working efficiency that 

comes along with 8,000 rpm spindle and a fast rotation of 32 m/minute 

and liner guideways to help reduce the cutting times for not requiring to 

cut in order to increase the efficiency of cutting and shearing.

เครื่องจักรกลแนวตั �ง  
 เครื่องทําจากเหล็กหล่อช่วยลดการสั่นสะเทือนในการทํางานได้ดี และทนต่อความร้อน 

ทํางานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพสูง และมาพร้อมกับแกนหมุน 8,000 RPM 

และการหมุนอย่างรวดเร็ว 32 ม./นาที มี Liner Guideways ช่วยลดเวลาที่ไม่ต้องตัด เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตัดเฉือน

เครื่องตัดแบบวอเตอร์เจ็ท    
เครื่องสามารถผลิตงานได้จํานวนมาก ใช�งานง่ายไม่ซับซ�อน ระบบ

ควบคมุแบบอตัโนมตั ิและสามารถเคลื่อนที่ได ้หวัตดัเป�นไดนามคิวอเตอรเ์จท็

ทําให้ตัดชิ� นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตัดชิ� นงานได้เร็วถึง 3 เท่า 

มีความแม่นยํา แกน Z สามารถปรับตั�งตามโปรแกรมได้ ความเร็วในการ

เคลื่อนที่ 12 ม./นาที 
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RELEASE  & ANNOUNCEMENT

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL 
WORKS VISITED IRPC CO., LTD.

WHA GROUP JOINED HANDS WITH 
GROUND INK.

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป 
จับมือ กราวด์ อิงค์

WHA Corporation Public Co. Ltd., or WHA Group, the number 
one-ranking leader in providing integrated logistics solutions and 
Thai industrial estates signed a Memorandum of Understanding 
(MOU) with Ground Ink Co., Ltd., a leader in providing services 
on LogiTech® systems from Japan. This cooperation has the 
objective to develop the advanced logistics solutions and 
increase the competitiveness for logistics business in Thailand.

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ 

กรุ๊ป ผู้น�ำอันดับหนึ่งในกำรให้บริกำรโซลูช่ันส์ครบวงจรด้ำนโลจิสติกส์ และ

นิคมอุตสำหกรรมของไทย ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจกับบริษัท กรำวด์ อิงค์ 

จ�ำกัด ผู้น�ำในกำรให้บริกำรระบบ LogiTech® จำกประเทศญี่ปุ่น ควำมร่วมมือ

ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำโซลูช่ันส์ด้ำนโลจิสติกส์อันล�้ ำสมัย และ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่วงกำรโลจิสติกส์ในประเทศไทย 

THAILAND-JAPAN READY TO COOPERATE 
WITH SMES AND THE START UPS.

กรมโรงงานฯ เย่ียมชม บ.ไออาร์พีซี 

 Mr. Prakob Wiwitchinda, Director-General, Department of 
Industrial Works, together with his Deputy, the Administrators 
and officers of the Department, made a field trip to visit 
the Environmental Control System of IRPC Public Co., Ltd., in 
Rayong. On hand to welcome the visiting group were the 
Management and staff of IRPC.

นำยประกอบ วิวิธจินดำ อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม พร้อมด้วย 

รองอธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กรมโรงงำน

อุตสำหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออำร์พีซี

จ�ำกดั (มหำชน) จ.ระยอง โดยมคีณะผู้บรหิำรและเจำ้หนำ้ที่ บรษิทั ไออำรพ์ชีีฯ 

ใหก้ำรตอ้นรบั

Thailand and Japan are currently on the course of the 
co-operation in promoting the SMEs and the startups with 
the signings of 6 MoUs between large companies and the 
startups in Thailand and Japan and the discussions on the 
framework between ASEAN and the G20 hosted by Thailand 
and Japan as well as the co-operations in the development 
of targeted industries and infrastructures in the Eastern 
Economic Corridor (EEC) and the co-operations on cultures 
and sports between Thailand and Japan.

ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมร่วมมือSMEs 
และ Start Ups

ประเทศไทย และประเทศญี่ ปุ่น ร่วมมือในกำรส่งเสริม SMEs และ 

Startups ท่ีมีกำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ ระหว่ำงบริษัทขนำดใหญ่ และ 

Startups ของไทยและญี่ ปุ่น จ�ำนวน 6 ฉบับ และหำรือถึงกรอบกำรท�ำงำน

ระหว่ำงอำเซียนและกรอบ G20 ซ่ึงไทยและญี่ ปุ่นเป็นเจ้ำภำพ ทั้งควำมร่วมมือ

ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ เขตพัฒนำ

พิเศษภำคตะวันออก (EEC) และควำมร่วมมือด้ำนวัฒนธรรมและกีฬำระหว่ำง

ไทยกับญี่ ปุ่น.
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The Institute of Science and Technology of Thailand 
(TISTR), Ministry of Higher Education, Science, Research 
and Innovation together with the Administrators and TISTR 
personnel. Program on the occasion of their visits and 
study tours of TISTR in order to increase the opportunity 
for new researchers to join the organization through the 
new recruitment program in the form of “Outrearch” under 
the network building program and the creation of a proactive 
image of TISTR.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร

และบุคลากร วว. และคณะบัณฑิตเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน วว. เพื่อเพิ่ม

โอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมงานองค์กร ผ่านโปรแกรมการสรรหาคัดเลือก

ใหม่ในรูปแบบ “Outrearch” ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายการด�าเนินงาน

และการสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกของ วว. 

TISTR CREATES NETWORK TO INCREASE 
OPPORTUNITY FOR YOUNG RESEARCHERS.

Gunkul Engineering Public Co., Ltd., (GUNKUL) revealed 
that, it had signed a Contract with Murata Electronics 
(Thailand) Co., Ltd., to build Solar PV Rooftop System with the 
installed capacity of 3.99 megawatts located at the Northern 
Industrial Estate, Lamphun. It will take 240 days to complete 
the construction of this Project. Under this Project deal, Gunkul 
will be the party to sell the electricity to Murata throughout 
the period of 15 years.

 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL)  เปิดเผยว่า

บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามในสัญญาโครงการกอ่สร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทติย์

แบบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) กบั บรษิทั มูราตะ อเิล็กทรอนกิส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั ขนาดก�าลังการผลิตตดิตัง้ 3.99 เมกะวตัต ์ ซ่ึงตัง้อยู่ที่นคิม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน โครงการนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

240 วนั ส�าหรับโครงการน้ีบริษทั กนักลุฯ จะเป็นผูข้ายไฟฟ้าใหก้บับรษิทัมูราตะ 

ตลอดระยะเวลา 15 ปี 

CONTRACT ON SOLAR ROOFTOP WITH 
GENERATING CAPACITY OF 3.99 MW 

AWARDED TO GUNKUL.
GUNKUL คว้าโซลาร์รูฟ กําลังผลิต 3.99 MW

Office of Industrial Economics (OIE) is moving forward to 
open for use the Big Data System and the Digital Single Form 
of the Ministry of Industry to uplift the services in accordance 
with the Digital Government Policy, increase working efficiency, 
reduce errors and provide facilitations to entrepreneurs in 
order to drive the Thai industrial sector towards Industry 4.0. 
Now that, the formal registrations are ready to be opened 
for entrepreneurs to make in order that they can use the 
system in January 2020.

OIE MOVING FORWARD WITH BIG DATA 
SYSTEM TO DRIVE THAI INDUSTRY.

สศอ. เดินหน้าระบบ 
Big Data ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

วว.สร้างเครือข่าย 
เพิ่มโอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เดินหน้าเปิดใช้งานระบบ Big Data 

และแบบฟอร์มดิจิทัลเดียว (Single Form) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับ

การบริการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท�างาน ลดความผดิพลาดและอ�านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการ เพื่อ

ขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยพร้อมเปิดใหผู้้ประกอบการ

เข้าลงทะเบียนใช้ได้อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2563
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  Head Office :
   Munger Machine Tool Pte Ltd 
  (Singapore)
  Phone : +65 6764 6388  
  Fax     : +65 6764 3318  

our Philosophy : 
Provide best technical solutions

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

                   E-mail  : sales@mungermachinetool.com 

Your Partner for Precision Machines

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

Universal Tool & Cutter 
Grinding Machines
Up to 6 axes

Gear Grinding Machines Rotary Transfer Machines

CNC Single And Multi 
Spindle Automatic Lathes

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

See us at :

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

BITEC, BANGKOK

Hauser 
Jig Grinder

Ewag 
WS 11

TORNOS

High Quality Used And Rebuilt 
Machines From Switzerland
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