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in this group is trendily very popular in big cities and now 
spreading to small ones in the country. It is expected that in 
the first quarter of 2020, there would likely be around 50,000 
unemployed people which is twice the number of people who 
are terminated meanwhile. Therefore, we may have to wait and 
see as to whether the size of the unemployed and the newly 
emerged business can support and compensate the occurring 
situation or not…because if there is no balance to occur, it is 
definitely certain that Thailand may have to encounter the social 
problems which will follow thereafter, unavoidably.

Kornravee

The Thai economy during this year would likely be somewhat 
very difficult for the current entrepreneurs because the situation 
of the global economy is fluctuating at all times. Under this 
kind of condition, Thailand therefore may have to rely mainly 
on the foreign investments because even there are new projects 
on which the government has provided supports, but, it is only 
in a small scale. In terms of the macroeconomic way, there are 
still many businesses being the economic chains in the overall 
picture. Hence, if the Thai economy nowadays has still been 
remaining like what it is, it is definitely certain that within this 
year, many businesses in the different sectors may gradually be 
closed down because of the reason that the country’s private 
sector investments should still unlikely be the factor to drive 
the economy towards its growth. In addition, Thailand has fully 
entered into the aging society to the extent of making the 
saving rate higher than the investment rate which may affect 
the Thai Baht, as well.

At the same time, corporate entities or business organizations 
will be faced with a variety of challenges, both internal and 
external, that will multiple the degree of severity even more this 
year whether it is about ESG (Environment, Social, Governance) 
or the matter of Circular Economy as well as the other issues. 
This is year is considered yet another year that many factories 
have slowed down the productions and, as a result, many 
entrepreneurial  establishments have to reduce their workers 
and some may even have to close down their businesses. 
Nevertheless, it is considered yet an event that entrepreneurs 
have prepared themselves in advance over in the past year to 
cope with the situation. Any rate, when a business is closed, 
some types of new businesses have emerged because some 
parts of them having been closed down were mostly the 
manufacturing sector in heavy industry. But, the newly emerged 
business in the current world is in the business of used and 
gone products or service work: such as; general online products 
related to consumer goods. Even the production capacity is 
not very much, however, production at an interval from time 
to time has made these businesses grown up dramatically in 
the duration of 1 year to 2 years intervals with the emergences 
of a lot of new generation of business people becoming the 
proprietors of this type of business. Respective to the matter of 
the service work, it includes whether it is the product delivery 
business as well as the delivery of foods to consumers who 
do not want to leave their houses to get them. The business 

เศรษฐกิจไทยในช่วงปีนี�น่าจะเป�นอะไรที่ยากลําบากมากสําหรับผู้ประกอบการใน

ปัจจุบัน เพราะสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่มีการพลิกผันกันอยู่ตลอดเวลา และใน

สภาวะแบบนี�ประเทศไทยจึงอาจต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติเป�นหลัก เพราะถึงแม้

จะมีโครงการใหม่ๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนแต่ก็เป�นเพียงส่วนน้อยเท่านั�น โดยในเชิงมหภาค

ยังมีธุรกิจอีกมากมายที่ เป�นห่วงโซ่ของเศรษฐกิจในภาพรวม ฉะนั�นหากเศรษฐกิจของ

ไทยในวันนี�ยังคงเป�นแบบนี� เช่ือแน่ว่าภายในปีนี�อาจต้องมีธุรกิจในภาคต่างๆ ปิดตัวลง

ตามๆ กันไป เนื่องจากภาคการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศนั�น ยังไม่น่าจะเป�นตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง

เต็มตัว จนทําให้อัตราการออมจะสูงกว่าอัตราการลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อ

ค่าเงินบาทด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกันบริษัทหรือองค์กรธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายท่ีหลากหลาย

ปัจจัยทั�งภายในและภายนอก อีกทั�งจะทวีรุนแรงมากขึ�นในปีนี� ไม่ว่าจะเป�นเรื่องของ 

ESG (Environment, Social, Governance) หรือเร่ืองของ Circular Economy รวมทั�ง

เรื่องอื่นๆ ซ่ึงนับว่าปีนี�เป�นอีกหนึ่งปีที่หลายโรงงานชะลอการผลิตลง และมีหลายสถาน

ประกอบการที่ต้องลดคนงานลง และบางที่อาจต้องปิดกิจการลงด้วยซํ� า จึงถือว่า

เป�นเหตุการณ์ที่ ผู้ประกอบการต่างเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วในปีที่ผ่านมา 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีปิดกิจการแต่ก็มีบางธุรกิจบางประเภทเปิดธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ�น 

เพราะส่วนหนึ่งที่ปิดกิจการลงไปส่วนใหญ่จะเป�นในรูปของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม

หนัก แต่ธุรกิจที่ เกิดขึ�นใหม่ในโลกปัจจุบันจะเป�นในเร่ืองของธุรกิจสินค้าที่ใช�แล้วหมดไป 

หรืองานบริการ ดังเช่น สินค้าออนไลน์ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค มีกําลังผลิต

ไม่เยอะแต่ผลิตเป�นช่วงๆ ไป ทําให้ธุรกิจเหล่านี�เติบโตอย่างมากในช่วง 1-2 ปีนี� และ

เกิดนักธุรกิจที่ เป�นคนรุ่นใหม่ซ่ึงก้าวเข้ามาเป�นเจ้าของกิจการประเภทนี�อยู่มาก สําหรับ

ในเร่ืองของงานบริการไม่ว่าจะเป�นธุรกิจจัดส่งสินค้า รวมถึงการจัดส่งอาหารให้กับ

ผู้บริโภคที่ไม่อยากออกจากบ้าน ซ่ึงธุรกิจในกลุ่มนี�กําลังได้รับความนิยมเป�นอย่างมาก

ในเมืองใหญ่ๆ และกระจายไปสู่เมืองเล็กๆ ในประเทศอย่างมากในขณะนี� และยังมีการ

คาดการณใ์นช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2563 ว่า นา่จะมจีาํนวนคนตกงานราว 5 หม่ืนคน 

ถือเป�น 2 เท่าของคนที่ถูกเลิกจ้างในขณะนี� ฉะนั�นอาจต้องมาดูกันว่าขนาดของคน

ตกงานกับธุรกิจใหม่ที่ เกิดขึ�นจะสามารถรองรับและชดเชยกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ�น

ได้หรือไม่ ... เพราะหากไม่มีความสมดุลเกิดขึ�น เช่ือแน่ว่าประเทศไทยอาจจะต้องพบเจอ

กับปัญหาด้านสังคมตามมาภายหลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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PRODUCT FOCUS

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. 
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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%



 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

ManufacturingREVIEW 9

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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JSR GROUP 
READY TO PRESENT 4.0 SOLUTIONS TO STRIKE NEEDS 
FOR THAI ENTREPRENEURS AT INTERMACH 2020

Throughout the period of 50 years of J. Sri Rung Rueng Co., Ltd., 
(JSR Group) which was established in 1970, the Company has been 
in the spot of the leading Group of Company in the business of 
the industrial tools in Thailand and has still firmly been determined 
to develop and offer the quality of products and services for the 
best always to the customers. 

Mr. Annop Jirojjaturonn, Director, JSR Group said, “We have 
carried on the business since 1970 which is the 50th year up to the 
present. Our main business is the importer of the industrial tools 
that can be divided into 3 main groups which are Cutting Tools, 
Measuring Tools and Mechanic Hand Tools. We are the exclusive 
agent for distributing most of the products in Thailand: such as; 
the Cutting Tools group with MOLDINO brand and YAMAWA brand 
as being the main brands. We have focused, in this group of tools, 
on the metal machining mainly for the automotive and electronics 
parts mold productions while on the group of the Measuring Tools, 
they are measuring instruments which we have sold them in a 
wide range to the industrial sector ranging from small to large 
measurement work: such as; surface roughness testers, roundness 
testers or CMM under the Mitutoyo brand and, lastly, the Mechanic 

JSR GROUP พร้้อมนำำ�เสนำอโซลููช่ั่�นำส์ตีีโจทย์์ยุ์ค 4.0 แก่�ผูู้้ปร้ะก่อบก่�ร้ไทย์
ในำง�นำ INTERMACH 2020

Hand Tool which is a group of the technician tools: such as; 
hammers and screwdrivers, etc. At present, we have expanded 
the products more to the group of the industrial CNC machineries 
by being granted with the right to distribute the machinery of 
MAKINO, a leading high-precision CNC machine manufacturer in 
Japan.

JSR GROUP has participated in INTERMACH for 3 years as we 
see that such Industrial Product Trade Show is a mid-year event 
which most of the visitors are the SMEs entrepreneurs. Thus, 
there might be a gap that the accessibility to SMEs customers 
cannot very much be made. Nevertheless, we already have 
marketing promotion activities throughout the year, whether 
it is a Trade Show on Industrial Machineries, Seminar Forum and 
an Open House and others, etc.

The Company’s products that we will present and place on 
the exhibitions at this Trade Show are the products tended to 
focus on and cover all industries. Various solutions divided by the 
product groups which we currently have will also be presented to 
the entrepreneurs to be aware of. We have placed the importance 
on every dimension and gone down deeply in order to give rise to 
the highest working efficiency for our customers.

INTERMACH is an event allowing the Company with more 
opportunity to meet with new entrepreneurs, especially, SMEs 
having the power to make direct decisions which may be a group 
of customers to which the Company has not yet been accessible.”

Mr. Jirojjaturonn further added, “The Company has principally 
focused on the needs of the customers. In handling this action, 
we have a 40-50 People Sales Team who go out to meet the 
customers and that each day, they bring back the problem and 
search for the Company’s products that are in line with their 
needs because the key core that the customers need is how they 
can reduce the production costs. Therefore, we have to find 
new solutions to respond to their needs, particularly, QCDESS 
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(Quality, Cost, Delivery, Efficiency, Solutions, Safety) which are the 
basic requirements of our customers. However, we will offer the 
product in which the emphasis is placed on Q, C, E and S to 
the customers to consider as to whether it is worthwhile to be 
improved, modified or increased in the production efficiency or not. 
What have already been aforementioned will all be the principle of 
our presentation of our products to the customers while D and S 
will subsequently follow. Therefore, visitors to JSR Group booth will 
definitely have a chance to see industrial products in the form of a 
“One-Stop -Service”.

“Our main customers are in the automotive industry: for 
example; the metalwork-related productions such as the molding 
work which, at the present, we account for 60-70 brands of 
products. We have a Working Team both of the Company and our 
partner readily available to provide the regular after-sales-service.  
In addition, we have invested in the management of all our 
customers’ data in order to search for and trace back such data 
including the offers of the products and services to our customers 
continuously. Visitors to the JSR Group booth will certainly find 
a fully integrated range of products for the factories. The products 
offered are quality products from countries with high standards 
and being internationally recognized: such as; Japan, Germany, 
Spain, Italy and the United Sates of America, etc.”

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของกลุ่มบริษัท จ.ศรีรุ่งเรือง จ�ากัด ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2513 

จากจุดเร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มบริษัทช้ันแนวหน้าในธุรกิจเครื่องมืออุตสาหกรรม

ในประเทศไทย ที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและน�าเสนอคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสิ่งที่ดี

ที่สุดแก่ลูกค้าเสมอมา

คุณอรรณพ จิโรจจาตุรนต์ กรรมการผู้บริหาร JSR GROUP กล่าวว่า 

“เราด�าเนนิธุรกจิมาตัง้แตปี่ 2513 ปัจจุบนัเป็นปีที่ 50 โดยธุรกจิหลกัๆ คือผูน้�าเขา้อุปกรณ์

เครื่องมือทางอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม Cutting Tools, กลุ่ม 

Measuring Tools และกลุ่ม Mechanic Hand Tools โดยสินค้าส่วนใหญ่ทางบริษัทจะ

เป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายสินคา้แตเ่พยีงผู้เดยีวในประเทศไทย เช่น กลุม่ Cutting Tools จะมีแบรนด์ 

MOLDINO และแบรนด์ YAMAWA เป็นแบรนด์หลัก ซ่ึงในกลุ่มนี้จะเน้นงานตัดเฉือนโลหะ

ส�าหรับงานผลิตแม่พิมพ์ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ส่วนกลุ่ม 

Measuring Tools จะเป็นอุปกรณเ์ครื่องมอืวดั ซ่ึงบรษิทัจ�าหนา่ยเครื่องมอืวดัหลากหลาย

ประเภทให้กับภาคอุตสาหกรรมตัง้แต่การวัดขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาทิ เครื่องวัด

ความเรียบผิว เครื่องวัดความกลม หรือจะเป็นเครื่อง CMM ภายใต้แบรนด์ Mitutoyo  

สุดท้ายคือกลุ่ม Mechanic Hand Tool ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เช่น ค้อน ไขควง 

ปัจจุบันบริษัทขยายสินค้าไปในกลุ่มเครื่องจักรซีเอ็นซีทางอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยได้

สิทธิจัดจ�าหน่ายเคร่ืองจักรของ MAKINO ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซีความเที่ยง

ตรงสูงช้ันน�าของประเทศญี่ปุ่น

JSR GROUP ได้เข้าร่วมงาน INTERMACH มา 3 ปี ด้วยเห็นว่างานแสดงสินค้า

ทางอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าวเป็นงานช่วงกลางปี กลุ่มผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงอาจมีช่องว่างที่ยังเข้าไม่ถึงลูกค้าเอสเอ็มอีได้มากนัก 

โดยบริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยู่ตลอดทัง้ปีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า

อุตสาหกรรมเครื่องจักร งานสัมมนา Open House และอื่นๆ 

ส�าหรับสินค้าของบริษัทที่จะน�าเสนอและโชว์ในงานครั้งนี้เป็นสินค้าที่ มุ่งเน้นและ

ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม พร้อมกับน�าโซลูช่ันส์ต่างๆ มาน�าเสนอให้แก่ผู้ประกอบการ

ได้รับทราบ โดยแบ่งโซลูช่ันส์ตามกลุ่มสินค้าที่บริษัทมีอยู่ ซ่ึงทั้งหมดนี้บริษัทได้ให้ความ

ส�าคัญในทุกมิติและลงลึกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานแก่ลูกค้าสูงสุด

“งาน INTERMACH เป็นงานที่บริษัทจะได้รับโอกาสพบเจอกับผู้ประกอบการราย

ใหม่ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีอ�านาจตัดสินใจโดยตรง ซ่ึงอาจ

เป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทยังอาจเข้าไม่ถึง”

คุณอรรณพ เพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเรามี

ทีมงานฝ่ายขาย 40-50 คน ที่ออกไปพบลูกค้า ในแต่ละวันจะน�าโจทย์กลับมาและคน้หา

สนิคา้ของบรษิทัใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เพราะหวัใจส�าคญัท่ีลูกค้าต้องการ

คือท�าอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้ ฉะนั้นบริษัทจึงต้องหาโซลูช่ันส์ใหม่ๆ เพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการ โดยเฉพาะ QCDESS  (Quality, Cost, Delivery, Efficiency, 

Solutions, Safety)  ซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการ แต่บริษัทจะน�าเสนอสินค้าที่เน้นที่ 

Q, C, E และ S เพื่อน�าเสนอให้ลูกค้าพิจารณาว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงในสิ่งที่กล่าวมาจะเป็นหลักการน�าเสนอสินค้าของบริษัท

ให้แก่ลูกค้า และในส่วนของ D และ S ก็จะตามมาเอง ฉะนั้นผู้ที่ เข้าเยี่ยมชมบูธ JSR 

GROUP จะได้รับชมสินค้าอุตสาหกรรมแบบ “One-Stop-Service”

“ลูกค้าหลักๆ ของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวอย่างเช่น งานผลิต

เกี่ยวกับงานโลหะ อาทิ งานแม่พิมพ์ เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีสินค้าถึง 60-70 

แบรนด์ มีทีมงานที่พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างสม�่าเสมอ ทัง้ทีมงานของบริษัทและ

พันธมิตร อีกทัง้บริษัทได้มีการลงทุนในด้านการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าไว้ทัง้หมด 

เพื่อที่จะสืบค้นและสอบกลับ รวมถึงน�าเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

ซ่ึงผู้เข้าเยี่ยมชมบูธของ JSR GROUP จะได้พบกับสินค้าที่ครบวงจรส�าหรับโรงงาน 

โดยสินค้าที่น�ามาเสนอเป็นสินค้าคุณภาพจากประเทศผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงและเป็นท่ี

ยอมรับในระดับโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน อิตาลี และอเมริกา เป็นต้น”

Mr. Annop Jirojjaturonn, Director, JSR Group
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SUBCON THAILAND 2020
“THE GLOBAL’S SOURCING DESTINATION”, 
ASEAN’S LARGEST INDUSTRIAL SUBCONTRACTING AND 
BUSINESS MATCHING EVENT.

The only event sponsored by Industrial 
Linkage Development Division (ILDD), 
Office of the Board of Investment, 
which is organized in conjunction 
wi th In forma Markets and Tha i 
Subcontracting Promotion Association, 
ILDD, has focally aimed to create 
Thai entrepreneurs to become the 
leading parts manufacturers in ASEAN 
with a readiness to lead the army of 
“SUBCON THAILAND” to the ASEAN’s 
Largest Industrial Subcontracting and 
Business Matching Event that has been 
accepted worldwide as one of the top 
targeted countries worthy to keep eyes 
on as the most suitable business partners 
in the forefront row of the world.

Miss. Sonklin Ploymee, Director, 
Industrial Linkage Development 
Division (ILDD), Office of the Board 
of Investment, revealed that on this 
year’s SUBCON THAILAND, ILDD would 
still continue to carry on major activity 
like that in every previous year which 
should be the business matching 
between buyers and manufacturers. 
As for this year, the concept called 
“The Global’s Sourcing Destination” is 
used in the event which is organized in 
conjunction with Informa Markets, that 
will create a significantly phenomenal 
business matching between Thai and 
Korean, Taiwanese, Japanese industrial 

Miss. Sonklin Ploymee, Director, Industrial Linkage Development Division (ILDD), 

Office of the Board of Investment,
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parts manufacturers of over 500 
persons  participating in the event to 
push Thailand to become the Global ’s 
Sourcing Destination.

On the business matching between 
buyers and manufacturers , i t is 
anticipated that there would be an 
approximation of more than 9,000 pairs 
worth over 16,000 million Baht with 150 
manufacturing companies from Japan 
being the Factory Network Asia (FNA) 
group to participate in. In addition, 
there would be new additional activities 
which are the sourcing links between 
buyers and manufacturers: such as; 
manufacturing innovation research and 
development or R&D, which would 
also be linked to educational institutes 
in Thailand. The goal is to exchange 
the technology and manufacturing 
innovation research work in order to 
give rise to inter-development because, 
currently, the manufacturing sector 
has changed the production lines to 
more other industries not only the 
automotive industry but also the 
aerospace, electricity and electronics, 
machinery parts, medical equipments, 
etc. Manufacturers of all these products 
would attend this event, as well, in 
order to expand the targeted group, 
to respond to the government policy 
as well as technological progress and 
the changing production innovation. 
This would be a show of the strength 

of the manufacturing sector links in the 
sourcing to multinational investors to see 
the potentials of manufacturing industry 
in Thailand. In 2020, we would still 
continue to provide support to the future 
industry (the S-Curve) project: such as; 
the automotive industry in the future to 
move towards electric vehicles including 
robotics and automation industries.

Another activity being the highlight of 
this event is the academic seminar in which 
more than 100 topics are accommodated 
for discussions. The seminar would be 
the forum for exchanging ideas on 
the production technology in which the 
automation system: such as; AI, and 
robotics are adopted for use in the 
factories. In this connection, examples 
of the establishments successful in their 
business in terms of their backgrounds 
and achievements would be narrated to 
be noted by interested persons or the 
establishments that are entering into the 
business of being the aerospace parts 
manufacturers or medical equipments 
to tell the audiences about how to 
enter into such industries including 
the S-Curve group that would share 

various knowledge in order to raise 
the standard of Thailand industry to 
become more acceptable.

“SUBCON THAILAND 2020 which 
is held in parallel with Intermach and 
mta Asia 2020, has been organized 
cont inuous ly to encourage the 
participants to find new innovations 
of machineries and robotic automation 
production lines including business 
match ing between buye r s  and 
manufacturers to create a superior 
business network.”
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“THE GLOBAL’S SOURCING DESTINATION” 
งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพ่ือการจัดซ้ือช้ินส่วนอุตสาหกรรม
และจับคู่ธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

ซับคอนไทยแลนด์ 2020

งานเดียวที่ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย 

กองพัฒนาและเช่ือมโยงการลงทุน ส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (ILDD) ซ่ึงจัดร่วมกับ 
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และสมาคมส่งเสริมการรับ

ช่วงการผลิตไทย ILDD มุ่งสร้างผู้ประกอบการ

ไทยให้ก้าวขึ้นแท่นผู้น�า ผู้ผลิตช้ินส่วนในอาเซียน 

พร้อมน�าทัพ “ซับคอนไทยแลนด์” สู่งานแสดง

อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซ้ือช้ินส่วน

อุตสาหกรรมและจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

อาเซียน ที่ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกให้เป็นหน่ึง

ในประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆ ที่น่าจับตามองและ

เหมาะแก่การเป็นคู่ค้าในธุรกิจมากท่ีสุดแถวหน้า

ของโลก

คุุณซ่่อนกล่่ิ่น พลิ่อยมีี ผู้้�อำ�นวยก�รกอง
พัฒน�แลิ่ะเช่่ื่อมีโยงก�รลิ่งทุุน สำำ�นักง�นคุณะ
กรรมีก�รสำ่งเสำร่มีก�รลิ่งทุุน เผยว่าส�าหรับงาน

ซับคอนไทยแลนด์ปี น้ี ILDD จะยังคงด�า เ นิน

กิจกรรมหลักๆ อยู่เหมือนเดิมทุกปี น่ันก็คือการ

จับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ผลิต และในปีน้ีได้

ใช้คอนเซป็ต์ท่ีเรียกว่า “The Global’s Sourcing 

Destination” โดยได้ร่วมกันกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

(Informa Markets) ซ่ึงจะสร้างปรากฏการณ์

ส�าคัญจับคู่ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ

ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมไทย เกาหลี ไต้หวัน และ

ญ่ีปุ่น กว่า 500 ราย ท่ีเข้าร่วมงาน เพ่ือผลักดัน

ประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางการจัด ซ้ือช้ิน

ส่วนอุตสาหกรรมระดับโลก (Global’s Sourcing 

Destination)  

ส�าหรับการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ ซ้ือกับ 

ผู้ผลิต คาดว่าจะมีประมาณมากกว่า 9,000 คู่ มูลค่า

กว่า 16,000 ล้านบาท และจะมีบริษัทจากญี่ปุ่นที่ เป็น

ผู้ผลิตเข้าร่วมงาน 150 ราย ที่ เป็นกลุ่ม Factory 

Network Asia (FNA) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหม่ๆ 

เพิ่มเข้ามาด้วยคือ การเช่ือมโยงด้านงานวิจัยและ

พัฒนาทางเทคโนโลยี (Sourcing) ระหว่างผู้ซ้ือกับ

ผู้ผลิต เช่น การวิจัยและพัฒนาด้านวัตกรรมการ

ผลิต หรือด้าน R&D ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปยังสถาบัน

การศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วย เป้าหมายคือ

การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและงานวิจัยทางนวัตกรรม

การผลิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาระหว่างกัน เพราะ

ปัจจุบันภาคการผลิตได้ปรับเปล่ียนสายการผลิต

ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น โดยที่ไม่ได้อ้างอิง

อุตสาหกรรมยานยนต์ เพียงอย่างเดียว ยังรวม 

ไปถงึ อากาศยาน ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส ์ช้ินส่วน

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกด้วย ซ่ึง

ภายในงานก็จะมีเหล่าผู้ผลิตเหล่าน้ีเข้าร่วมงานด้วย 

เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อขานรับนโยบายภาค

รัฐและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตที่ เปลี่ ยนไป ซ่ึงจะเป็นการโชว์จุดแข็ง

การเช่ือมโยงภาคการผลติดา้น Sourcing ใหน้กัลงทนุ

ข้ามชาติได้เห็นศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิต

ของประเทศไทย โดยในปี 2563 ยังคงเดินหน้า

สนับสนุนโครงการ S-Curve อาทิ อุตสาหกรรม

ยานยนตใ์นอนาคต เพื่อมุง่สู่ยานยนตไ์ฟฟ้า รวมถงึ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ

ไฮไลท์ของงานน้ีอีกกิจกรรมหน่ึงคือ งานสมัมนา

เชิงวชิาการซ่ึงมมีากกวา่ 100 หวัขอ้ ซ่ึงจะเป็นเวที

แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางเทคโนโลยีการผลิตที่

น�าระบบอัตโนมัติ เช่น ระบบ AI หุ่นยนต์ และระบบ

ออโตเมช่ันเข้ามาใช้ในโรงงาน ซ่ึงจะมีตัวอย่าง

สถานประกอบการที่ประสบความส�าเร็จได้มาเล่า

เรื่องราวต่างๆ ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หรือจะเป็น

สถานประกอบการที่ก�าลังเข้าไปสู่ผู้ผลิตช้ินส่วน

อากาศยาน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้มา

เลา่ถงึวธิกีารการเขา้สูอุ่ตสาหกรรมดงักล่าว รวมถึง

กลุ่ม S-Curve ที่ได้มาเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการ

ยอมรับมากขึ้น

“งานซับคอนไทยแลนด์ 2020 จัดคู่ขนานร่วม

กับงานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเชีย 2020 

จัดต่อเนื่องมาโดยตลอด ซ่ึงจะส่งเสริมให้ผู้ที่มา

ร่วมงานได้พบนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องจักรและ

ไลน์การผลิตระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ รวมถึง

การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ซ้ือและผู้ผลิต เพื่อ

สร้างเครือข่ายธุรกิจที่ เหนือกว่า”
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COVER STORY

 All HELLER’s business operations began in 1894 when 
He rmann He l l e r  was j us t  on l y 25 yea r s o ld who 
es t ab l i s hed a company named “He rmann He l l e r 
Handelsgeschäft und Produktion von geschützten Artikeln 
und Uhrmacherwerkzeugen,” As of today, HELLER Group 
has deve loped and produced the advanced CNC 
machining centers and production systems for metal 
cutting process and employed more than 2,900 people 
around the world. In 2019, HELLER celebrates its 125 year 
anniversary and that through out its long business 
operat ions, HELLER has eventual ly become a highly 
successful manufacturer in global machining centers.

HELLER FOCUSES ON FLEXIBLE PRODUCTION 
SYSTEM WITH HF 3500 CNC SERIES
HELLER มุ่งสู่ระบบการผลิตท่ียืดหยุ่น...ด้วยเครื่องซีเอ็นซีรุ่น HF 3500

 HELLER, a German-originated company, has completed 
its 126 years of foundation this year. For Thailand, HEL-
LER has been in business for 8 years and its main cus-
tomers are in the automotive and aerospace industries. 
It is renowned for its production technology for hori-
zontal CNC machines that most of the customers are in 
the automotive production industry which, in most case, 
they will be used in heavy duty tasks.
 Respective to CNC machines, HELLER has focused 
on the matter of the durable and long working life. 
Therefore, it is suitable for the long-term investments. 
However, if any entrepreneurs should tend to look at 

18 ManufacturingREVIEW



ManufacturingREVIEW 19 

a short-term investment whereby few pieces or small 
sized workpieces are produced, it might not be suitable 
to deploy the CNC machines because they are sizable 
machines and used in the production of quite large and 
complex workpieces.

HELLER HF 3500
 HELLER has offered the developed CNC machine 
technology to Thai industrialists. This HF 3500 series is 
a 5-axis CNC machining centers developed from HELLER 
a 4-axis series CNC machining centers. HF 3500 CNC 
machine is equipped with more functions to make its 
working propert ies more var iety in addit ion to the 
applications in the automotive industrial group. A number 
of jobs can be performed on just only one machine in 
the product ion process: such as; the product ion of 
cylinder block etc.
 HELLER CNC mach ines are idea l ly su i tab le for 
entrepreneurs wanting the long-term investments. Even 
though the production is required for a short-term and 
has been exhausted, but, the entrepreneurs can use the 
CNC HELLER machines in the productions of the other 
workpieces, as well, in the future. When a new type of 
the production work is made to be produced, it is HELLER 
CNC machine that will be handy and able to help the 
entrepreneurs to carry on the productions on one machine.
 HELLER in Thailand has been established for 8 years, 
hence, users of HELLER CNC machines can be assured 
that HELLER’s services before and after sales which have 
been taken care of by a Working Team are available to 
respond to the needs of the customers at all time. In 
this respect, HELLER’s plan in providing the services 
consists of skilled engineers on wait to provide services 
to customers in Thailand. Regarding parts and spare 
parts, HELLER provides service contacts for customers, 

meaning that important parts and spare parts that will 
take a long time to order will be kept in stock for the 
customers. Immediately. upon spare parts are used or 
replaced, they will be charged under an individual item. 
It is unnecessarily required for the customers to pay for 
the parts and spare parts previously stored. This procedure 
wi l l enable the engineers pul l ing duty to go in for 
providing the services immediately without wasting any 
time to wait for parts or spare parts because they have 
already been kept in stock of the customers. Any rate, 
HELLER eng ineer ing team wi l l  be ab le to prov ide 
assistances to the entrepreneurs in less than 2 hours.
 On every series of CNC machining centers or even 
HF 3500, the entrepreneurs may have thought that it is 
somewhat expensive, but, when you look at a long-term 
to use a robust machining up to 10-20 years, HELLER’s 
CNC machines wi l l def in ite ly be your good answer. 
Supposedly, if you should buy a new machine for use, 
you may have to substantial ly waste your time for 
installing or moving in the different parts. But, if you 
have trust in HELLER’s CNC machines, it may be your 
investment only once. Even the investment is very high, 
however, the entrepreneurs wi l l be able to use the 
machine efficiently and comprehensively on only a single 
one even the re i s  a change in the fo rm of new 
workpieces. In addition, the machine will help expedite 
your production process faster. There is no need to waste 
your time for training your personnel because the front-end 
personnel already have the operational skills.

	 การด�าเนินธุรกิจของ	HELLER	ทุกอย่างเริ่ มต้นขึ้นในปี	2437	เมื่ อ	
Hermann	Heller	อายุเพียง	25	ปี	ได้ก่อตั้ง	บริษัทที่ ช่ือว่า	“Hermann	
Heller Handelsgeschäft und Produktion von geschützten Artikeln 
und	Uhrmacherwerkzeugen”	วันนี้	HELLER	Group	ได้พัฒนาและผลิต
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เครื่องมือเครื่องจักรซีเอ็นซีและระบบการผลิตท่ีทันสมัยส�าหรับกระบวนการ 

ตัดเฉือน และมีพนักงานกว่า 2,900 คนทั่วโลก โดยในปี 2562 HELLER 
ฉลองครบรอบ 125 ปี ซ่ึงตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจท่ีผ่านมาอย่าง
ยาวนาน HELLER ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรระดับโลกท่ี
ประสบความส�าเร็จอย่างมาก 
 HELLER ก่อตั้งมาในปีนี้ก็ 126 ปี เป็นบริษัทในเยอรมัน ส�าหรับเมืองไทย 
HELLER ได้ด�าเนินธุรกิจมา 8 ปี ซ่ึงลูกค้ากลุ่มหลักๆ จะอยู่ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอากาศยาน โดย HELLER จะขึ้นช่ือในเรื่องของเทคโนโลย ี

การผลิตเครื่องซีเอ็นซีแบบแนวนอน และลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในงานผลิต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงจะใช้ในงาน Heavy Duty เสียส่วนใหญ่
 ส�าหรับเครื่องซีเอ็นซีของ HELLER จะเน้นคุณสมบัติในเรื่องของอายุ
การใช้งานที่ทนทานและยาวนาน จึงเหมาะกับการลงทุนในระยะยาว แต่ถ้า
ท่านผู้ประกอบการมองการลงทุนในระยะสั้นๆ ซ่ึงมีการผลิตน้อยช้ิน หรือ
ผลิตช้ินงานขนาดเล็ก จึงอาจไม่เหมาะแก่การน�าเครื่องซีเอ็นซีของ HELLER 
ไปใช้งาน เนื่ องจากเป็นเครื่ องซีเอ็นซีที่ มีขนาดใหญ่ และใช้ในการผลิต 
ช้ินงานค่อนข้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน

HELLER รุ่น HF 3500
 HELLER ได้น�าเทคโนโลยีเคร่ืองซีเอ็นซีท่ีพัฒนาออกมาน�าเสนอให้แก่ 

นักอุตสาหกรรมของเมืองไทย โดยเป็นรุ่น HF 3500 ซ่ึงเป็นเครื่องซีเอ็นซี 
5 แกน ที่ ได้รับการพัฒนามาจากเครื่ องซีเอ็นซี 4 แกน ของ HELLER 
ส�าหรับเครื่องซีเอ็นซี รุ่น HF 3500 จะมีฟังก์ช่ันเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีคุณสมบัติ
การท�างานที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ ซ่ึงตัวเครื่องสามารถท�างานได้ในกระบวนการผลิตเพียงเคร่ือง
เดียว อาทิเช่น งานผลิตเสื้อสูบ กระบอกสูบ เป็นต้น 

 เคร่ืองซีเอ็นซี HELLER เหมาะกับผู้ประกอบการที่ ต้องการลงทุนในระยะ
ยาว เพราะถึงแม้ว่าจะมีการผลิตที่สั้นและหมดลงไปแล้ว แต่ผู้ประกอบการ
สามารถใช้เครื่องซีเอ็นซี HELLER ใช้ผลิตช้ินงานอื่นๆ ได้อีกด้วยในอนาคต 
เพราะเมื่อมีงานผลิตในรูปแบบใหม่ๆ ออกมาให้ผลิต เครื่องซีเอ็นซี HELLER 
จะสามารถช่วยผู้ประกอบการผลิตได้ภายในเคร่ืองเดียว
 HELLER ในประเทศไทยได้ก่อตั้งมาแล้ว 8 ปี ท่านผู้ใช้งานเครื่ อง 
ซีเอ็นซี ของ HELLER เช่ือมั่นได้ว่างานบริการก่อนและหลังการขายของ 
HELLER มีทีมงานที่พร้อมคอยดูแลลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยแผนการให้
บริการของ HELLER จะมีวิศวกรท่ีมีความช� านาญคอยให้บริการลูกค้าใน
ประเทศไทย ในส่วนของพาร์ทและอะไหล่ต่างๆ นั้น HELLER มี Service 
Contact ให้แก่ลูกค้า หมายความว่า พาร์ทและอะไหล่ต่างๆ ที่ส�าคัญและ
ต้องใช้ระยะเวลานานในการส่ัง จะถูกเก็บสต็อกไว้กับลูกค้าเลย และเมื่ อ 
มีการน�าไปใช้หรือเปลี่ยนอะไหล่จะมีการเรียกเก็บเป็นรายการไป ซ่ึงลูกค้า 
ไม่จ�า เป็นต้องจ่ายค่าพาร์ทและอะไหล่ที่ ถูกเก็บไว้ก่อน จะท�าให้วิศวกร 
ที่ ประจ�าอยู่สามารถเข้าไปบริการช่วยท่านผู้ประกอบการได้ เลย โดยไม่ 
ต้องเสีย เวลาในการรอพาร์ทหรืออะไหล่ เพราะได้ถูกจัด เก็บไว้แล้วที่ 
สต็อกของลูกค้า และทีมวิศวกรของ HELLER จะสามารถเข้าไปช่วยท่าน 
ผู้ประกอบการได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมง
 ส�าหรับเครื่ องจักรซีเอ็นซีทุกๆ รุ่น หรือแม้แต่ รุ่น HF 3500 ท่าน 
ผู้ประกอบการอาจจะมองว่าเครื่องจักรมีราคาที่สูง แต่ถ้ามองระยะยาวที่
ต้องการใช้เคร่ืองถึง 10-20 ปี เคร่ืองซีเอ็นซีของ HELLER จะเป็นค�าตอบ
ได้อย่างดี เพราะเมื่อเทียบกับการซ้ือเครื่องใหม่มาใช้งาน ท่านผู้ประกอบ
การอาจจะต้องเสียเวลาในการติดตั้งหรือขนย้ายในส่วนต่างๆ ซ่ึงอาจท�าให้
ท่านผู้ประกอบการเสียเวลาไปมาก แต่ถ้าท่านผู้ประกอบการไว้วางใจเครื่อง
ซีเอ็นซีของ HELLER จึงอาจจะลงทุนเพียงคร้ังเดียวถึงแม้ว่าจะมีการลงทุน
ที่สูงอยู่มาก แต่ท่านผู้ประกอบการจะสามารถใช้งานของเครื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจรภายในเครื่องเดียว ถึงแม้ว่าจะมีการเปล่ียนรูป
แบบช้ินงานมาใหม่ก็ตาม ซ่ึงจะท�าให้ขบวนการผลิตของท่านผู้ประกอบการ
รวดเร็วยิ่ งขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาเทรนนิ่ งใหม่เนื่ องจากบุคลากรหน้า
เคร่ืองมีทักษะการใช้งานจากเดิมอยู่แล้ว

 HF-ser ies 5-ax is mach in ing cent res a re 
designed for robust processes. Thanks to 5-side 
machining and simultaneous 5-axis machining, you 
perform a number of jobs on just one machine. 
Highly productive and flexible, easy to operate and 
maintain, with table loading or with pallet changer: 
the HF series is optimally-equipped for the tough 
demands of modern production processes. The 
ideal machining centre for complex workpieces.
 เคร่ืองซีเอ็นซี 5 แกน รุ่น HF ซีรีย์ ถูกออกแบบมาส�าหรับ
กระบวนการผลิตที่ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการตัดเฉือนแบบ 

5 ด้าน และการตัดเฉือนแบบ 5 แกน พร้อมกันนี้ท�าให้คุณสามารถ
ท�างานได้หลายอย่างในเคร่ืองเดียว ซ่ึงให้การผลิตและความยืดหยุ่น
สูงต่อการใช้งาน สามารถบ�ารุงรักษาง่ายด้วยการโหลดโต๊ะหรือแท่น
วางสินค้าแบบเปลี่ยนได้: ซีรีย์ HF ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
ที่ สุดส�าหรับความต้องการที่ ยากล�าบากของกระบวนการผลิตที่ 

ทันสมัย ตัวเครื่องจักรกลเหมาะส�าหรับผลิตช้ินงานที่ ซับซ้อน 

HF-series 5-axis
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 What ought to be taken into account 
on the present manufacturing industry 
are the matters of the quality and cost 
reduct ion. Therefore, in buying the 
machines for working, ones with the 
quality and efficient cost reduction must 
be selected. Even though the production 
capacity can compete with the rivals,  
but, it should also be taken into account 
the selection of quality and suitable 
technology for industrial applications.

Number One in Quality and Truly 
Reduc ing Costs a re Mach ine ry 
Qualifications
 Mitsubishi Electric Automation 
(Thailand) Co., Ltd., has placed the 

importance on the manufactures of 
the quality machines that can well 
reduce the product ion costs . The 
company not only is a leader in the 
manufactures of EDM wire cutting 
machines or even the laser cutting 
but also can respond to the needs 
of the manufacturing industrialists. In 
addition, new a technology is adopted 
fo r  a s semb l e  i n t o  t he mach i ne 
whether the software controller which 
is used all along together with the 
automation system of the machine 
to create more value, thus, making 
the manufacturing industrialists being 
confident in the machine technology, 
high precision and reliability.

MITSUBISHI ELECTRIC OPENS MACHINERY 
MANUFACTURING PLANT IN DALIAN, CHINA, 
TO ENHANCE CUSTOMER CONFIDENCE.
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เปิดโรงงานผลิตเครื่องจักร...ในเมืองต้าเหลียน 
ประเทศจีน เสริมความเช่ือมั่นลูกค้า
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Superb Quality in Every Step of the 
Manufacture
 Other than having its head office 
and a machinery manufacturing plant 
located in Nagoya, Japan, Mitsubishi 
Electric has also a manufacturing plant 
in Dalian, China, whereat the production 
qu a l i t y  c o n t ro l  i s  u nde r t a k e n  i n 
accordance with the standards of its 
head office in Japan in order to ensure 
t h e  cu s t ome r s ’  c on f i d en c e s  t h a t 
regard less of where every type of 
Mitsubishi machine is manufactured, its 
superb quality is sti l l met while the 
matter of technology is equal to one 
another. Recently, a Team of Mitsubishi 
Electric Automation (Thailand) Co., Ltd., 



l e d  b y  Mr.  Shun j i  Kaya sh ima , 
Director of Industrial Automation 
Machinery Division and Mr. Nopadol 
Kangsachat ,  Ass is tant D iv is ion 
Manager of Industrial Automation 
Machinery Division, took customers on 
a trip to visit the manufacturing plant 
in Dalian, China, in order build their 
confidences in the machine efficiency, 
high-class technology control led by 
Japan . The v is i t ing entourage was 
warmly welcomed by Mr. Koroyasu 
Kazuo,Deputy General Manager of 
Planning & Administration Department 
of Mitsubishi Electric Dalian Industrial 
Products Co., Ltd., who also delivered 
his welcome speeches and escorted the 
visitors on tour of the manufacturing 
plant by himself. During the tour of 
the plant, Mr. Kazuo said, “Mitsubishi 
in Dalian manufactures various models 
of EDM wire cutt ing machines and 
laser cut t ing to feed profess iona l 
industrialists. The technology and all 
pieces of the equipments according to 
the same Japan standard have been 
used i n the manu fac tu res of  the 
machines at this plant. So, the customers 
can be assured that every machine 
manufactured in China is of the same 
quality, precision and standard as those 
manufactured in Japan.”

Standard Quality with Precision
 M a c h i n e r y  m a n u f a c t u r e  i s 
considered an industry likely to keep 
eyes on whether it is a matter of the 
s tandard ,  qua l i t y,  p rec i s ion wh i ch 
i s  cu r ren t l y  deemed to  be qu i t e 
competitive. Therefore, the manufacturing 
plants ought to find ways to reduce 
the product ion costs . Even though 
another plant has already been set up, 

but the standard, quality and precision 
must be controlled, as well, in order to 
make the company uphe ld to be 
a company having reliable and trustful 
manufactur ing fac i l i t ies . Mitsubishi ,  
though being a company carrying out the 
manufactures in China, but, the quality, 
standard and precision have still been 
well maintained in accordance with its 
resolution, “Change for the Better.”

	 อุตสาหกรรมการผลิตในยุคปัจจุบันสิ่ งที่ต้อง
ค�านึงถึงคือเรื่ องของคุณภาพและการลดต้นทุนใน
การผลิต	ดังนั้นการเลือกซ้ือเคร่ืองจักรในการท�างาน
ก็ต้องเลือกเครื่องจักรที่มีคุณภาพ	และลดต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพราะถึงแม้จะมีก�าลัง
การผลิตที่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้	แต่ก็ควรค�านึง
ถึงการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ	เพื่อให้เหมาะสม 

กับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมด้วย

เครื่องจักรที่ เป็นหนึ่งในด้านคุณภาพ
และลดต้นทุนอย่างแท้จริง
	 บริษัท	มิต ซูบิ ชิ 	 อี เล็คทริค	ออโตเม ช่ัน	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้ให้ความส�าคัญในเร่ือง
ของการผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพ	และสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี	ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าในการ
ผลิตเครื่องไวท์คัต	อีดีเอ็ม	หรือแม้แต่เคร่ืองเลเซอร์	
ท่ีจะสามารถตอบโจทย์นักอุตสาหกรรมการผลิตได้	
และยังมีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาประกอบใน
เครื่ อง	เพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่ มอีกด้วย	ไม่ว่าจะเป็น	
คอนโทรลเลอร์	ซอฟต์แวร์ที่ ใช้คู่กับระบบออโตเมช่ัน 
ของเครื่อง	จึงท�าให้นักอุตสาหกรรมการผลิตต่างให้
ความมั่ นใจในเรื่ องของเทคโนโลยี	ความแม่นย�า 

ความเที่ยงตรง	และความน่าเช่ือถือสูง

คุณภาพที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ	ขัน้ตอนการผลิต
	 มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	นอกจากจะมีส�านักงานใหญ่
และโรงงานผลิตเคร่ืองจักรที่ เมืองนาโกย่า	ประเทศ
ญี่ ปุ่นแล้ว	ยังมี โรงงานการผลิตที่ เมืองต้าเหลียน	
ประ เทศจีนอีกด้วย	 ซ่ึงได้มีการควบคุมคุณภาพ 
การผลิตตามมาตรฐานของส�านักงานใหญ่ท่ีญ่ีปุ่น	
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เพ่ือให้ลูกค้าม่ันใจว่าไม่ว่าเคร่ืองจักรของมติซูบิชิ	อีเล็คทริค 

ในทุกประเภทจะผลิตที่ ใด	แต่ก็ยังจะได้เครื่องจักรที่ม ี

คุณภาพที่ยอดเยี่ยม	อีกทั้งยังเป็นหน่ึงในเรื่องของ
เทคโนโลยีที่ ไม่แพ้กัน	และเมื่ อ เร็วๆ	น้ีทางบริษัท 

มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ออโตเมช่ัน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ได้น� าลูกค้า เข้ า เยี่ ยมชมโรงงานการผลิตที่ เมือง 

ต้าเหลียน	ประเทศจีน	น�าทีมโดย	คุณชุนจิ	คะยะชิมะ 
ผู้อ�านวยการ	ฝ่าย	Industrial	Automation	
Machinery Division	และคุณนพดล	กังสชาต	
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	Industrial	Automation	
Machinery Division	เพื่อสร้างความม่ันใจในเรื่อง
ของประสิทธิภาพของเคร่ือง	ที่ มี เทคโนโลยีขั้นสูง 

ที่ ได้รับการควบคุมจากทางญี่ ปุ่น	และได้รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจาก	คุณโคโรยาสุ	คัทสุโอะ 
ผู้ ช่ วย ผู้จั ดการทั่ วไป 	 ฝ่ าย	P l ann i ng	& 
Administration	Dept.	ของบริษัท	มิตซูบิชิ 
อีเล็คทริค	ต้าเหลียน	อินดัสเตรียล	โปรดักส์	
จ�ากัด	โดยคุณโคโรยาสุ	ได้กล่าวต้อนรับและพาชม
โรงงานการผลิตด้วยตนเอง	ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่า	“ทาง
บริษั ทมิต ซูบิ ชิ 	ที่ ต้ า เหลี ยนได้มี การผลิต เครื่ อง 

ไวท์คัต	อีดีเอ็ม	และเครื่องเลเซอร์รุ่นต่างๆ	เพื่อป้อน
ให้กับนักอุตสาหกรรมมืออาชีพ	โดยเครื่ องจักร 
ทุกตัวที่ท�าการผลิต	ณ	โรงงานแห่งนี้	ได้ใช้เทคโนโลย	ี
อุปกรณ์ทุกช้ิน	ตามมาตรฐานเดียวกับญี่ ปุ่น	ลูกค้า
จึงมีความมั่นใจได้ว่า	เคร่ืองจักรทุกตัวที่ผลิตที่ เมืองจีน

 

แห่งนี้	จะได้คุณภาพ	ความเที่ยงตรงแม่นย�า	ตรงตาม
มาตรฐานที่ผลิตในญ่ีปุ่นเหมือนกัน”	

คุณภาพมาตรฐาน	เที่ยงตรง	แม่นย�า
	 การผลิตเคร่ืองจักรนับว่าเป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่น่าจับตามอง	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพ
มาตรฐาน	ความเที่ ยงตรง	แม่นย�า	 ซ่ึงในขณะนี ้

นับว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง	ดังนั้นโรงงานการผลิต 
จึงต้องหาวิธีในการลดต้นทุนการผลิต	เพราะถึงแม้
จะมีการตั้งโรงงานขึ้นอีกแห่งก็ตาม	แต่ก็ต้องมีการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	ความเที่ยงตรงและความ
แม่นย�าตามมาด้วย	จึงจะถือว่าเป็นบริษัทท่ีมีโรงงาน
ผลิตที่ น่ า เ ช่ือถือ	และไว้วางใจได้	ถึงแม้มิต ซูบิ ชิ 

อีเล็คทริค	จะท�าการผลิตเครื่องจักรในประเทศจีน 
แต่ยังคงคุณภาพ	มาตรฐาน	ความเที่ยงตรง	และ
ความแม่นย�าไว้ได้เป็นอย่างดี	สมกับปณิธานที่ ว่า 
“การเปล่ียนแปลงเพ่ือส่ิงที่ดีกว่า”
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MITSUBISHI EDM & LASER
OPEN HOUSE

 Recently, Mitsubishi Electric Automation (Thailand) 
Co., Ltd., opened it showroom at EDM & Laser Technology 
Center, Bangchan Industrial Estate to display EDM & Fiber 
Laser Machine Technology. The event drew the attentions from 
a great number of manufacturing industrialists who participated 
in the showcase and listening to lectures on the efficiencies 
of Mitsubishi machines.
 Mr. Nopadol Kangsachat, Assistant Division Manager, 
Industrial Automation Machinery Division , said that, this 
Mitsubishi EDM & Laser Open House, is aimed to allow the 
participants an opportunity to learn about Mitsubishi’s currently 
existing machine technology development, especially, the latest 
AI system that has been connected to be a part within the  
machine which is considered yet another step in the development 
of a new laser machine. This novelty is also concealed with 
powerful efficiency. In regard to all productions and developments 
by Mitsubishi, Mitsubishi Corporation, the parent company in 
Japan had sent its representatives to provide knowledge during 
the event . Mr. Miyamoto, Application Manager , gave us 
knowledge as well as the ideas, concepts and new knowledge 
for transferring to our customers. At this event, the customers 
saw Mitsubishi technology which is advancing another step 
higher. During the event, Mitsubishi Electric places on the 
exhibitions 2 fiber laser machines models: namely; the GX-F40 
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fiber laser machine (4,000 watts) and GX-F80 (8,000 watts) 
in the showroom at the same time and that both machines 
will be taken for exhibitions at the same Intermach 2020 while 
at Metalex 2020, the GX-F40 (4,000 watts), which is the 
el l ing point of this model wil l be placed on display. This 
model is expected to likely be able to market well in Thailand. 
Fiber laser machines of the size 4,000 - 6,000 watts can cut 
steel with thickness up to 25 mm., thus, allowing the customers 
to be able to invest in the machine not being at high price 
but of quality at the Japanese price. Mitsubishi is proud to 
be a part in driving the Thai sheet metal industry to grow. 
We extremely hope that GX-F fiber laser machine will help 
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 “My f a c to r y  i s  i n 
Nakhon Pathom; I am 
a contractor for cutting 
metals, folding general 
s t ee l s  fo r  u se i n  t he 
genera l st ructura l and 
c o n s t r u c t i o n  w o r k s . 
Because Nakhon Pathom 
and Ratchabur i  P rov inces a re the zones of many 
industr ia l factor ies . My a im in part ic ipat ing in the 
Mitsubishi Open House this t ime is inspired by my 
interest in the laser cutting machine for its fast cutting 
property with precision and beautiful cutting surface, less 
time consumed and its performance that it can cut into 
pieces as wel l , thus, making me being interested in 
taking the machine for use in my business expansion in 
the future. Last year, I bought 1 Mitsubishi laser machine. 
Mr. Kangsachat’s Working Team regularly makes visit to 
give me supervisions on the use of my machines. So, 
I am confident in Mitsubishi’s laser machines”. 
	 “โรงงานของผมอยู่	จ.นครปฐม	เป็นผู้รับจ้างตัดเหล็ก	พับเหล็กทั่วไป	
ที่ใช้ในงานโครงสร้างและก่อสร้างทั่วๆ	ไป	และเนื่องจากพื้นที่	จ.นครปฐมและ 

ราชบุรี	เป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่มาก	ซ่ึงการเข้าร่วมงาน	Open	
House	ของมิตซูบิชิในครั้งนี้	ผมมีความสนใจในเครื่องตัดเลเซอร์	เพราะมี
คุณสมบัติงานตัดที่รวดเร็ว	แม่นย�าและให้พื้นผิวรอยตัดที่สวยงาม	ใช้เวลาน้อย 
อีกทั้งสามารถตัดเป็นงานช้ินๆ	ได้ด้วย	จึงท�าให้สนใจที่จะน�าไปขยายธุรกิจ
ในอนาคต	และเมื่ อปีที่ แล้ว	ได้ ซ้ือเครื่ องเลเซอร์ของมิตซูบิ ชิไป	1	เครื่ อง

 

ทางทีมงานคุณนพดลได้เข้าไปดูแลการใช้ เคร่ืองของผมอย่างสม�่ า เสมอ 

จึงท�าให้ผมมีความมั่นใจในเครื่องเลเซอร์ของมิตซูบิชิ”

Mr. Chalor Juengsophonvitavas, Executive Officer, 
Chanawong Lohakan Co., Ltd. Nakhon Pathom
คุณชลอ จึงโสภณวิทวัส	ผู้บริหาร	บริษัท	ชนะวงโลหะการ	จ�ากัด	จ.	นครปฐม

 “ I  t r a ve l e d  f rom 
Songkhla to see what 
technology Mitsubish i 
has currently had so that 
I  may th ink of tak ing 
i t  back fo r use in my 
company factory which is 
engaged in manufacturing 
automotive parts including other parts for exports to 
foreign countries. We use Mitsubishi machines because 
we are confident in the after-sales-service of Mitsubishi.  
Over in the past, when we had encountered any machine 
problems, Mitsubishi Service Team was able to provide 
service on troubleshooting expeditiously”.
	 “ผมเดินทางมาจาก	จ.สงขลา	เพื่อดูเทคโนโลยีของมิตซูบิชิว่ามีเทคโนโลยี
อะไรบ้าง	เพื่อน�ากลับไปใช้ในโรงงานได้	ซ่ึงบริษัทของผมรับจ้างผลิตช้ินส่วน
รถยนต์	รวมถึงพาร์ทช้ินส่วนต่างๆ	ส่งออกต่างประเทศ	โดยบริษัทได้ใช้
เครื่ องของมิตซูบิ ชิ	เนื่ องจากมีความเ ช่ือมั่ นในงานบริการหลังการขาย

 

เพราะที่ผ่านมาเมื่อเคร่ืองเกิดปัญหาทางทีมเซอร์วิสของมิตซูบิชิสามารถ
เข้าไปช่วยเหลือได้รวดเร็ว”

Mr. Ekkarach Benjarhirun, General Manager,
Allfocus Co., Ltd., Songkhla.
คุณเอกราช เบญจหิรัญ	ผู้จัดการทั่วไป	Allfocus	Co.,	Ltd.	จ.สงขลา

the entrepreneurs wanting highly efficient machine with not 
too high in the standard price to meet their needs. Things 
acquired will be more than the price, especially, the machine 
which is efficient and our after-sales-service team which stands 
readily to take care of you at all times which is compatible 
with Mitsubishi’s resolution, “Change for the Better”.

 เมื่อเร็วๆ	นี้	ณ ศูนย์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ EDM & Laser บริษัท มิตซูบิชิ 
อี เล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
ได้เปิดโชว์รูมแสดงเทคโนโลยีของการท�างานเครื่องอีดีเอ็ม	และเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์	
โดยภายในงานครั้งน้ีได้รับความสนใจจากนักอุตสาหกรรมการผลิตเข้าร่วมงานและ
รับฟังบรรยายประสิทธิภาพของเครื่องจักรมิตซูบิชิเป็นจ�านวนมาก
 คุณนพดล กังสชาต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Industrial Automation 
Machinery Division	กล่าวว่า	งาน	Mitsubishi	EDM	&	Laser	Open	House	
ในครั้งนี้	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	มีความมุ่งหวังให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจักรของมิตซูบิชิ	ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	โดยเฉพาะล่าสุดได้มีการเช่ือมต่อ
ระบบ	AI	เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภายในเครื่องจักร	ซ่ึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนา
เครื่ องเลเซอร์รุ่นใหม่	และความแปลกใหม่น้ียังแฝงด้วยประสิทธิภาพที่ทรงพลัง 

โดยการผลิตและพัฒนาโดยมิตซูบิ ชิ	ทั้งหมด	ซ่ึงบริษัทแม่ท่ีญี่ ปุ่น	Mitsubishi 

Corporation	ได้ส่งตัวแทนมาให้ความรู้ภายในงาน	โดย	Mr.Miyamoto Application 
Manager	ได้ให้ความรู้แก่เราทั้งข้อคิด	แนวคิด	และให้ความรู้ใหม่ๆ	แก่เรา	เพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ลูกค้า	และงานในครั้งนี้ลูกค้าได้เห็นเทคโนโลยีของมิตซูบิชิที่ก้าวหน้า 
ไปอีกขั้น	โดยมิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	น�าเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์	รุ่น	GX-F40	(4,000	
วัตต์ )	และรุ่น	GX-F80	(8,000วัตต์ )	มาท�าการแสดงในโชว์ รูมถึง	2	เครื่ อง 
พร้อมกัน	และจะน�าไปโชว์ในงาน	Intermach	2020	ทั้ง	2	เครื่อง	ภายในงานเดียว 
และในงาน	Metalex	2020	จะน�ารุ่น	GX-F40	(4,000	วัตต์)	ซ่ึงเป็นจุดขายของเครื่อง 

รุ่นนี้	ซ่ึงคาดว่าน่าจะท�าตลาดได้ดีในเมืองไทย	เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ขนาด	4,000	
–	6,000	วัตต์	สามารถตัดเหล็กหนาถึง	25	mm.	จึงท�าให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้
ในราคาไม่สูงแต่คุณภาพในราคาญี่ ปุ่น	และมิตซูบิชิมีความภาคภูมิใจที่ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมโลหะแผ่นไทยเติบโต	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่อง
เลเซอร์ไฟเบอร์รุ่น	GX-F	จะช่วยตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเคร่ืองจักร
ที่ มีประสิทธิภาพสูง	แต่ราคามาตรฐานที่ ไม่สูงจนเกินไป	สิ่งที่ ได้จะมากกว่าราคา
โดยเฉพาะประสิทธิภาพเครื่องจักร	และทีมงานบริการหลังการขายที่คอยดูแลท่าน
อยู่ตลอดเวลา	สมกับปณิธานที่ว่า	“Changes for the Better”	ของมิตซูบิชิ



Rieckermann เสนอกระบวนการผลิต
ล้อแม๊ก ซ์แบบเต็ม รูปแบบตั� งแต่การให้
ความร้อนกับวัสดุก่อนเร่ิมกระบวนการ
ผลิตจนกระทั่งถึงการตรวจสอบขั�นตอน
สุดท้าย รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ พร้อม
วางจําหน่าย

LEIFELD Metal Spinning AG เป�นผู้ผลิตเคร่ืองจักรขึ�นรูปล้อแม๊กซ์
ชั�นนําที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและให้ความรู้ในการขึ�นรูปล้อเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในสายการผลิต ด้วยเครื่องจักรขึ�นรูป 3 ลูกกลิ�ง และ
สายการผลิตอัตโนมัติ LEIFELD สามารถลดปริมาณการใช�วัสดุโลหะผสม
ของลูกค้าและเพิ่มผลผลิตสําหรับทิศทางการตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง

การประหยัดวัตถุดิบ (อะลูมิเนียม) ขั�นสูง

 บริษัท ริคเคอร์มานน์ (ประเทศไทย) จํากัด เป�นหนึ่ งในบริษัท
แรกๆ ในประเทศที่ ให้บริการด้านวิธีการจัดทําอุตสาหกรรมแบบกําหนดเอง
ซ่ึงครอบคลุมการจัดหาเครื่ องจักรกล และยังมี ช่างเทคนิคในท้องถิ่ น
เพื่ อให้บริการทางด้านเทคนิคต่างๆ และในด้านวิศวกรรมอีกด้วย เป�น
เวลากว่ า 60 ปี ที่ บริษัทสัญชาติ เยอรมันก่อตั� งขึ� นในประ เทศไทยและ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับการผลิตและกระบวนการทางอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า
 ด้วยความเช่ียวชาญด้านโลหะการของเรา เรามีการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ พลังงาน การแปรรูปเหล็ก
ตลับลูกปืนและเครื่องมือกล เช่น อุปกรณ์การผลิตและบริการคุณภาพสูง
แก่ผู้ผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ในประเทศไทย เราเป�นมืออาชีพในการขายและบริการ
หลังการขาย ซ่ึงครอบคลุมการติดตั�งการทดสอบการทํางานทั�งระบบและ
การบํารุงรักษาเชิงป� องกันซ่ึงมีบทบาทสําคัญในส่วนต่างๆ เหล่านี�
 ทีมงานของเราเป�นผู้เช่ียวชาญที่มีทักษะเฉพาะทาง อีกทั�งพันธมิตรของเรา
ยังเป�นผู้นําทางการตลาด ซ่ึงสามารถส่งมอบวิธีการในการแข่งขันที่ตอบสนอง
ความต้องการสูงสุดในด้านการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงที่สุด

Rieckermann (Thailand) Co., Ltd. is one of the first players in the
country to offer a comprehensive portfolio of customized industrial 
solutions, which includes the supply of machinery, local technical
services, and engineering capabilities. 

We are a Germany-based company with an established presence in 
Thailand for over 60 years. Our commitment is to help our customers 
enhance their industrial production and processes.

With our metal processing expertise, we support businesses in the 
fields of Automotive, Aerospace, Energy, Steel Fabrication, Bearings 
and Machine Tools – such as high-quality mass production equipment 
and services to automotive car part manufacturers across Thailand. 
Our professional presales and after sales services include installation, 
commissioning, and also preventive maintenance, which all play an 
important role in these sectors.

With the support of our market-leading partners, our team of skilled 
experts deliver the most competitive solutions to fulfil the highest
requirements in terms of productivity, efficiency, and quality.

Mr.Seksan Panyangam Technical Sales / คุณเสกสันต์ ปัญญางาม ฝ่ายขายทางเทคนิค

กระบวนการคือสิ่งที่ เรามุ่งเน้น ที่ ริคเคอร์มานน์ ประเทศไทย

PROCESS IS OUR FOCUS
AT RIECKERMANN THAILAND
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Samag machine tools GmbH เป�นผู้ผลิตชั� นนําเครื่ องกัด
แนวนอน 5 แกน ซ่ึงออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับมิติและวัสดุของชิ� นงาน
เหมาะกับปริมาณการผลิตชิ� นส่วนยานยนต์จํานวนมากๆ เครื่องจักร
มีหัวกัด 2 หัว ซ่ึงสามารถทํางานได้ 3 แกนหมุนในเวลาพร้อมกันและ
แต่ละหัวกัดก็ยังแยกกันทํางานโดยอิสระ สามารถเพิ่มกําลังการผลิต
เป�น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกัด 1 หัว 5 แกนหมุนทั่วๆ ไป 
ในขณะที่ยังคงไว้ซ่ึงความแม่นยําสูงสุด เรามีเครื่องกัดที่มี 2 หัวกัดไป
จนถึง 4 หัวกัด ซ่ึงโต๊ะงานจะมีลักษณะเหมือนเปลซ่ึงสามารถหมุนได้
รอบตัว และจะมีความยาวของโต๊ะงานที่แตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับ
ลักษณะของชิ�นงานแต่ละชิ�น ซ่ึงรับประกันได้เลยว่าใช�พื�นที่ในการกัดงาน
ได้อย่างเต็มพิกัดตั�งแต่ด้านล่างไปจนถึงด้านบนสุด ความสามารถใน
การตัดเฉือนงานหนักของ Samag รวมกับความแม่นยําที่สูง รับประกัน
ความสามารถในการแข่งขัน และการลดต้นทุนต่อส่วนการผลิตของคุณได้
Rieckermann เป�นผู้เช่ียวชาญสําหรับความท้าท้ายต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลหนักของระบบขับเคลื่อนต่างๆ และยังมุ่งเน้นไปในส่วนของ
ระบบบังคับเลี�ยว ช่วงล่าง และชิ� นส่วนของระบบเบรคอีกด้วย

เครื่องจักร 2 หัวกัดที่ทํางานได้พร้อมกันมาพร้อมกับ 10 แกนหมุน

Famar S.r.l. เป�นบริษัทร่วมหุ้นของครอบครัว ที่มีประวัติอันยาวนาน
ทําหน้าท่ีเป�นหน่ึงในผู้ผลิตชั�นนําของสายการผลิตเสื�อเฟืองท้ายและ
นั่นเขาได้นําเสนอเครื่องจักรที่ สามารถคว้านโพลงของเสื�อเฟืองท้าย
ได้ด้วยการจับชิ� นงานเพียงแค่ครั�ง เดียว Famar เสนอเคร่ืองกลึง
แนวตั� งที่ สามารถผลิตชิ� นงานให้มีคุณภาพสูง อีกทั� งยังสามารถ
ติ ดตั� ง เ ครื่ อ งมื อตั ด เฉื อน เจา ะ  แล ะ เ จี ย ร ะไน ได้ หลากหลายชนิ ด
ซ่ึ งใช� สํ าหรับผลิต ชิ� นส่ วนรถยนต์คุณภาพสู งได้ทุ กประ เภท เ ช่น
เกียร์ จานเบรก ดุมล้อ ข้อต่อ CV และชิ� นส่วนของคลัช เครื่ องกัด
แนวนอนซ่ึงมีหัวกัดคู่ HMC ซ่ึงช่วยเติมเต็มความสามารถในการผลิต
สําหรับวิธีการการตัดเฉือนที่สมบูรณ์ 

Rieckermann ทําหน้าท่ีให้บริการด้านวิธีการในสายการผลิตด้าน
ระบบส่งกําลังและระบบขับเคลื่อนต่างๆ มีความรู้จริงที่พิสูจน์มาแล้ว
ทั่วโลกในสายการผลิตเสื�อเฟืองท้าย

เครื่องจักรผลิตเสื�อเฟืองท้ายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

บริษัท CMT เป�นผู้นําระดับโลกในด้านวิธีการทําใบพัดของระบบ
อัดอากาศ การ เจียรใบพัดและแกนเทอร์ ไบน์  และมี ช่ื อ เสียงใน
อุตสาหกรรมการทําระบบอัดอากาศ NEW VECTOR QUAD ได้
ปฏิวัติการผลิตเครื่องเจียระไน เนื่องจากชิ� นงานสองชิ� นถูกกําหนดให้
ใช�ระนาบอ้างอิงเดียวกัน จึงจําเป�นต้องใช�แกนหมุนถึง 4 แกน ในการ
เจียระไนชิ�นงาน ในขณะที่ ชิ� นส่วนของงานจะถูกลําเลียงไปพร้อมๆ กัน
ซ่ึงตรงนี�ใช� เวลาแค่เพียง 2 วินาที เคร่ืองจักรรุ่นนี�เพิ่มกําลังการผลิต
ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% และสามารถทํางานได้แม่นยํา
ถึง บวก/ลบ 2 ไมครอน
Rieckermann เราให้การสนับสนุนคุณในทุกขั�นตอนทุกกระบวนการ
ของการผลิตชิ�นส่วนและรวมไปถึงการประกอบระบบอัดอากาศอีกด้วย

การผลิตระบบอัดอากาศของคุณ!

KAPP NILES เป�นกลุ่มบริษัทที่ ดําเนินงานทั่ วโลกด้วยวิธีการที่ มี
คุณภาพและประหยัดต้นทุนสําหรับการตกแต่งร่องเกียร์และโปรไฟล์
ของเกียร์ อีกทั�งยังเป�นพันธมิตรสําหรับบริษัทจากภาคอุตสาหกรรม
จํานวนมากในกลุ่มที่มีการเติบโต อาทิเช่น ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและ
ธุรกิจพลังงาน ที่ ช่วยให้การทํางานร่วมกันที่ สมบูรณ์แบบระหว่าง
เครื่องจักรเครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยให้การตัดเฉือนที่ แม่นยําเป�น
อย่างยิ่งในระดับไมครอน
Rieckermann เสนอกระบวนการที่สําคัญสําหรับการผลิตชิ� นส่วน
สําหรับเกียร์ DCT หรือ CVT และให้คําแนะนําในกระบวนการและวิธี
การผลิต ในการกลึง การตัด การเจียระไน การเช่ือม สําหรับเกียร์
ในรูปแบบต่างๆ

เครื่องเจียระไนเฟืองเกียร์และเคร่ืองมือวัดเฟืองเกียร์

For more information please contact Mr. Seksan Panyangam | seksan.p@rieckermann.com | +66 2 383 4333 |
Rieckermann (Thailand) Co., Ltd. | 438/3-8, Moo 5, Srinakarin Road | 10270 Bangkok | www.rieckermann.com

ManufacturingREVIEW 27







 Originally, OPTION 4WD was a shop 
for 4 x 4 wheel accessories opened 
for services to fellow countrymen and 
women for over many decades on 
Kamphaengsaen Road, Nakhon Pathom, 
on the suspension system parts, wheel 

and tire modifications only, with the 
lifting set from 2-6 inches to provide 
serv i ces to both Tha i and fore ign 
brands, especially, the brand of OPTION 
4WD which was reputable and created 
impressions to customers wanting the 

 On Reaching the Auspicious Occasion Opened New Factory ...Celebrating Its 20th 
Year Anniversary, Ready to Become a Leading Four Wheel Accessories Manufacturer 
in Thailand and Increase Production Confidence with MURATEC Folding Technology to 
Enhance Production Process  

 ได้ฤกษ์เปิดโรงงานใหม่...ฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมก้าวเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถโฟร์วีลช้ันนําของ 
เมืองไทย และเพ่ิมความเช่ือม่ันการผลิตด้วยเทคโนโลยีงานพับของ MURATEC เสริมขบวนการผลิต

OPTION 4 WHEEL PART
AND ACCESSORIES
อ็อพช่ัน โฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรีส์ 

big wheels. After carrying on the business
continuously for a period of 20 years, 
OPTION 4WD formally opened Option 
4 Wheel Part and Accessories Co., 
Ltd. and took the opportunity to open 
its new factory on 1 February 2020.
 Ms.Chutimon Nedsuwan Managing 
Director of Company said, “We are 
a manufacturer of car accessories with 
four wheel accessories as our main 
bus iness . Our bus iness operat ions 
began as a distributor of car and four 
wheel accessories and thereafter we  
developed the products and manufactured 
the accessories to become our own 
brand. After marking a milestone of 
ou r  20 th ann i ve r s a r y  o f  bus i n e s s 
operations exactly this year, we have 
taken this opportunity to formally open 
Option 4 Wheel Part and Accessories 
Co., Ltd.
 The car and four wheel accessories 
which we have manufactured are front 
bumpers, rear bumpers, side steps, row 
bars as we l l  as other accessor ies 
according to customers’ requirements.
 Currently, we opt to import the  
mos t  e f f i c i e n t  mach i ne fo r  ou r 
production process in order to obtain 
high quality workpieces. Our choice 
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of using MURATEC folding machine 
is because we foresee that it is the 
most comprehensive machine with 
a convenient work process, easy to 
control and, importantly, it is a stable 
machine with high precision. In addition, 
we have exce l l en t se rv i ces both 
before and after sales and are confident 
i n  c h oo s i n g  MURAT EC  ma c h i n e s 
because our products are distributed 
to 15 countries: such as; Malaysia, the 
Philippines, Australia, New Zealand and 
Panama, etc. While our market sharing 
is 65% on the exports and 35% on 
domestic sales.
 Because our high level executive is 
a person infatuated in and fond of 
four wheels, so, he is firmly determined 
to choose and distribute the best thing 
t o  t h e  cu s t ome r s .  T h i s  f a c t o r  i s 
therefore the strength contributing to 
our business operations throughout the 
past until the present.”

	 เดิ ม 	OPT ION	4WD	 เ ป็น ช้อปแต่ ง รถ 
4	x	4	ที่ เปิดให้บริการเพ่ือนพ้องน้องพ่ีมากว่า
หลายสิบปี	บนถนนก�าแพงแสน	จ.	นครปฐม 
ช้อปแห่งนี้	รับงานบริการช่วงล่าง	เปลี่ยนล้อและ

ยาง	โมดิฟายด์เฉพาะช่วงล่าง	ซ่ึงมีชุดยกตั้งแต่	
2 -6	นิ้ ว 	ที่ คอยให้บ ริการ ทั้ งแบรนด์ไทยและ 
ต่างประเทศ	โดยเฉพาะแบรนด์ของ	OPTION	
4WD	ที่ขึ้นช่ือลือชาและสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าที่ต้องการรถล้อโต	และจากการด�าเนินธุรกิจ
เรื่อยมาถึง	20	ปี	ท�าให้	OPTION	4WD	ได้เปิด	
บริ ษั ท  อ็ อพ ช่ั น  โฟร์ วี ล  พาร์ ท  แอนด์ 
แอคเซสซอรีส์ จ�ากัด	อย่างเป็นทางการและ 
ถือโอกาสเปิดโรงงานใหม่ขึ้น	เมื่ อวันที่ 	1	ก.พ.	
2563	ที่ผ่านมา
 คุณชุติมณฑน์ เนตรสุวรรณ กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท	กล่าวว่ า	“บ ริษัท	 อ็อพช่ัน 
โฟร์วีล	พาร์ท	แอนด์	แอดเซสซอรีส์ 	จ�ากัด 
เ ร า เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต อุ ปกร ณ์์ตกแต่ ง รถยนต์ แ ล ะ 
รถโฟร์วีลเป็นหลัก	โดยการด�าเนินธุรกิจเร่ิมต้น	
จากเป็นผู้แทนจ�าหน่ายอุปกรณ์์ตกแต่งรถยนต์	
และรถโฟร์วีล	และหลังจากนั้นจึงได้พัฒนาสินค้า	
และผลิตอุปกรณ์์ตกแต่งท่ีเป็นแบรนด์ของตัวเอง 
ซ่ึงจากการด�าเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาจนถึงใน
ปีนี้ได้ครบรอบ	20	ปี	พอดี	จึงท�าให้ถือโอกาส
เปิดบริษัท	อ็อพช่ัน	โฟร์วีล	พาร์ท	แอนด์	แอค
เซสซอรีส์	จ�ากัด	อย่างเป็นทางการในครั้งนี้
	 ส�าหรับอุปกรณ์์ตกแต่งรถยนต์และโฟร์วีล 
ที่บริษัทด�าเนินการผลิตอยู่จะเป็นประเภท	กันชนหน้า 
กันชนท้าย	บันไดข้าง	โรบาร์	รวมถึงอุปกรณ์์ 
ตกแต่งอื่นๆ	ตามความต้องการของลูกค้า
	 “ปัจจุบันเราจะเลือกเคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด	ในการน�าเข้ามาใช้ต่อขบวนการผลิตของ
เราเพื่ อให้ ได้ ช้ินงานท่ีมีคุณ์ภาพมาตรฐานสูง 

ซ่ึ งการ ท่ี เ ลือกใ ช้ เค ร่ืองพับของ	MURATEC 

เพราะ เราเล็ง เห็นว่า เ ป็นเครื่ องที่ ตอบโจทย์ได้
ครอบคลุมที่ สุด	อีกทั้งมีกระบวนการท�างานที่
สะดวก	ควบคุมง่าย	และสิ่งส�าคัญคือเป็นเครื่อง
ที่มีความเสถียร	เที่ยงตรง	และให้ความแม่นย�าสูง	
นอกจากนี้ยังมีงานบริการก่อนและหลังการขาย
อย่ างดี เ ยี่ ยม	จึ งท� าให้ เ ร ามั่ นใจแล ะ เ ลื อกใ ช้
เคร่ืองจักรของ	MURATEC	เนื่องด้วยสินค้าของ
เรามีการจัดจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศถึง	15	
ประเทศ	เช่น	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	ออสเตรเลีย	
นิวซีแลนด์	ปานามา	เป็นต้น	โดยสัดส่วนการตลาด
เราจะส่งออก	65%	และในประเทศ	35%”
	 “สืบเนื่ องจากผู้บริหารระดับสูงเป็นคนรัก 
และชอบรถยนต์โฟวีล	จึงมีความมุ่งมั่ นในการ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า	ผลิตสิ่งที่ดีที่ สุดให้แก่
ลูกค้า	และจ�าหน่ายส่ิงที่ดีที่ สุดให้แก่ลูกค้า	ดังนั้น
จึงถือเป็นจุดแข็งในการด�าเนินธุรกิจของเราในช่วง
ที่ ผ่านมา” 
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WHA GROUP
READY FOR GROWTH DRIVING IN 2020

WHA Group reveals its business growth success in 2019 
as going well all along in accordance with the set target 
and proceeds on with the announcement on its 2020 
Business Plan with a readiness to develop business, drive 
the growth of all 4 groups, targeting revenues and profit 
sharing to increase by 15% with Earnings Before Interest, 
Taxes, and Amortization (EBITDA) expected to be at 40% 
despite the global economic condition being in the period 
of slowdown as well as setting a target to sell lands of 
1,400 Rai and start up a new project construction/generate 
total logistic space rental of 250,000 square meters including 
the sales of assets of around 150,000 square meters for 
contribution to Real Estate Investment Trust (REIT) fund. 
    For the year 2020, WHA Group has defined 5 strategic 
directions by aiming to be number one in ranking in the 
company’s main business, expanding overseas business to 
increasingly grow, creating the company’s portfolio to grow 
more with innovative and technological driven solutions 
for customers, collaborating with business partners for 
benefits of all parties, integrating more business strength 
with all WHA sectors and moving forward with the  
transformation to the digital organizations which are 1. WHA 
Logistics, 2. WHA Industrial Development (WHAID), 3. WHA 
Utilities and Power (WHAUP) and 4. WHA Digital Platform. 
    With various strategic plans being implemented as 
well as the upcoming completion of the new projects, we 
are pretty confident that this year’s turnovers will continue 
to grow steadily. A balance between the total sales and 
the regular incomes will be maintained. We expect that 
our revenues and profit sharing in 2020 will increase by 
approximately fifteen percent (15%) from the previous year. 
We shall confidently move forward. The WHA Group is ready 
to build businesses that will help in the economic and social 
development and contributions to cause the creations of 
advantages to all parties including business partners and 
all of our relevant stakeholders.

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เผยความส�าเร็จธุรกิจในปี 2562 เติบโตเป็นไปตามเป้า

หมายท่ีตั้งไว้ เดินหน้าประกาศแผนธุรกิจประจ�าปี 2563 พร้อมพัฒนาธุรกิจ

ขับเคลื่อนการเติบโตของทั้ง  4  กลุ่ม  ตั้งเป้ารายได้และส่วนแบ่งก�าไรเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15 และคาดว่าอัตราผลก�าไร EBITDA จะอยู่ที่ร้อยละ 40 แม้ว่าสภาพ

เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในช่วงชะลอตัว พร้อมตั้งเป้าขายที่ดิน 1,400 ไร่ และการ

สร้างโครงการใหม่ยอดเช่าพื้นที่ โลจิสติกส์รวม 250,000 ตร.ม.  รวมทั้ง

การขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT ราว 150,000 ตร.ม.

ส�าหรับปี 2563 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ไว้ 5 ข้อ โดย

มุ่งสู่ความเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจหลักๆ ของบริษัท ขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ให้เติบโตยิ่ งขึ้น สร้างพอร์ทโฟลิโอของบริษัทให้เติบโตมากขึ้นด้วยโซลูช่ันส์

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีส�าหรับลูกค้า  ร่วมมือกับพันธมิตร

ทางธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายผสานก�าลังธุรกิจทุกภาคส่วนของ  ดับบลิว

เอชเอ กรุ๊ป  ให้มากยิ่งขึ้น  และเดินหน้าทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล  ได้แก ่

1.  ดับบลิวเอชเอ  โลจิสติกส์  2.  ดับบลิวเอชเอ  อินดัสเตรียล  ดีเวลลอปเมนท์ 

(WHAID) 3. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) 4. ดับบลิว

เอชเอ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม

ด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆ  ที่ก�าลังด�าเนินการ รวมถึงโครงการใหม่ที่ก�าลัง

จะแล้วเสร็จ  เรามั่นใจว่า  ผลประกอบการปีนี้จะยังเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง โดย

จะรักษายอดขายและรายได้ประจ�าให้มีความสมดุลย์กัน เราคาดว่ารายได้และ

ส่วนแบ่งก�าไรของเราในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 15 จากปีก่อน  เราจะ

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมสร้างธุรกิจที่ ช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมขับเคล่ือนการเติบโตในปี 2563
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MOTOR CONTROL
ADDING 48V TO 12V MEANS MAJOR BENEFITS

 Hybrid Electr ic Vehic le (HEV) and 
all-Electric vehicle (EV) designs are highly
v is ib le these days, but there is also
a less-apparent but significant trend in
the automotive industry: The addition of
the 48V Di rect Cur rent (DC) bus to
powertrains. This inclusion of 48V is not 
just for EVs and HEVs; it is also being 
put in place for more common internal
combustion cars, even as the EV and 
HEV share of the market grows. 
 Engineers and car mechanics who 
were brought up on the ubiquitous 12V 
ba t t e r y  and componen t s  f o r  c a r s
(a standard that is over 100 years old) 
do not need to worry, because the 12V 
system is not going away soon. However,
in the foreseeable future, 12V will likely 
coexist with the newer 48V system.
 So what’s unique about the 48V 
system? The answer comes back, as it 
usual ly does in power s i tuat ions , to 
Ohm’s law and basic physics related to 
Voltage drop (V = IR), Power (P = IV), 
and power loss (P = I2R) . Del iver ing 
power requires a combination of current 

and voltage, though voltage drop (loss) 
increases l inear ly with a current and 
losses increase in the square of the 
current. In short: Delivering more power 
at a given voltage takes more current, and
more current leads to higher voltage 
drop and unrecoverable power losses.
 This is not a new development, as 
i t  was a l so known by the ea r l i e s t
electrical-energy pioneers; that’s why they 
migrated to ever-higher voltages as they 
sought to power street lights, homes, 
and industry. But for cars, the 12.6V 
( n om i n a l )  vo l t a g e  a v a i l a b l e  f rom
rechargeable, lead-acid batteries was
a good compromise with consideration 
to size, energy capacity (ampere (amp) 
hours), cost, longevity, and safety as well 
as other factors.
 Today’s cars, however, need much 
more power than those of even just
a few cars ago. In addit ion to basic
functions such as a starter, lights, radio, 
power windows, e lectr ica l ly ass isted 
power steering, networks, and infotainment,
many other safety and convenience 

f ea t u re s  now ex i s t  t ha t  a re  o f t en 
grouped under the Advanced Dr iver
Ass istance Systems (ADAS) heading. 
ADAS requirements have led to the need 
for a battery that can del iver more 
power and, thus, more amps at 12V to 
power the various core functions and 
t h e s e  newe r  pe r i p he r a l s .  Howeve r ,
keeping IR drop and I2R power losses at 
an acceptab le leve l at 12V requ i res
thicker  cables, more copper, and larger
connectors, which in turn means more 
costs, weight, and crowding in an already 
tightly constrained vehicle.

Is 48 the New 12?
 After much analysis, the industry 
decided to use 48V as the “other” higher
voltage. Unlike the lead-acid chemistry 
of the traditional 12V battery, this 48V 
bat te ry i s l i th ium-based for h igher
energy density by weight and volume. 
The resulting topology is known in the 
insets as a “mild hybrid”.
 In this approach, the 48V battery-
fol lowing guidel ines of the proposed 
automotive standard LV148—serves as
a supplement (and combines) with the 12V 
lead-acid battery, which has a 3kW power
rating (Figure 3). Both the 12V battery 
and the 48V battery will be used along 
with their distribution cables, and each 
battery wil l serve the load when that 
particular battery is the most appropriate 
fit for the need. For example, the 12V 
bus will provide power to the ignition, 
l ight ing, and infota inment whi le the
48V bus wi l l  be respons ib le for the
chassis-control systems, air conditioning, 
act ive/adjustable suspension, stor ing 
regenerative-braking energy, and driving 
electric superchargers and turbos.

What It Takes
 The use of 48V takes more than
a new battery structure. In addition to 
thinner cables and correspondingly smaller
connectors, it requires new guidelines on 
the allowable bend radius (thinner cables 
a l l ow fo r t i gh te r  bends and eases
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cable-run issues), consideration of cable 
insulation, and other “mechanical” changes.
These are the obvious, beneficial, and 
easy-to-grasp changes. However, since 
the 12V and 48V buses are not isolated 
from each other, new functional blocks 
are necessary to co-manage them.
 Other, less-obvious changes exist as 
we l l .  C i rcu i t -protec t ion components
tailored for spikes of up to 30V and 40V 
on the 12V line require higher voltage 
ratings to work alongside the 48V, as
a lower-rated voltage component would
trip in the 48V world. Even basic fuses-
which are inherently current-sensit ive 
devices—also have a maximum rating for 
the voltage across their terminals, so they
need to be physical ly and electrical ly 
sized for lower currents (an easy task) 
but higher voltages (slightly more difficult).
Similarly, the standard component that 
protects aga inst a revevrse-bat te ry
connection and that is essential at each 
subcircuit, that is, in case an accidental 
misconnect ion of the pr imary cables 
occurs, also needs to be scaled to handle
the reversal of higher voltage ratings.
 However, the real challenge begins 
w i th bat te ry management .  In most
systems, this involves the measurement 
and management of multiple batteries 
with the same nominal voltage, but in 
the 12V/48V design, there are two very 
different voltages. The preferred situation 
from an overa l l  power-management 
perspective is to allow the 48V and 12V 
batteries to share and exchange energy 
when it makes sense.
 Integrated c i rcu i ts ( ICs) l i ke the 
LTC 3 8 7 1  f rom Ana l o g  Dev i c e s  a re
designed for this situation (Figure 5).
This bidirectional, buck/boost switching 
regu la to r ( cont ro l l e r )  a l l ows both
batteries to supply energy to the load
simultaneously by convert ing energy 
f rom one ba t t e r y  t o  t he  o t he r .  I t
regulates switches in buck mode from 
VHIGH-to-VLOW and boost mode from 
VLOW-to-VHIGH depending on a processor
-sourced control signal . At the same 
time, its accurate current-programming 
loop regulates the maximum current that 
can be delivered in either direction.
 The 48V battery itself is special. In 
principle, its construct could consist of 
a simple, series connection of four, 12V, 
l ead-ac id bat te r i es ,  but th i s wou ld
take up too much space and require
heavy-gauge inter-battery cables. Instead, 
the 48V battery is a Li-ion unit specially
designed to deliver that voltage, yet with 

a volume roughly the same as the 12V 
battery.
 Bosch offers a battery design for 
automotive 48V systems (Figure 6).
It measures just 309 mm x 175 mm x
90 mm, so it can be placed under a 
car seat or in the trunk. It is a passively
cooled component that doesn’t need a 
fan (which would result in a higher cost 
and lower reliability) and makes no noise. 
The 7kg unit can deliver up to 13kW of
power as it returns the energy it has 
accumulated.

Conclusion
 The 12V battery has served the 
automotive industry well, as its long
and success fu l  t rack record c lea r l y
demonstrates. Nonetheless, this single, 
lower-voltage bus can no longer meet 
the rapidly increasing power needs of 
today ’s veh i c l es due to i t s IR loss ,
power dissipation, and other issues.

The solution uses a 48V supplemental 
battery, which is no longer a “coming 
soon” prediction, as it is already in use 
in a large number of car propuls ion 
sources ranging from internal combustion 
to mild and ful l hybrid to al l-electr ic 
vehicles. The use of the 48V solution will 
expand rapidly, as it is the only viable 
solution to vexing power problems.
 Enab l i ng th i s  new a rch i t e c t u re
requires new cables, connectors, active 
(power-management ICs) and passive 
(protection device) components, along 
with 48V Li-ion-based batteries. Perhaps, 
in a decade or two, the 12V battery will 
be a h i s to r i ca l  footnote on ly seen
a t  an t i que ca r  shows ,  bu t  fo r  the
foreseeable future, both the 12V and 48V 
batteries and their buses will coexist and 
interact to provide essential power with 
high efficiency and low dissipation.

The 12V/48V mild hybrid is a compromise in some ways, but unlike many compromises, this 
is one that offers many immediate advantages and favorable cost, benefit, and return ratios. 
(Source: Delphi Technologies)
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Mouser Electronics- Electronic Components Distributor
Mouser Electronics is a worldwide leading authorised distributor of semiconductors 
and electronic components for over 800 industry-leading manufacturers. We 
specialise in the rapid introduction of new products and technologies for design 
engineers and buyers. Our extensive product offering includes semiconductors, 
interconnects, passives, and electromechanical components.
www.mouser.com
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BANDSAW MACHINE…
A STANDARD FROM EUROPE

WMS Metal Saw Co., Ltd., has been engaged in the 
business of importing and distributing industrial products 
for metal cutting: such as; high quality bandsaw blades 
from Germany and metal bandsaw machines from Turkey 
which is a leading company in Europe. “We can help 
you to substantially reduce the production cost by 
reducing more production time as well as increasing 
your competitiveness.” The Company has a Showroom and 
Demonstration Center for bandsaw machines and bandsaw 
blades as well as providing proper trainings by a Team of 
Experts with over 30 years of experiences for the maximum 
benefits of the customers.

Mr. Wallop Saengthong, one of the Company’s Sales 
Executives of the bandsaw machines revealed that, WMS 
Metal Saw Co., Ltd., is one of the affiliated companies of 
Wang Daeng Express Company Limited engaged in the 
business of importing and distributing industrial products. 
The products sold in Thailand are “Wespa” brand bandsaw 

blades from Germany and “Beka-Mak” brand bandsaw 
machines from Turkey. The markets for both brands are 
mainly in Europe.

On the bandsaw machines that the Company would like 
to present to the steel cutting group are Beka-Mak WMS 
320 DGH brand bandsaw machines which are equipped 
with Semi Automatic Double Mitre Horizontal System and 
integrated functions or in other words, the cutting system 
will be lifted automatically when the work is done. In 
addition, there is an inverter system for round speed cutting 
control that can also set the round speed in working to suit 
such particular work, thus, helping to increase the lifetime 
of the bandsaw blades, as well. Because the Company’s 
business is focused mainly on the distributions of the 
bandsaw blades, the Company therefore takes into its sight 
as to how it can be done to enable the customers to use 
the bandsaw blades with the maximum efficiency. That is 
why it is necessary for the Company to choose good and 

เคร่ืองเล่ือยสายพาน...มาตรฐานจากยุโรป

Mr. Wallop Saengthong
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excellent products or bandsaw machines in order to promote 
the products being the Company’s main business to be 
completely perfect and integrated. Another main objective 
is that the Company is firmly intended to offer good and 
quality products to the customers.

“The general bandsaw blades are not much different 
though. However, the Wespa brandsaw blades which we 
import from Germany and sell in Thai markets are considered 
one of the world’s top 5 products. We sent our personnel to 
Germany for proficiency trainings on the products, as well. 
What we have firmly adhered to throughout the whole time 
consists of 3 parts which are Good Product, Good People, 
Good Service. The Company regards these 3 parts as the 
working guidelines.”

In terms of building confidence on bandsaw machines, 
Beka-Mak brand’s point of view identically matches the 
Company’s vision which means, what can be done to enable 
the customers to experience the machines’ performance 
rather than the price. The Beka-Mak brand and the Company 
have collaborated with one another to provide services to 
customers by allowing them to try the bandsaw machines 
both in the Showroom and at the Demonstration Center or 
maybe in the customers’ own factory so that they would 
know of the performances of the bandsaw machines and 
bandsaw blades of the Company. This type of bandsaw 
machine can be used in almost all industries: such as; the 
automotive industry, construction work, agricultural workpiece 
cutting work, etc.

บริิษััท ดัับบลิิวเอ็็มเอ็ส เมทัลิซอ็ว์ จำำ�กััดั ดำำ�เนิินิธุุรกิิจนิำ�เข้้�และจำ�หน่ิ�ย 
สิินิค้้�ท�งดำ้�นิอุุตสิ�หกิรรมง�นิตัดำโลหะ ไดำ้แกิ่ ใบเล่่อุยสิ�ยพ�นิคุ้ณภ�พสิูง 

จ�กิประเทศเยอุรมันิ และเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิตัดำโลหะจ�กิตุรกีิ ซ่่ึ่งเป็นิบริษััท 

ชัั้�นินิำ�ในิยุโรป “เราช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก 
โดยการลดเวลาในการผลิตได้มากขึน้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของลูกค้า” บริษััทมีโชั้ว์์รูมและศูนิย์สิ�ธิุตกิ�รทำ�ง�นิข้อุงเค้ร่่อุงเล่่อุย

สิ�ยพ�นิและใบเล่่อุยสิ�ยพ�นิ ให้กิ�รฝ่ึกิอุบรมท่ีถููกิต้อุงจ�กิทีมผูู้้เช่ีั้ยว์ชั้�ญท่ีมี

ประสิบกิ�รณ์ม�กิกิว่์� 30 ปี เพ่่อุประโยชั้นิ์สูิงสุิดำข้อุงลูกิค้้�

ดำ้�นิ คุณวัลิลิภ แสงทอ็ง หนิ่่งในิผูู้้บริห�รง�นิข้�ยเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิข้อุง

บริษััท เปิดำเผู้ยว์่� บริษััท ดำับบลิว์เอุ็มเอุสิ เมทัลซึ่อุว์์ จำ�กิัดำ เป็นิหนิ่่งในิเค้ร่อุข้อุง

บริษััท ว์ังแดำง เอุ็กิซ์ึ่เพรสิ จำ�กิัดำ โดำยดำำ�เนิินิธุุรกิิจนิำ�เข้้�และจำ�หนิ่�ยสิินิค้้�ท�ง

อุุตสิ�หกิรรม ซ่่ึ่งสิินิค้้�ที่นิำ�ม�จำ�หนิ่�ยในิประเทศไทยจะเป็นิใบเล่่อุยสิ�ยพ�นิยี่ห้อุ 

“Wespa” จ�กิเยอุรมันิ และเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิยี่ห้อุ “Beka-Mak” จ�กิตุรกิี 
โดำยทั�ง 2 ยี่ห้อุนิี� มีตล�ดำสิ่ว์นิใหญ่อุยู่ในิยุโรป

สิำ�หรับเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิที่อุย�กินิำ�ม�เสินิอุให้กิับกิลุ่มง�นิตัดำเหล็กิ 

จะเป็นิเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิ Beka-Mak รุ่นิ WMS 320 DGH ซ่่ึ่งเป็นิระบบ 

Semi Automatic Double Mitre, Horizontal ที่มีฟังกิ์ช่ัั้นิค้รบว์งจร กิล่�ว์ค้่อุ

ระบบกิ�รตัดำจะมีกิ�รยกิข้่�นิเอุงเม่่อุทำ�ง�นิเสิร็จโดำยอัุตโนิมัติ และยังมีระบบ

อุินิเว์อุร์เตอุร์ในิกิ�รค้ว์บค้มุค้ว์�มเร็ว์รอุบในิกิ�รตัดำ อุกีิทั�งสิ�ม�รถูกิำ�หนิดำค้ว์�มเรว็์

รอุบในิกิ�รทำ�ง�นิไดำ้ เพ่่อุให้เหม�ะสิมกิับกิ�รทำ�ง�นินิั�นิๆ ซ่่ึ่งจะช่ั้ว์ยเพิ่มอุ�ยุ

กิ�รใชั้�ง�นิข้อุงใบเล่่อุยไดำ้อุีกิดำ้ว์ย เนิ่่อุงดำ้ว์ยธุุรกิิจข้อุงบริษััทจะจำ�หนิ่�ยใบเล่่อุย

เป็นิหลักิ ฉะนิั�นิบริษััทจ่งมอุงว์่�จะทำ�อุย่�งไรให้ลูกิค้้�ไดำ้ใชั้�ใบเล่่อุยไดำ้อุย่�งเต็ม

ประสิิทธิุภ�พสูิงสุิดำ จ่งเป็นิเหตุผู้ลให้บริษััทจำ�เป็นิต้อุงเล่อุกิสิินิค้้�หร่อุเค้ร่่อุง

เล่่อุยสิ�ยพ�นิที่ดำีและยอุดำเยี่ยม เพ่่อุม�ส่ิงเสิริมสิินิค้้�ที่ เป็นิธุุรกิิจหลักิข้อุงบริษััท

ให้มีค้ว์�มสิมบูรณ์และค้รบว์งจร และว์ัตถูุประสิงค้์หลักิอุีกิประกิ�รหนิ่่งค้่อุบริษััท

มีค้ว์�มมุ่งมั่นิที่จะนิำ�เสินิอุสิินิค้้�ที่ดำีมีคุ้ณภ�พให้แกิ่ลูกิค้้�

“ใบเล่่อุยสิ�ยพ�นิทั่ว์ๆ ไปจะไม่แตกิต่�งกิันิม�กินิักิ แต่ใบเล่่อุยยี่ห้อุ Wespa 

ที่ เร�นิำ�เข้้�ม�จ�กิเยอุรมันิและจำ�หนิ่�ยในิตล�ดำไทย ถู่อุเป็นิสิินิค้้�ที่ติดำ 1 ในิ 5 

ข้อุงโลกิ ซ่่ึ่งเร�ไดำ้สิ่งบุค้ล�กิรไปเทรนิดำ์นิิ่งในิตัว์สิินิค้้�เพ่่อุให้มีค้ว์�มเช่ีั้ยว์ชั้�ญ

ในิเยอุรมันิอุีกิดำ้ว์ย และสิิ่งที่ เร�ย่ดำมั่นิม�โดำยตลอุดำซ่่ึ่งมีดำ้ว์ยกิันิอุยู่ 3 สิ่ว์นิ ค้่อุ  

Good Product, Good People, Good Service โดำยทั�ง 3 สิ่ว์นินิี� บริษััทถู่อุ

เป็นิแนิว์ปฏิบัติในิกิ�รทำ�ง�นิ”

ในิสิ่ว์นิข้อุงกิ�รสิร้�งค้ว์�มเช่่ั้อุมั่นิสิำ�หรับเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิ ซ่่ึ่งท�งยี่ห้อุ 

Beka-Mak ไดำ้มีมุมมอุงที่ตรงกิับว์ิสิัยทัศนิ์ข้อุงบริษััท หม�ยถู่งว์่� จะทำ�อุย่�งไร

ให้ลูกิค้้�สิัมผู้ัสิเกิี่ยว์กิับประสิิทธุิภ�พกิ�รทำ�ง�นิข้อุงเค้ร่่อุงไดำ้ซ่่ึ่งนิอุกิเหนิ่อุจ�กิ

เร่่อุงร�ค้� โดำยท�งยี่ห้อุ Beka-Mak กิับบริษััทไดำ้ร่ว์มม่อุกิันิในิกิ�รให้บริกิ�ร

แกิ่ลูกิค้้�ด้ำว์ยกิ�รให้ลูกิค้้�ทดำลอุงใชั้�ง�นิเค้ร่่อุงเล่่อุยทั�งที่ในิโชั้ว์์รูมและศูนิย์สิ�ธุิต

กิ�รทำ�ง�นิข้อุงเค้ร่่อุงเล่่อุยสิ�ยพ�นิและใบเล่่อุยสิ�ยพ�นิข้อุงบริษััท หร่อุจะ

ในิโรงง�นิข้อุงลูกิค้้�เอุงก็ิไดำ้ ซ่่ึ่งเค้ร่่อุงเล่่อุยประเภทนีิ�สิ�ม�รถูนิำ�ไปใชั้�ง�นิไดำ้

เกิ่อุบทุกิอุุตสิ�หกิรรม เช่ั้นิ อุุตสิ�หกิรรมย�นิยนิต์ ง�นิกิ่อุสิร้�ง ง�นิตัดำชิั้�นิง�นิ

อุุตสิ�หกิรรมท�งกิ�รเกิษัตร เป็นิต้นิ
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EGAT DEPLOYS DIGITAL TECHNOLOGY FROM JAPAN 
FOR MAE MOH POWER PLANT ENGINE OPERATIONS-MAINTENANCES 
HOPING TO INCREASE POWER PRODUCTION EFFICIENCY

กฟผ.นําเทคโนโลยีดิจิทัลจากญ่ีปุ่น
มาใช้งานเดินเคร่ือง-บํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หวังเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้า

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) signed a cooperation agreement with New Energy 
and Industrial Technology Development Organization (NEDO), 
Japan, and Marubeni Company Limited in bringing digital 
technology to help support the operations of Mae Moh 
Power Plant, Units 11 and 13 in Lampang, in order to upgrade 
power production process and reduce greenhouse gas 
emissions resulting in the power plant’s operations to achieve 
the maximum efficiency.

Mr. Nattawut Chaemchaeng, EGAT Deputy Governor, 
said that such action was funded by the Japanese 
government in procuring digital technology both hardware 
and software for use in developing the power plant 
operations and maintenances as well as upgrading the power 
production process, reducing the production costs, increasing 
competitiveness and creating energy sustainability for the 
country including reducing greenhouse gas emissions which will 
result in the power plant operations to maximize the efficiency. 

   The adoption of such technology for use will definitely 
support the operations of Mae Moh Power Plant: such as; 
the engine operation and maintenance data connections 
by using IoT system, the utilization of AI for analysis and 
improvement of heat rate value, the use of tracking system 
to detect abnormalities which will help reduce the costs 
of maintenances and the analysis system for financial 
worthiness, risk, and production opportunities.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับองค์การพัฒนา

พลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (New Energy and Industrial 

Technology Development Organization : NEDO) ประเทศญี่ ปุ่น และ

บริษัท มารูเบนิ จ�ากัด ลงนามความร่วมมือน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุน

การท�างานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยท่ี 11 และ 13 ใน จ.ล�าปาง เพื่อยก

ระดับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้การ

ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า การ
ด�าเนินการครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ ปุ่นในการจัดหาเทคโนโลยี

ดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อน�ามาใช้พัฒนางานด้านการเดินเครื่อง

และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตไฟฟ้า ลดต้นทุนใน

การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนด้าน

พลังงานของประเทศ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงจะท�าให้

การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ การน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้จะช่วยสนับสนุนการท�างานของ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาทิ การเช่ือมต่อข้อมูลเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาด้วยระบบ 

IoT การน�า AI มาวิเคราะห์และช่วยปรับปรุงค่า Heat Rate การใช้ระบบติดตาม

เพื่อตรวจจับความผิดปกติ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 

และระบบวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงิน ความเสี่ยง และโอกาสในการผลิต
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EGAT – MONRE – GIZ HAIL ACHIEVEMENT OF RAC NAMA FUND, PUSH FOR THAI 
REFRIGERATION AND AIR-CON ENERGY SAVING TO REDUCE GLOBAL WARMING

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 
Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (ONEP) under the Ministry of Natural Resources and 
Environment, and Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hail the achievements of the 

กฟผ.–ทส.–GIZ ชูความสําเร็จกองทุน RAC NAMA 
ผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีทําความเย็นสีเขียว

RAC NAMA Fund in initiating a transformation in the Thai 
refrigeration and air-conditioning (RAC) sector towards 
the use of climate-friendly and energy-efficient cooling 
technologies with natural refrigerants. As a result, a total of 
9 Thai manufacturers have begun using natural refrigerants 
in the production process, 8 training centres have been 
established nationwide, and 150 trained trainers.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประกาศความส�าเร็จของกองทุน RAC NAMA 
ผลักดันอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท�าความเย็นของประเทศไทย 
จ�านวน 9 ราย หันมาใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงและ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างฯ จ�านวน 8 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยมีครูต้นแบบที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 150 คน
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TORNOS 
DEPLOYS MODERN WORKPIECE PRODUCTION TECHNOLOGY...
SUPPORTING A VARIETY OF INDUSTRIES
ทอร์โนส นําเทคโนโลยีผลิตช้ินงานท่ีทันสมัย...
รองรับอุตสาหกรรมหลากหลาย

Tornos Technologies (Thailand) 
Company Limited is an importing and 
a distributing agent of machineries, 
tools and equipments including software 
in the industry with its headquarters 
in Switzerland. Its Thailand office 
has been opened for more than 
10 years and is a sole importer. The 
strength of the office in Thailand is its 
quality personnel who are specialized 
in al l areas and have more than 
40 years of experiences to support 
customers in Thailand as well as being 
ready to make endless creations and 
developments.

Miss. Passaporn Laobunchachai, 
Business Development Manager, Tornos 
Technologies (Thailand) Company 
Limited talked about the Swiss GT 26 
Automatic Turning Machines that, they 
are suitable for mass production work; 
meet the needs of customers with 
a lot of production volume because the 
machines can write programs out and 
then carry on continuous productions 
of workpieces from 10,000 pieces up to 
20,000 pieces per month. The working 
speed will depend on the customers’ 
program writing which each part of the 
workpiece may be produced in seconds 

or in minutes depending on the 
difficulty or easiness of the workpiece. 
In addition, each machine is equipped 
with tool supplementary accessories 
being 2 removable bolts. If a turning 
work should be required, users can 
place the insert in or if a threading of 
screws should be required, the insert 
can be taken out and the threading 
of screws can be tapped, as well. This 
machine is different from those in the 
general market places on that the 
controlling motor is separate from the 
machine, but, the operational order is 
made with the same system. Because 

The strength of the office 
in Thailand is its quality 

personnel who are 
specialized in all areas and 

have more than 40 years 
of experiences to support 

customers in Thailand 
as well as being ready to 

make endless creations and 
developments.
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บริษัท ทอร์โนส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 
เป็นตวัแทนน�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำย เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ รวมถึงซอต์ฟแวร์ ในด้ำนอุตสำหกรรม 
ซ่ึงมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดย
ได้เปิดส�ำนักงำนในประเทศไทยมำนำนกว่ำ 10 ปี และ
เป็นผู้น�ำเข้ำแต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงจุดเด่นของส�ำนักงำน
ในประเทศไทย คือ มีบุคลำกรคุณภำพที่ เช่ียวชำญ
ในทกุๆ ดำ้น และมีประสบกำรณ ์มำกวำ่ 40 ปี เพื่อท่ี
จะซับพอร์ตลูกค้ำในประเทศไทย อีกทั้งยังพร้อมที่

จะสร้ำงสรรค์ และพัฒนำอย่ำงไม่มีสิ้นสุด
คณุภสัสภร เลำบญัชำชัย ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำ

ธุรกิจ บริษัท ทอร์โนส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
จ�ำกัด ได้กล่ำวถึง เครื่อง Automatic Turning 
Machines รุ่น Swiss GT 26 ซ่ึงเหมำะกับงำนที่มี
กำรผลิตจ�ำนวนมำก จะตอบโจทย์ลูกค้ำที่มีจ�ำนวน
กำรผลิตเยอะ เพรำะเคร่ืองสำมำรถเขียนโปรแกรม
ออกมำ แล้วผลิตช้ินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องถึงเดือนละ 
10,000 - 20,000 ช้ิน ควำมเร็วในกำรท�ำงำนจะ
ขึ้นอยู่กับกำรเขียนโปรแกรมของลูกค้ำ แต่ละพำร์ท 
อำจจะผลิตช้ินงำนเป็นวินำที หรือเป็นนำที แล้วแต่
ควำมยำกง่ำยของช้ินงำน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริม
ของทูลเป็นน็อต 2 ตัว สำมำรถถอดออกได้ และ
ถ้ำหำกต้องกำรกลึงผู้ใช้สำมำรถใส่เม็ดมีดกลึงได้ 
หรือถ้ำอยำกท�ำเกลียว ก็สำมำรถเอำเม็ดมีดออก
แล้วท�ำเกลียวได้เช่นกัน เครื่องตัวนี้จะแตกต่ำงจำก
เครื่องตำมทอ้งตลำดท่ัวไป ท่ีวำ่ตัวมอเตอร์ควบคมุจะ
แยกส่วนกัน แต่สั่งกำรด้วยระบบเดียวกัน และทำง

the company has developed its own 
software, thus, allowing the customers 
to use the machine more easily. This 
machine will definitely respond to the 
needs of the automotive, electronics 
and medical supply industries.

“Taking into account the current 
situation, it can be noted that the 
production plants nowadays want to 
change the production processes to 
keep up with the age of modernity 
with the reductions in the expenses 
in all areas. So, we make the offers 
to our customers with the software 
named TISIS which is divided into 2 
parts, with the first part not requiring 
to do any actual work, but, it can 
write program in G-Code and when 
done and placed in this software, 
this software can simulate and do 
the tooling designs again. It also can 
tell you how much time it takes to 
produce 1 piece of work. While the 
second part is the transmitter of 
the signal to smart phone; it is the 
software attached to the machine 
which can be used with any brand of 
the machine and when it is attached 
to the machine, the signaling device 
will send a signal to the smart phone 
and can be stored as a database.” 
added Miss. Laobunchachai.

“On the after-sales-service, we have 
a Service Team to take care of our 
customers in Thailand because the 
company was founded in Thailand 
for approximately over 10 years. We 
provide warranty on the machine for 
1 year, however, our customers can 
buy our service after the warranty 
period is expired. Nevertheless, if any 
customer’s machine should develop 
any problem, we can dispatched our 
Service Team to tackle the problem 
immediately. The service is considered 
the key factor making the customers 
having confidence in our organization.”

บริษัทพัฒนำซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง ท�ำให้ลูกค้ำ
สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยขึ้น เครื่องตัวนี้จะตอบโจทย์
ในด้ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องมือแพทย์

“จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันจะสังเกตุได้ว่ำ 
โรงงำนผลิตในทุกวันนี้ต้องกำรที่จะเปลี่ยนกระบวน 
กำรผลิต ให้ก้ำวทันยุคสมัย และสำมำรถที่จะลด
คำ่ใช้จ่ำยในทุกๆ ด้ำนลงได้ เรำจึงน�ำเสนอลูกค้ำ
ด้วยตัวซอฟต์แวร์ ท่ีช่ือว่ำ TISIS จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ซ่ึงส่วนแรก คือ ไม่ต้องขึ้นช้ินงำนจริง แต่สำมำรถ
เขียนโปรแกรม เป็น G-Code และเมื่อเสร็จแล้ว
น�ำไปใส่ที่ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ซ่ึงจะสำมำรถจ�ำลอง 
และออกแบบทูลได้ อีกทั้งยังบอกได้ว่ำใช้เวลำต่อ
กำรผลิตช้ินงำน 1 ช้ิน เท่ำใด ส่วนที่สอง เป็นตัว
ที่ ส่งสัญญำณเข้ำสมำร์ทโฟน จะเป็นซอฟต์แวร์
ที่ เอำไว้ติดกับเครื่อง สำมำรถใช้กับเครื่องยี่ห้อใด
ก็ได้ โดยน�ำมำติดไว้ที่ เคร่ืองแล้วตัวสัญญำณก็จะ
ส่งสัญญำณเข้ำสมำร์ทโฟน จำกนั้นก็เก็บเป็นฐำน
ข้อมูลได้” คุณภัสสภร กล่ำวเสริม

“ในส่วนบริกำรหลังกำรขำย บริษัทมีทีมเซอร์วิส
ที่ ดู แ ลลู กค้ ำในส่ วนของประ เทศไทยอ ยู่ แล้ ว  
เพรำะบริษัทก่อตั้งอยู่ในเมืองไทยมำประมำณ 10 
กว่ำปี ตัวเคร่ืองจะรับประกัน 1 ปี แต่สำมำรถที่

จะซ้ือเซอร์วิสได้หลังจำกหมดประกัน และถ้ำเครื่อง
ของลูกค้ำมีปัญหำก็จะสำมำรถส่งทีมเซอร์วิสเข้ำไป
ได้ทันที งำนบริกำรถือว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้
ลูกค้ำนั้นเกิดควำมเช่ือมั่นในองค์กรของเรำได้”
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IT  FOR  MANUFACTURING

WHA INFONITE SELECTS ECO-STRUCTURE 
AND CRITICAL FACILITY OPERATIONS FROM 
SCHNEIDER ELECTRIC TO UPGRADE DATA CENTER TIER 3
ดัับบลิิวเอชเอ อินโฟนิท เลืิอก อีโคสตรััคเจอร์ั 
แลิะ Critical Facility Operations จากชไนเดัอร์ั อิเล็ิคทริัค 
ยกรัะดัับดัาต้าเซ็็นเตอร์ัเทียร์ั 3

Schneider Electric, a leading provider of digital 
transformation in energy management and the automation 
system revealed that, WHA Infonite Company Limited 
has used the Eco-Structure for the Data Center with an 
integrated platform of 3 levels of innovations which are  
Connected Products, Edge Control System and Application-
level Analysis including Apps/ Analytics /Services for WHA 
Infonite Company Limited’s Data Center in providing services 
to WHA Group affiliates, including WHA’s customers both 
in the Industrial Estate and those in industries requiring to 
transform their organizations to the digital organizations. 
WHA is also the first company in Thailand using Schneider 
Electric Critical Facility Operations service.

Mr. Kraitos Ongchaisak, Chief Executive Officer of 
WHA Infonite Company Limited, a subsidiary of WHA 
Corporation PCL group said, “WHA Infonite wants to upgrade 
the industrial sector of Thailand to the economic and digital 

society in order to respond to the government’s policy on 
the Eastern Economic Corridor (EEC) Development Project in 
accordance with the promotion and support on New S-curve 
in which each industry is related to the digital: such as; the 
robot industry, digital industry and the aviation and logistics 
industry as well as the other industries.

Nowadays, the world changing technology is progressing 
every moment. If any entrepreneurs should fail to adjust 
themselves, they may be unable to endure the difficult 
turbulence from the changing trend which is the source that 
every business of the industrial sector should have to put 
in place in terms of the policy on the Digital Transformation 
in which WHA Infonite is a part to play the role in leading 
customers to the revolutionary change; that is to enable the 
customers to receive services, high speed communication 
signal which is conducive to adopt new technology for 
application no matter what they are robotics, AI, IoT, Cloud 
Computing and Big Data, with the goal to become the 
Integrated Service Data Center Provider (Iaas, PaaS, SaaS) 
and Data Center Leader within 2020 on the aspect of global 
healthcare. Therefore, in designing and building the Data 
Center, it is necessary for us to have the best world-class 
technology for backing up both now and in the future.”

Mr. Ongchaisak further added, “the Eco-Structure solutions 
for the Data Center of Schneider Electric have helped us to 
be able to monitor controls over the work process in full 
form through various levels of the Eco-Structure, from the 
product interface to the destination control system level 
which is easy to use with flexibility, agility and safety by 
being able to monitor and receive warnings via various 
smart devices at all places and times. In addition, at the 

Mr. Kraitos Ongchaisak, Chief Executive Officer of WHA Infonite Company Limited
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level of the application, analysis and service, we have used 
the Eco-Structure Asset Advisor, an efficient performance 
monitoring service of various systems from the data received 
from real-time sensor to help with the predictive analysis 
including smart notifications sent directly to smart phones 
and tablets with in-depth data to continually increase the 
efficiency of the Data Center operations. Moreover, Schneider 
Electric has also provided Critical Facility Operations, the 
troubleshooting services with a team of experts to take 
care of and solve problems for WHA’s 2 Data Center out of 
4 which WHA has currently had in order to make us able 
to provide services 24 hours a day throughout the week 
together with making reports and guarantees according to 
world-class standard. In the overall picture, the Eco-Structure 
solutions can save energy consumption by up to 15% and 
help the system to be 100% ready for use.”

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้น�ำด้ำนดิจิทัลทรำนส์ฟอร์
เมช่ันในกำรจัดกำรพลังงำน และระบบออโตเมช่ัน เผยว่ำ บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินโฟนทิ จ�ำกดั (WHA Infonite Company Limited) ใช้อีโคสตรคัเจอร ์ส�ำหรบั
ดำต้ำเซ็นเตอร์ ด้วยแพลตฟอร์มที่มีนวัตกรรมครบวงจรทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
กำรเช่ือมต่อผลิตภัณฑ์ (Connected Products) ระบบควบคุมปลำยทำง (Edge 
Control) และในระดับแอพพลิเคช่ัน กำรวิเครำะห์ รวมถึงกำรบริกำร (Apps/
Analytics/ Services) ให้กับดำต้ำเซน็เตอร์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท 
จ�ำกัด ในกำรให้บริกำรแก่ธุรกิจในเครือของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รวมถึงลูกค้ำ
ทั้งในนิคมอุตสำหกรรมของดับบลิวเอชเอ และลูกค้ำในอุตสำหกรรมที่ต้องกำร
ทรำนส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ดิจิทัล นอกจำกนี้ยังเป็นรำยแรกในประเทศไทยที่ใช้
บริกำร Critical Facility Operations จำกชไนเดอร์ อิเล็คทริค อีกด้วย

คุณไกรทส องค์ชัยศักด์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินโฟนทิ จ�ากดั ธุรกจิในกลุม่บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ�ำกดั (มหำชน) 
กล่ำวว่ำ “ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท ต้องกำรยกระดับภำคอุตสำหกรรมของ
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือสนองรับนโยบำยรัฐบำลในด้ำน 
EEC (Eastern Economic Corridor) โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคตะวนัออก ตำมกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุ New S-curve ซ่ึงแตล่ะอุตสำหกรรม
จะเกี่ยวเน่ืองกับด้ำนดิจิทัล ดังเช่น อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ อุตสำหกรรมดิจิตอล 
อุตสำหกรรมกำรบิน โลจิสติกส์ และอุตสำหกรรมอื่นๆ

โดยในทกุวนันีเ้ทคโนโลยเีปลี่ยนโลกก�ำลงักำ้วหนำ้ขึน้ทกุขณะ หำกผูป้ระกอบกำร
ใดไม่ปรับตัวอำจจะทนรับแรงป่ันป่วนจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงได้ยำกซ่ึงเป็น
ที่มำที่ธุรกิจทุกภำคอุตสำหกรรมควรจะต้องวำงนโยบำย ดิจิทัลทรำนส์ ฟอร์
เมช่ัน (Digital Transformation) ซ่ึงดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรน�ำลูกค้ำก้ำวไปสู่กำรปฏิวัติกำรเปลี่ยนแปลงนั่นคือ ท�ำให้ลูกค้ำได้รับบริกำร
สัญญำณสื่อสำรควำมเร็วสูง ที่ เอื้อต่อกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ ไม่ว่ำจะเป็น 
Robotics, AI, IoT, Cloud Computing, Big Data โดยมีเป้ำหมำยภำยในปี 
2567 จะเป็นผู้ให้บริกำรดำต้ำเซน็เตอร์ครบวงจร (Iaas, PaaS, SaaS) และ
เป็นผู้น�ำดำต้ำเซน็เตอร์ด้ำนเฮลธ์แคร์ของโลก ดังนั้นในกำรออกแบบและสร้ำง
ดำต้ำเซ็นเตอร์จึงจ�ำเป็นต้องมีเทคโนโลยีระดับโลกที่ดีที่สุดเพื่อรองรับในวันนี้
และอนำคต”

คุณไกรทส เผยต่อว่ำ “โซลูช่ันส์ อีโคสตรัคเจอร์ ส�ำหรับดำต้ำเซ็นเตอร์ 
ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้สำมำรถควบคุมดูแลกระบวนกำรท�ำงำน
ต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มรูปแบบผ่ำนโครงสร้ำงของอีโคสตรัคเจอร์ ในระดับต่ำงๆ 
ตั้งแต่กำรเช่ือมต่อผลิตภัณฑ์ไปจนถึงระดับระบบควบคุมปลำยทำงที่ใช้งำนง่ำย 
มคีวำมคลอ่งตวัและปลอดภยั ดว้ยควำมสำมำรถในมอนเิตอรแ์ละ รับกำรแจง้เตอืน
ผำ่นสมำร์ทดีไวซ์ต่ำงๆ ได้ทุกที่ทุกเวลำ นอกจำกนี้ในระดับของแอพพลิเคช่ัน 
กำรวิเครำะห์ และกำรบริกำร ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท ใช้อีโคสตรัคเจอร์ แอส
เสท แอดไวเซอร์ (Eco-Structure Asset Advisor) ซ่ึงเป็นบริกำรตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของระบบต่ำงๆ จำกข้อมูลที่ ได้รับจำกเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ 
ช่วยในกำรวิเครำะห์เชิงพยำกรณ์และรวมไปถึงกำรแจ้งเตือนอัจฉริยะส่งตรง
ถึงอุปกรณ์สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยข้อมูลเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติกำรของดำต้ำเซ็นเตอร์ได้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี้ ชไนเดอร์ 
อิเล็คทริค ยังให้บริกำร Critical Facility Operations ซ่ึงเป็นบริกำรที่มี
ทีมงำนผู้เช่ียวชำญคอยดูแล ด�ำเนินกำร และกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ดำต้ำ
เซ็นเตอร์ของ ดับบลิวเอชเอ 2 แห่ง จำกปัจจุบันมีอยู่ 4 แห่ง เพื่อให้มีควำม
พร้อมในกำรให้บริกำรวันละ 24 ช่ัวโมง ตลอดทั้งสัปดำห์ พร้อมรำยงำน
และกำรรับประกันตำมมำตรฐำนระดับโลก ซ่ึงในภำพรวมสำมำรถประหยัด
กำรใช้พลังงำนได้ถึง 15% และช่วยให้ระบบมีควำมพร้อมใช้งำนแบบ 100%”
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QUALITY  MANAGEMENT

ACOPOStrak TECHNOLOGY 
THAT WILL HELP DRIVE INDUSTRY TO MODERNIZATION

เทคโนโลยี ACOPOStrak
ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมสู่ความทันสมัย

B&R Industrial Automation is another part of ABB B&R 
Industrial Automation, engaged in the business for over 30 
years and is currently a leader in the Factory Automation. 
We focus on developing software and hardware solutions 
in order to give our customers the modern technology 
competitive advantage. Our aim is the “Perfection in 
Automation.” For us, the Perfection does not mean the 
best solutions development, but, it also means the best 

relationship development not only with our customers and 
partners but also our staff, as well.

Mr. Pakkarachart jittakornchaichot, Sales Engineer, 
B&R Industrial Automation spoke about the system called 
ACOPOStrak as these, “If you should understand the motor’s 
working principle, you would know that the movement in 
the conveyor belt is just like a 1 axis being a permanent 
magnet while the ground part is a coil which creates the 
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movement of all the tags. Its outstanding characteristic is 
that every piece of the tag can move freely which means 
that it is not necessary for the tag to follow one another; 
one can move quickly while the other can be slow, thus, 
enabling the customers to design the movements. For 
example: If a customer should have 2 positions in working 
with workpieces moving back and forth and running for 
assembling at the first position; once completed, it would 
run from point one to point two with the speed that we 
can set. Normally, a conventional conveyor belt moves at 
a constant speed, but, with this system, it can move with 
the fastest speed to another point which is at the speed of 
about 5 meters in less than 1 minute. The speed acceleration 
is about 100 microns, thus, tremendously reducing the time 
in the production process. So, it can be concluded that this 
ACOPOStrak system is ideally suitable for all industries: 
such as; automotive, electronics, food, medical and packaging 
industry because it can respond to the needs on the 
flexibility of the production program, i. e., we produce one 
model today, we might have to make change tomorrow 
or we might want to produce at the maximum speed or 
maybe at the normal speed today, as well.

บริษัท B&R Industrial Automation เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของ ABB 

บริษัท B&R Industrial Automation ซ่ึงด�าเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี เป็นผู้น�า

ทางด้าน Factory Automation เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาโซลูช่ันส์ทั้ง ซอฟต์แวร์ 

และฮาร์ดแวร์ เพื่อมอบความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ลูกค้าของเรา 

จุดมุ่งหมายของเราคือ “Perfection in Automation” ส�าหรับเราแล้วความ 

สมบูรณ์แบบไม่ได้หมายถึงการพัฒนาโซลูช่ันส์ที่ดีที่สุด แต่ยังหมายถึงการ

พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ซ่ึงไม่เพียงแต่กับลูกค้าและคู่ค้าของเราเท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงพนักงานของเราอีกด้วย

คุณภัครชาติ จิตกรชัยโชติ วิศวกรฝ่ายขาย  บริษัท B&R  Industrial 
Automation ได้กล่าวถึงระบบที่ ช่ือว่า ACOPOStrak หากเข้าใจหลักการ
ท�างานของมอเตอร์จะรูว้า่ตัวท่ีเคล่ือนไหวในสายพานล�าเลียงเปรียบเหมอืน 1 แกน

เป็นแม่เหล็กถาวร ส่วนพื้นก็จะเป็นคอยล์สร้างให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท็ก

ทั้งหมด จุดเด่นของ..ACOPOStrak คือ แท็กทุกช้ินสามารถเคล่ือนที่ได้อย่าง
อิสระ ซ่ึงหมายความว่าแท็กไม่จ�าเป็นต้องตามกัน ตัวนึงเคลื่อนที่ได้ไว ตัวนึง

เคลื่อนที่ ช้า ท�าให้ลูกค้าสามารถออกแบบการเคลื่อนไหวได้ ยกตัวอย่างเช่น 

ลูกค้ามี 2 ต�าแหน่งในการท�างาน มีช้ินงานเคลื่อนที่ไปมา วิ่งมาประกอบงาน 

ที่ต�าแหน่งแรกพอประกอบเสร็จก็จะวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดสอง ด้วยความเร็ว

ที่สามารถก�าหนดได้ โดยปกติสายพานล�าเลียงธรรมดาจะเคลื่อนไหวด้วย

ความเร็วคงที่ แต่ด้วยระบบนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด เพื่อจะไปอีกจุดหนึ่ง

ด้วยความเร็วประมาณ 5 เมตร โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที การเร่งความเร็วอยู่

ที่ประมาณ 100 ไมครอน ซ่ึงท�าให้ลดเวลาในขบวนการผลิตได้ดีที่ สุด ซ่ึงสรุป

ได้ว่าระบบ ACOPOStrak นี้ เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร การแพทย์ แพ็คเกจจิ้ง  เพราะตอบโจทย์ในเรื่องของ

ความยืดหยุ่นในรายการผลิต เช่น วันนี้เราผลิตโมเดลนึงพรุ่งนี้เราอาจจะมีการ

ปรับเปล่ียนหรือวันน้ีเราต้องการผลิตแบบความเร็วสูงสุด หรืออาจจะผลิตด้วย

ความเร็วปกติก็ได้เช่นกัน

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ท�างานร่วมกับบุคคล หน่วยงาน 

และองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะลูกค้าทั้งในภาคสาธารณูปโภค 

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการขนส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

มากมาย ส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูช่ันส์ ที่ ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถที่จะ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ซ่ึงนั่นท�าให้เราได้ร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า

ของเรา และจากวันนี้ต่อเนื่องไปในอนาคต เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้า

ของเรายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตและก้าวต่อไปข้างหน้า

อย่างยั่งยืน’’คุณภัครชาติ กล่าวเพิ่มเติม’’

Throughout all years, we have worked with related 
individuals, departments and organizations, especially, our 
customers in the utility sector, industrial sector including 
the transport sector and a great number of various 
infrastructure systems, and delivered technology and 
solutions that can help our customers to develop their 
potentials which make us grow all along together. From 
today on into the future, we shall firmly be determined 
to continue to strive to help our customers upgrade 
their competitiveness level to grow and sustainably move 
forward,” added Mr. jittakornchaichot.
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ENVIRONMENT  MANAGEMENT

SHELL THAILAND LAUNCHES BITUMEN FRESH AIR,
THE FIRST ASPHALT INNOVATION IN THAILAND TO REDUCE 
PARTICULATES AND IMPACT ON LOCAL AIR QUALITY
เชลล์เปิดตัว Shell Bitumen Fresh Air
นวัตกรรมยางมะตอยแห่งแรกในประเทศไทย ลดฝุ่น ลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

Shell has launched a new bitumen 
product that can help reduce the impact 
of asphalt production and paving on local 
air quality. Shell Bitumen Fresh Air has 
been shown to help reduce emissions of 
specific gases and particulates from asphalt 
mixtures during production and paving by 
an average of 40% when compared to 
conventional bitumen.

Mr. Panun Prachuapmoh, Chairman, 
Board of Directors of Shell Company of 

Thailand Limited, said, “As a world-class 
leader in the energy innovation, we provide 
energy supports by focusing on clean 
energy strategy, increasing efficiency which 
are good for the environments; to drivers, 
Shell’s affiliate customers and all relevant 
sectors all along together with the country 
development co-operations in the 4.0 
economy era which is of energy challenging 
and the continuously increasing demands for 
energy. Shell Bitumen Fresh Air innovation is 

yet another new product that emphasizes 
our business practices and the innovation 
ideally suitable for road construction to 
support the city growth and contributable 
to the reductions of air pollution.”

Mr. Thanes Rajatapiti, Regional GM 
at Shell, Asphalt Business Asia and 
the Middle East, Shell Company of 
Thailand Limited said, “Road infrastructure 
is essential for us in leading our lives 
nowadays. While at the same time, the 
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capital city expansion, increasingly dense 
transportations and variously industrial 
industries have also posed the impacts on 
the air quality. Because we understand the 
needs of the road construction industry 
and transportation infrastructure, we 
therefore solicit mutual co-operations with 
one another in developing the working 
guidelines which are environmentally 
friendly all along together with the city 
growth. We, Shell Asphalt Consortium, are 
confident that Shell Bitumen Fresh Air will 
definitely respond to the needs of the 
government sector: such as; Ministry of 
Transport and Communications. Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) and 
private sectors.” 

Developed in Shell’s major R&D centre 
in Bangalore, India, Shell Bitumen Fresh 
Air consists of an innovative bitumen 
technology that acts directly with chemical 
compounds affecting air quality, as well as 
odour-releasing molecules. This chemical 
reaction takes place in situ at a molecular 
level, helping to cut specific gases and 
particulates or minimise the release into 
the air during production and paving, 
reducing the impact on local air quality. 

Shell Bitumen Fresh Air is estimated to 
have a similar effect on Particulate Matter 
(PM10) as planting an average of 16 trees, 
or asimilar impact on the reduction of 
NO

2
 equivalentto removing an average of 

40 cars per km of asphalt laid/year. Shell 
Bitumen Fresh Air has been tested with road 
constructors and air quality experts during 
externally monitored field trials in cities in 
France, the Netherlands, Thailand and the UK. 

บริษทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ�ำกดั เปิดตวันวัตกรรม

ยางมะตอยใหมล่า่สดุ Shell Bitumen Fresh Air ช่วยลด 

ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซ

ตา่งๆ และฝุ่นละอองที่เกดิจากการผสมยางมะตอยในขัน้ตอน

การผลิตและระหว่างการปูผิวทางได้ประมาณ 40% เมื่อ

เทยีบกบัยางมะตอยทั่วไป 

นำยปนันท์ ประจวบเหมำะ ประธำนกรรมกำร 

บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ�ำกดั กลา่วว่า “ในฐานะผู้น�า

ด้านนวัตกรรมพลังงานระดับโลก  เชลล์ให้การสนับสนุน

ด้านพลังงาน  โดยเน้นกลยุทธ์ด้านพลังงานสะอาด  เพิ่ม

ประสิทธิภาพ  และดีต่อสิ่งแวดล้อม  ให้กับผู้ขับขี่ลูกค้า

พันธมิตรของเชลล์  และทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องควบคู่กับ

การร่วมมือพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ 4.0  ซ่ึงมีความ

ท้าทายด้านพลังงานและความต้องการด้านพลังงานที่มี

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นวัตกรรมยางมะตอย Shell 

Bitumen  Fresh  Air เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เน้นย�้า 

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจของเชลล์  และเป็นนวัตกรรมที่

เหมาะสมกับการใช้งานด้านก่อสร้างถนน รองรับการเติบโต

ของเมือง  และมีส่วนช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

ได้อีกทางหนึ่ง”

นำยธเนศร์ รัชตะปีติ ผู้จัดกำรใหญ่ ธุรกิจยำง

มะตอย ภูมิภำคเอเชียและตะวันออกกลำง บริษัท 

เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กล่าวว่า “โครงสร้าง

พื้นฐาน  ถนนเป็นสิ่ งจ�า เ ป็นส�าหรับการด�ารงชีวิตใน

ปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน  การขยายตัว

ของเมืองหลวงการขนส่งที่หนาแน่นขึ้น  และกิจกรรมของ

อุตสาหกรรมต่างๆ  เองก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

อากาศด้วย  เชลล์มีความเข้าใจถึงความต้องการของ

อุตสาหกรรมการก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐาน

การขนส่ง  จึงสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันในการ

พัฒนาแนวทางการท�างานที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเติบโตของเมือง  กลุ่มธุรกิจ

ยางมะตอยเชลล์เช่ือมั่นว่า Shell  Bitumen  Fresh  Air  

นี้จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐ  อาทิ 

กระทรวงคมนาคม  กรุงเทพมหานคร  และภาคเอกชน

ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด”ี

Shell Bitumen Fresh Air ประกอบด้วยเทคโนโลยี 

นวัตกรรมสารเติมแต่งที่ได้รับการพัฒนาจากศูนย์วิจัย

และพัฒนาระดับโลกของเชลล์ที่ เมืองบังกาลอร์  ประเทศ

อินเดีย  โดยสารประกอบที่ ใช้ในการยับยั้งโดยตรงกับ

สารประกอบซ่ึงเป็นแหล่งที่มาของก๊าซต่างๆ  ฝุ่นละออง 

และโมเลกุลที่ปล่อยกลิ่น โดยปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น ณ 

แหล่งก�าเนิดในระดับโมเลกุลจะช่วยลดก๊าซและฝุ่นละออง 

หรือช่วยลดการระเหยของก๊าซและฝุ่นละอองดังกล่าว 

ซ่ึงน�าไปสูก่ารลดผลกระทบทางคณุภาพอากาศได้ในท่ีสดุ

เชลล์  คือผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

รายแรก  ที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ

อากาศเพื่อประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและสังคม  ซ่ึงการ

เปลี่ยนมาใช้ผลติภณัฑย์างมะตอย Shell  Bitumen  Fresh 

Air นั้นมีผลต่อการลดอนุภาค PM10 เทียบเท่ากับค่า

เฉลี่ยของการปลูกต้นไม้ 16 ต้น หรือเทียบกับการลด

ไนโตรเจนออกไซด์  เท่ากับการงดใช้รถยนต์ถึง 40 คัน 

ต่อกิโลเมตร ของการปูยางมะตอยต่อปี Shell Bitumen 

Fresh  Air จึงสามารถน�าไปใช้งานน�าได้อย่างง่ายดาย 

ตัง้แต่กระบวนการผสมยางมะตอย ไปจนถึงการลาดยาง

มะตอยปูพื้นผิวทาง  พร้อมได้ท�าการทดสอบแล้วกับ

ผู้ก่อสร้างถนน  และผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพอากาศใน

สถานที่จริง  ในแปลงทดสอบที่ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศ 

เนเธอรแ์ลนด ์ประเทศไทย และสหราชอาณาจกัร

“ SHELL BITUMEN FRESH AIR IS 
ESTIMATED TO HAVE A SIMILAR 

EFFECT ON PARTICULATE 
MATTER (PM10) AS PLANTING 

AN AVERAGE OF 16 TREES, 
OR ASIMILAR IMPACT ON 
THE REDUCTION OF NO2 

EQUIVALENTTO REMOVING AN 
AVERAGE OF 40 CARS PER KM 

OF ASPHALT LAID/YEAR.”
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LAUNCH PRODUCT

 P re c i s i o n  Too l i n g  S e r v i c e s 
Co., Ltd. (PTSC) was established in 
1995, to compile and distribute world- 
class quality industrial tools with the 
aims to serve and respond to the needs 
of customers in the automotive, mold, 
electronics industries and other groups.
 For more than 25 years, the company 
has distributed metal forming tools, 
turning inserts, end mill carbide, dril l 
bits, tapping, measuring devices, CMM  
p robe s  by Wo r k i ng  Team w i t h  a 
specific field of experience awaiting to 
prov ide technica l serv ices , deve lop  
tools to meet the customers’ objectives 
such as cost reductions, increasing the 
production efficiency and effectiveness 
by co l l abo ra t i ng w i t h  g l oba l  key 
manufacturers such as Kennametal ,  
AMEC ,  YG- 1 ,  Va rgus ,  Ha ime r  and 
Ren i s haw i n  o rde r  t o  a s su re  ou r 
c u s t om e r s  w i t h  t h e  c o n f i d e n c e 
whenever they have thought of the 
cutting tools and Renishaw measuring 
devices by thinking of us…PTSC.

Smart Tool Cabinet...Just to Think 
is Easy.
 SmartBay is a smart tool cabinet 
that can store tools and equipments 
in the factory to prevent the tools from 
loss; easy to use with touch screen 
system in mak ing the requ is i t ions 
for the tools which makes the users 
more convenient on the operations. 
Kuway SmartBay can save data and 
send daily report via e-mail to users  
with information such as the requisition 
time, the number including the setting 
of many other function conditions.

 Mr. Pathamin Sr i ra jan, Meta l 
working Tool Engineer, Precision 
Tooling Service Co., Ltd. , said “the 
company has been in the business for 
over 25 years as the importer and 
distr ibutor on the cutting tools and 
thereafter engaged in the sales of 
more industr ia l products which are 
equipments relating to the measuring 
devices for the productions such as 
CMMs  a s  w e l l  a s  v a r i o u s  o t h e r 
mea su r i n g  equ i pmen t s ,  e t c .  T h e 
product having been offered is the 
Sma r t B a y ,  a  K uw a y  Sma r t  To o l 
Cab inet capab le of manag ing the 
tools efficiently. If the general factories 
do not have the SAP or ERP systems 

SmartBay... SMART TOOL
CABINET FROM KUWAY

SmartBay… ตู้เก็บทูลอัจฉริยะจาก Kuway 

 The tool properties and benefits are: 
1.That the customers can instal l the 
machine in the production line which 
helps the requisition dispensing faster, 
2.That the Smart Dispensing System 
for controlling is able to dispense the 
tools and equipments rapidly, 3.That 
a format for keeping the tools and 
equipments can be designed which the 
users can separate it according to the 
brand or the operation line, 4.That the 
data can be viewed both currently and 
retroactively such as the requisitioning 
person, time and quantity, 5.That the 
paperwork and staff expenses can be 
reduced, 6.That the operations can be 
carried on around the clock.
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in use, there will be errors in the tool 
dispensing: for example; the tools may 
be displaced or that the products are 
not itemized on entry because the 
manual forms have stil l been in use. 
Such problem will be eliminated when 
SmartBay Smart Tool Cabinet is used. 
The device’s properties will help you to 
know what the people did, what tools 
were requisitioned, at what time, what 
quantity and so on and also enable 
you to check as to how many tools in 
each type have remained left over in 
the cabinet which will be shown in the 
form of a report to be seen and sent 
to the respons ib le person through 
e-mail. In addition, number of the tools 
fo r  ea ch use r  can be con t ro l l ed . 
Nevertheless, the main advantage of 
this smart tool cabinet will help reduce 
the time for the tool dispensing, reduce 
personnel to take care of the tool 
dispensing and that irregularities of the 
report can be seen ( in case of the 
problem with the overuse of tool more 
than usual). Moreover, users can make 
requis i t ions for the tools from the 
smart too l cab inet with a card by 
entering the password. If your factory 
size has a lot of departments using 
the tools, you can to use only one 
master SmartBay Smart Tool Cabinet 
for interfacing with each cabinet. On 
the aspect of the after-sales-service, 
we have a Work ing Team to make 
a regular visit in order to enable our 
customers to use the products with 
the maximum efficiency.

	 บริษัท	 เพรสซิ ช่ัน	ทูลลิ่ ง	 เซอร์ วิส	จ�ำกัด	
(PTSC) ก่อตั้งเมื่อปี 2538 เพื่อรวบรวมและจ�ำหน่ำย
เครื่องมืออุตสำหกรรมคุณภำพช้ันน�ำระดับโลก โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อรับใช้และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมแม่พิมพ์ 
อุตสำหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ และกลุ่มอื่นๆ
 มำกกว่ำ 25 ปี ที่บริษัทได้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องมือ
ที่ เกี่ ยวกับตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เม็ดมีดกลึง อินเสิร์ท 
คำร์ไบด์ ดอกเอ็นมิล ดอกสว่ำน ดอกต๊ำป เคร่ืองมือวัด 
หัวโพรบ CMM โดยมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์เฉพำะ
ด้ำนคอยให้บริกำรด้ำนเทคนิค พัฒนำกำรใช้เครื่องมือ
เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของลูกค้ำ อำทิ กำรลดต้นทุน 
กำรเพิ่ มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรผลิต 
โดยได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตที่ ส�ำคัญต่ำงๆ ของโลก 

คือ Kennametal, AMEC, YG-1, Vargus, Haimer 
และ Renishaw เพื่อให้ท่ำนลูกค้ำได้มั่นใจยำมนึกถึง 
Cutting Tool และเครื่องมือวัด Renishaw … โดย
นึกถึงเรำ PTSC 

ตู้เก็บทูลอัจฉริยะ...ง่ำยเพียงแค่คิด
 SmartBay เป็นตู้เก็บทูลอัจฉริยะสำมำรถเก็บ
เครื่องมือทูลและอุปกรณ์ในโรงงำน ป้องกันทูลสูญหำย 
ใช้งำนง่ำยด้วยระบบ Touch Screen ในกำรเบิกทูล 
ซ่ึงท�ำให้ผู้ใช้มีควำมสะดวกมำกข้ึน ตู้ SmartBay ของ 
Kuway สำมำรถบันทึกข้อมูลและส่งรำยงำนประจ�ำวัน
ผ่ำนทำง E-mail ให้กับผู้ใช้โดยมีข้อมูล เช่น ผู้เบิก 
เวลำที่ เบิก จ�ำนวน รวมถึงกำรตั้งเงื่อนไขฟังก์ช่ันอื่นๆ 
อีกมำกมำย
 คุณสมบัติและประโยชน์ คือ 1 .ลูกค้ำสำมำรถ 
ติดตั้ ง เครื่ องไว้ ใน L ine ผลิตไ ด้  ซ่ึง ช่วยให้กำร 

เบิกจ่ำยรวดเร็วขึ้น 2.Smart Dispensing System 
ระบบอัจฉริยะในกำรควบคุม สำมำรถเบิกจ่ำยทูลและ
อุปกรณ์ได้อย่ำงรวดเร็ว 3.สำมำรถ Design รูปแบบ
กำรเก็บทูลและอุปกรณ์ได้ โดยผู้ใช้สำมำรถแยกเป็น
ตำม Brand หรือ ตำม Operation Line 4.สำมำรถ
ดูข้อมูลปัจจุบัน และย้อนหลังได้ เ ช่น ผู้ เบิก เวลำ 
จ�ำนวน 5.สำมำรถลดงำนเอกสำรและค่ำใช้จ่ำยของ
พนักงำน 6.สำมำรถ Operate ได้ 24 ช่ัวโมง

 ด้ำน คุณปฐมินทร์	ศรีรำจันทร์	วิศวกรเทคนิค
เครื่องมือแปรรูปโลหะ	บริษัท	เพรสซิช่ัน	ทูลลิ่ง	
เซอร์วิส	จ�ำกัด  กล่ำวว่ำ บริษัทด�ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 
25 ปี โดยเป็นผู้น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยเครื่องมือเกี่ยว
กับคัทติ้งทูล และหลังจำกนั้นจึงได้ขำยสินค้ำทำง 
อุตสำหกรรม เพิ่ มขึ้ น ซ่ึงจะ เ ป็น อุปกรณ์ เกี่ ยวกับ 

เค ร่ืองมือวัดส�ำหรับงำนผลิต เ ช่น เครื่ อง CMM 

รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่ำงๆ เป็นต้น โดยสินค้ำ
ที่ น�ำออกมำเสนอนี้จะเป็น SmartBay เป็นตู้ เก็บทูล
อัจฉริยะของ Kuway จะมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรทูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะหำกโรงงำน
ทั่วไปไม่มีระบบ SAP หรือ ERP เข้ำมำใช้จะเกิดปัญหำ
ข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยทูลได้ เช่น ทูลหำย หรือไม่
ได้ลงไอเทมของสินค้ำ เนื่ องจำกยังใ ช้แบบฟอร์ม 
แมนนวล ซ่ึงเรื่องดังกล่ำวนี้จะหมดไปเมื่อใช้ตู้ เก็บทูล

อัจฉริยะ SmartBay คุณสมบัติของเครื่องจะช่วยให้
ทรำบว่ำใครท�ำอะไร เบิกทูลอะไร เวลำใด จ�ำนวนเท่ำใด 
และยังตรวจเช็คว่ำภำยในตู้มีทูลเหลือเท่ำใดในแต่ละ
ประเภทโดยจะแสดงเป็นรีพอร์ตออกมำให้เห็นและส่ง
อีเมลไปยังผู้รับผิดชอบ และยังสำมำรถควบคุมจ�ำนวน
ทูลของผู้ใช้งำนในแต่ละคนได้ด้วย ซ่ึงประโยชน์ของ 
ตู้เก็บทูลอัจฉริยะเครื่องนี้หลักๆ แล้วจะช่วยลดเวลำใน
กำรเบิกจ่ำยทูล ลดบุคลำกรดูแลกำรเบิกจ่ำยทูล และ
สำมำรถดูควำมผิดปกติของรีพอร์ตได้ (กรณีเกิด
ปัญหำกำรใช้ทูลมำกกว่ำปกติ) ซ่ึงผู้ใช้สำมำรถเบิกได้
จำก ตู้ เ ก็บทูลอัจฉ ริยะ ด้วยกำ ร์ดและคีย์ รหั สผ่ ำน 
เข้ำไป และหำกขนำดโรงงำนมีแผนกกำรใช้ทูลเยอะ 
ท่ำนผู้ประกอบกำร สำมำรถใช้ตู้ เ ก็บทูลอัจฉริยะ 
SmartBay หลักเพียงเคร่ืองเดียวและสำมำรถเช่ือม
โยงไปในแต่ละตู้ได้ ในส่วนของงำนบริกำรหลังกำรขำย
บริษัทจะมีทีมงำนที่ เข้ำไปดูแลอย่ำงสม�่ ำเสมอ เพื่อให้
ลูกค้ำได้ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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ELECTRIC VEHICLE ASSOCIATION OF THAILAND
CONFIRMS ELECTRIC VEHICLE 
A SOLUTION TO TACKLE PM 2.5 CRISIS
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า 
ยันรถยนต์ไฟฟ้า คือ ทางออก สู้ภาวะวิกฤต PM 2.5

The goal of the Association on the occasion of its 5th 
year anniversary has still been the promotions on the use 
of electric vehicles in Thailand more widespread and, 
as a result, the Association will, this year, still continue to 
provide its supports to the government to play its role in 
issuing measures to stimulate the general public to use the 
electric vehicles including the development of more electric 
vehicle personnel which will help alleviate the pollution from 
vehicles that have been a continuous and lengthily ongoing 
problem in Thailand eventually causing substantially adverse 
effect to health of the people.  

From the statistics of The Department of Land Transport 
on the use of electric vehicles in the country as of 31 
December 2019, the cumulative total of 2,854 Battery EVs 
were found to be registered, divided into new Battery EV 
registrations which accounted for 1,572 units and the growth 
increased at three hundred and eighty percent (380%) or 
equal to a growth of 4.8 times compared to the data on 
the registrations of all new Battery EVs in 2018 (325 units). 
In addition, the number of Hybrid Electric Vehicles (HEVs) 

and Plug-in Hybrid Vehicles (PHEVs) had cumulated to more 
than 153,184 units. It can be seen that the growth rate in 
the PHEVs and BEVs that were newly registered in 2019 
compared to 2018 accounted for the increase of over 51%.

The situation on the increase in the electric vehicle 
registrations has made the Association foresee, in the near 
future, that the demand for electric charging through the 
electric charging stations will increase, as well. Therefore, 
commercial electric charging stations may be seen in full 
form this year with the private sector to play an increasingly 
important role.

เ ป้าหมายของสมาคมในโอกาสครบรอบ 5 ปี ยังคงส่งเสริมการใช้ 

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้แพร่หลายมากขึ้น โดยในปีนี้ทางสมาคมจะยังคง

สนับสนุนภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทในการออกมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้ากับประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้เพิ่ม

มากขึ้น ซ่ึงจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหามลพิษจากยานพาหนะที่ เป็นปัญหา 

มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย

ของประชาชนเป็นอย่างมาก

จากสถิติการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยกรมการขนส่งทางบก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามียอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 

แบตเตอรี่ (Battery EV) จ�านวน 2,854 คัน โดยแบ่งเป็นยอดการจดทะเบียน 

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหม่ (Battery EV) คิดเป็น 1,572 คัน ซ่ึงมีการเติบโต 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 380 หรือเทียบเท่าการเติบโตเป็น 4.8 เท่า เมื่อเทียบกับข้อมูล 

การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ีใหม่ (Battery EV) ของปี 2561 ทั้งหมด 

ที่ผ่านมา (325 คัน) อีกทั้งยังมีจ�านวนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และปลัก๊ 

อินไฮบริด (PHEV) สะสมเป็นจ�านวนกว่า 153,184 คัน ทั้งนี้จะเห็นว่าอัตราการ 

เติบโตในยานยนต์ไฟฟ้า แบบเสียบปลัก๊ (PHEV และ BEV) ที่มีการจดทะเบียน 

ใหม่ในปี 2562 เปรียบเทียบจากปี 2561 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 51

ด้วยสถานการณ์การจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น ท�าให้ในอนาคต 

อันใกล้ ทางสมาคมฯ เล็งเห็นว่า ความต้องการในการชาร์จไฟฟ้าผ่านสถานี 

อัดประจุไฟฟ้าก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ฉะนั้นในปีนี้อาจพบเห็นสถานีอัด

ประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แบบเต็มรูปแบบโดยภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาท

ส�าคัญมากขึ้น
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SUCCESSFUL FACTORS OF MOTOR 
VEHICLES THAT ARE DRIVEN BY ELECTRIC 
POWER FROM BATTERIES
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของยานยนต์
ท่ีมีต้นกําลังการขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี

Motor vehicles nowadays are equipped with propulsion 
system primarily driven by engines. Even Hybrid Electric 
Vehicles (HEVs) have virtually been begun to be widely used,  
yet, they are still equipped mainly with the engine-driven 
system. The brake-derived electric power will be stored in 
the battery to be used in helping to drive, while parking or 
accelerating to pass another car which will eventually make 
the fuel consumption saved and the pollution reduced. In 
regard to the Plug-in Hybrid Vehicles (PHEVs), the sales on 
some of them have begun to be evident, especially, luxury 
cars, which in the type of PHEVs, they are equipped with 
bigger batteries with the main movement system acquired 
from both the engine and electricity from batteries and 
can be plugged in for charging from outsourced electricity 
or plug-in for Battery Electric Vehicle (BEV). Driving tests 
have been conducted on BEVs and the sales on them have 

already been begun in Thailand. BEVs are equipped with the 
electric power-driven system solely from the battery that 
can be plugged in for charging from outsourced electricity 
or plug-in like the PHEVs. Drivers will have a chance to try 
BEV driving, as well. In the overall picture, the performance 
and the feeling of driving are not significantly different from 
motor vehicles, in general. On the electric vehicles, other 
than BEVs, there are also Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) 
in which hydrogen is fed into the fuel cells for chemical 
reaction to generate electric current for use in driving which 
while driving, there will be water output which is considered 
a zero emission. The fuel cell electric vehicles have already 
been on commercial distributions in Japan, Europe and the 
United States of America. But, in Thailand, at present, if we 
talk about electric vehicles, BEVs will be better known of.

While the government has also foreseen the trend in 
the future that more electric vehicles will evidently be used 
all over the world, it has enhanced Thailand to compete to 
be the production base of electric vehicles and export them 
worldwide including to take into account on the matter of 
the environmental impact reductions. So, there are many 
promotion measures out there. But, nowadays, the matter of 
the electric vehicles have still not been successful to some 
certain extent. The issue of electric vehicles is something 
new which most consumers are still waiting to see whether 
they would work as good as the oil-based cars or not. 
Hence, in encouraging for widespread use of electric vehicles, 
there must be the factors of success as follows: 1. Driving 
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safety, 2. Performance and feeling in driving, 3. Driving 
mileage per one time electric charge, 4. Price not being 
expensive compared to gasoline-based cars, 5. Electric 
charging duration longer than gas filling, 6. Adding electric 
charging stations, 7. Cost per mileage, 8. After-sales-service, 
9. Availability of electricity supply support, 10. Policy support 
from the government.

One of the significant policies which I, as the author, 
have perceived is that the government should place the 
importance on, would be such as, the promotion or the 
issuance of measures on the use of the public cars to 
be the electric vehicles which will be a solution to well 
encourage the reductions of and tackle problem on the 
pollution in the city, as well. If we should take this matter 
into consideration: for example; in Bangkok, nowadays, we 
would see that the vehicles causing the pollution are buses 
that provide services to the general public. If we change to 
use an electric vehicle, it will definitely help reduce pollution 
precisely on the point and also help in promoting the 
bus industry which our fellow Thai people are proprietors. 

Source: www.thaiauto.or.th 

ยานยนต์ในปัจจุบันนั้นมีระบบการขับเคลื่อนโดยใช้ต้นก�าลังจากเครื่องยนต์

เป็นหลัก และได้เริ่มมีการน�ารถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า Hybrid Electric Vehicle 

(HEV) มาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย HEVs นั้นยังมีระบบการขับเคลื่อนจาก

เครื่องยนต์เป็นหลัก ส�าหรับพลังงานไฟฟ้าที่ ได้จากการเบรกจะเก็บไว้ใน

แบตเตอรี่ เพื่อที่จะน�าไปช่วยในการขับเคลื่อนขณะจอดหรือเร่งแซงซ่ึงจะท�าให้

ประหยัดน�้ามันและลดมลพิษ ส�าหรับรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบเสียบปลัก๊ Plug 

In Hybrid Vehicle (PHEV) นั้นก็เริ่มมีการน�ามาจ�าหน่ายกันบ้างแล้ว โดย

เฉพาะรถยนต์ระดับ Luxury Car ซ่ึงประเภท PHEV นัน้จะมแีบตเตอร่ีลูกใหญข้ึ่น 

และมีระบบการเคลื่อนหลักได้จากทั้งเครื่องยนต์ และไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี

และสามารถเสียบปลัก๊ชาร์จไฟได้จากภายนอก หรือ Plug-in ส�าหรับรถยนต์

แบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือ Battery Electric Vehicle, BEV นั้นได้มีการขับทดลอง

การขับข่ีและมีการเร่ิมจ�าหน่ายในประเทศไทยแล้ว โดยรถยนต์ไฟฟ้า BEV นัน้จะมี

ระบบขับเคล่ือนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเพียงอย่างเดียว และสามารถ

เสียบปลัก๊ชาร์จไฟได้จากภายนอก หรือ Plug-in ได้เช่นเดียวกับรถยนต์ PHEV 

ส�าหรับผู้ขับขี่ก็มีโอกาสทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า BEV แล้วเช่นกัน โดยภาพรวม

แล้วสมรรถนะและความรู้สึกในการขับขี่ก็ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญกับ

ยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์โดยทั่วไป ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นนอกจาก BEV ก็ยัง

มีรถยนต์ Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV หรือรถยนต์เซลล์เช้ือเพลิงด้วย 

โดยรถยนต ์FCEV นัน้มกีารน�าไฮโดรเจนเขา้ไปในเซลลเ์ช้ือเพลงิเพื่อใหเ้กดิปฏกิรยิา

เคมีท่ีท�าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าไปใช้ในการขับเคล่ือน ขณะท่ีมี Output ออกมาเป็นน�้า 

ซ่ึงถือเป็น Zero Emission โดยรถยนต์เซลล์เช้ือเพลิงมีการจ�าหน่ายแล้วในเชิง

พาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ส�าหรับประเทศไทย

นั้นในปัจจุบันถ้าเราพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าแล้วเราจะรู้จักรถยนต์ BEV มากกว่า

ในขณะที่ รัฐบาลเองก็เล็งเห็นถึงแนวโน้มในอนาคตว่าจะมีการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้ามากข้ึนท่ัวโลกจงึไดส่้งเสริมใหป้ระเทศไทยชิงเป็นฐานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า

และส่งออกทั่วโลก รวมถึงค�านึงถึงเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

จึงมีมาตรการส่งเสริมออกมาหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าเอง

ก็ยังไม่ค่อยประสบความส�าเร็จเท่าใดนัก เร่ืองยานยนต์ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งใหม่ 

ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังรอดูว่าจะใช้ดีเหมือนรถยนต์ที่ใช้น�้ามันหรือไม่ โดยการ

ส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย จึงต้องมีปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จดังนี้ 1. ความปลอดภัยในการขับขี่ 2. สมรรถนะและความรู้สึกในการ
ขับขี่ 3. ระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง 4. ราคารถยนต์ที่ไม่แพง

เมื่อเทียบกับรถยนต์ท่ีใช้น�้ามัน 5. ระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้านานกว่าการเติม

น�้ามัน 6. เพิ่มสถานีบริการชาร์จ 7. ต้นทุนต่อระยะทางที่วิ่ง 8. บริการหลัง
การขาย 9. ความพร้อมของปริมาณไฟฟ้าสนับสนุน 10. การสนับสนุนด้าน
นโยบายจากภาครัฐ

โดยนโยบายที่มีความส�าคัญอันหนึ่งที่ เห็นว่าภาครัฐควรให้ความส�าคัญ 

อาทิ การส่งเสริม หรือออกมาตรการให้มีการใช้รถยนต์สาธารณะเป็นรถยนต์

ไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็นการตอบโจทย์เร่ืองการส่งเสริมด้านลดมลพิษในเมืองได้เป็น

อย่างดี ซ่ึงหากลองพิจารณาอย่างในกรุงเทพ ปัจจุบันนั้นจะเห็นว่ารถยนต์ที่

ก่อให้เกิดมลพิษคือรถเมล์ที่บริการ ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็จะช่วย

ลดมลพิษอย่างถูกจุด และยังเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมรถบัสซ่ึงมีคน

ไทยเป็นเจ้าของด้วย

แหล่งที่มา: www.thaiauto.or.th
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“BLUESCOPE” INVESTS OVER 4,000 MILLION BAHT
TO OPEN THE 3RD FACTORY EQUIPPED WITH ASEAN’S MOST MODERN 
AND FASTEST PRODUCTION MACHINERY, TO SUPPORT CONSTRUCTION 
AND RESIDENTIAL INDUSTRY IN THAILAND AND ASEAN
“บลูสโคป” ทุ่มงบกว่า 4,000 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตเหล็กแห่งท่ี 3 
ทันสมัยท่ีสุดและผลิตได้รวดเร็วท่ีสุดในอาเซียน รองรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
ท่ีพักอาศัยในไทยและอาเซียน

BlueScope, Thailand’s leading Manufacturer and 
Distributor of High Quality Steel for 25 years, invested 
over 4,000 million baht to open the 3 rd factory in order to 
expand the production line for metallic coated steel and 
pre-painted coated steel to the capacity of 160,000 tons 
per year, serving customers and end users with the 
most advanced and fastest coating technology in the 
world.  The newly opened factory is destined to meet 
the demands of the small construction industry and the 
growing residential house in both Thailand and ASEAN, 
while realizing the Company’s on going commitment to 
stimulate Thai economy by generating more employment 
within the country in response to the Eastern Economic 
Corridor Development Project (EEC) in the Industry 4.0 
and Thailand 4.0 era.

Mr. Charlie Elias, CEO, NS BlueScope (Asia and North 
America) stated that the third factory of BlueScope is 
situated at Map Ta Phut, Rayong Province, the same area as 
Factory 1 and 2. The newly constructed factory is originated 
from the joint venture of NS BlueScope (Thailand) Company 
Limited, Nippon Steel Corporation Limited and Loxley Public 
Company Limited with over 4,000 million baht investment 
budget, aiming to increase the production capacity of metallic 
coated steel and pre-painted coated steel in response to 
the continuously growing domestic market. This is also 
an opportunity to advocate replacing foreign imports with 
domestic production. In 2019, the amount of steel imports 
abroad grew by 3% or approximately 750,000 tons. Therefore, 

the Factory 3 would enable to expand the steel production 
capacity in order to support the constant growth of market 
demands both in Thailand and ASEAN region especially for 
the small construction and residential house. The Factory 3 
has a production capacity of 160,000 tons per year, when 
combined with Factory 1 and 2, BlueScope now has a total 
production capacity of 580,000 tons per year, making it the 
largest producer of metallic coated steel and pre-painted coated 
steel in ASEAN.

“The 3rd Factory of BlueScope has the most advanced 
production technology, equipped with the machinery that 
could manufacture metallic coated steel at the fastest 
speed compared to other factories in Thailand and ASEAN 
region, and is the world’s best and fastest pre-painted 
coating technology. As a result, the company can serve 
the customers with high quality steel products. In addition, 
this factory also ensures an environmentally friendly factory 
management. The extended production capacity also 
stimulates more employment which helps realize the 
government’s economic development plan based on Thailand 
4.0 scheme.” Mr. Charlie affirmed.

Mr. Charlie Elias further revealed BlueScope’s earnings in 
2019 that the sales between July 2018 and June 2019 stood at 
372,000 tons. After the official opening of the 3rd factory, the 
expected sale target will reach to 400,000 tons in the next 3 
years. BlueScope also plans to expand the market in many 
other businesses including the new product launches to meet 
the customer demands in each customer segment.
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บลููสโคป ผูู้�ผู้ลิูตแลูะจำำ�หน่่�ยผู้ลูติภััณฑ์์เหลูก็ชัั้�น่น่ำ�ของไทยม�กว่่� 25 ปี 
ท่่มงบลูงท่น่กว่่� 4,000 ลู��น่บ�ท เปิดโรงง�น่แห่งที่ 3 เดิน่หน่��ผู้ลิูตเห
ล็ูกเคลืูอบโลูหะแลูะเหล็ูกเคลืูอบสีด�ว่ยกำ�ลัูงก�รผู้ลิูต 160,000 ตัน่ต่อปี เพืื่่

อให�บริก�รลููกค��แลูะผูู้�บริโภัคด�ว่ยเทคโน่โลูยีก�รผู้ลิูตแลูะเคลืูอบสีที่ทัน่
สมัยที่ส่ดแลูะผู้ลูิตได�รว่ดเร็ว่ที่ส่ดใน่โลูก พื่ร�อมรองรับคว่�มต�องก�รข
องอ่ตส�หกรรมก่อสร��งขน่�ดเล็ูกแลูะที่พัื่กอ�ศััยที่กำ�ลัูงเติบโตทั�งใ
น่ประเทศัไทยแลูะอ�เซีียน่ โดยม่่งมัน่่กระต่�น่เศัรษฐกิจำไทยให�มีก�รจำ��งง�น่
ม�กข้�น่ สอดคลู�องกับโครงก�รพัื่ฒน่�ระเบียงเศัรษฐกิจำภั�คตะวั่น่ออก 
หรือ EEC ใน่ย่คไทยแลูน่ด์ 4.0

มร. ชาลีี อิิไลีแอิส ประธานบริหาร (เอิเชียแลีะอิเมริกาเหนือิ) บริษััท 
เอ็ินเอิส บลีูสโคป (ประเทศไทย) จำำากัด กล่่าวว่า “โรงงานท่่ี่ 3 ของบลู่สโคป 
ต้ั้�งอยูู่่มาบตั้าพุุด จ้ังหว้ดระยู่อง ซ่่ึ่งอยูู่่ในพุ้�นท่่ี่เด่ยู่วก้นก้บโรงงานท่่ี่ 1 แล่ะ 2 โด

ยู่ก่อสร้างข่�นจัากการร่วมทุี่นของบริษ้ัที่ เอ็นเอส บลู่สโคป (ประเที่ศไที่ยู่) จัำาก้ด 

บริษ้ัที่ นิปปอน สต่ั้ล่ คอร์ปอเรช่้ั่น จัำาก้ด แล่ะบริษ้ัที่ ล็่อกซ์ึ่เล่่ย์ู่ จัำาก้ด (มหาชั่น) 

ด้วยู่งบล่งทุี่นกว่า 4,000 ล้่านบาที่ เพุ่้อเพ่ิุมกำาล้่งการผลิ่ตั้เหล็่กเคล้่อบโล่หะแล่

ะเหล็่กเคล้่อบส่ รองร้บก้บตั้ล่าดภายู่ในประเที่ศท่่ี่ม่การเติั้บโตั้อยู่่างต่ั้อเน่้อง แล่

ะเป็นโอกาสในการผลิ่ตั้เพุ่้อที่ดแที่นการนำาเข้า โดยู่ในป่ 2562 ม่ยู่อดการนำาเข้า

เหล็่กจัากต่ั้างประเที่ศโตั้ข่�น 3% หร้อประมาณ 750,000 ต้ั้น ด้งน้�นโรงงานท่่ี่ 

3 จ่ังเป็นการขยู่ายู่กำาล้่งการผลิ่ตั้เหล็่ก เพุ่้อรองร้บความตั้้องการของลู่กค้าท้ี่�

งในประเที่ศไที่ยู่แล่ะภูมิภาคอาเซ่ึ่ยู่นท่่ี่เติั้บโตั้อยู่่างต่ั้อเน่้อง  โดยู่เฉพุาะกลุ่่มลู่กค้

าอุตั้สาหกรรมก่อสร้างขนาดเล็่ก แล่ะท่่ี่พุ้กอาศ้ยู่ โดยู่โรงงานท่่ี่ 3 ม่กำาล้่งการ

ผลิ่ตั้กว่า 160,000 ต้ั้นต่ั้อป่ ซ่่ึ่งเม่้อรวมก้บโรงงานแห่งท่่ี่ 1 แล่ะ 2 ที่ำาให้บลู่สโคปม่

กำาล้่งการผลิ่ตั้รวมกว่า 580,000 ต้ั้นต่ั้อป่ น้บเป็นผู้ผลิ่ตั้เหล็่กเคล้่อบโล่หะแล่ะเ

หล็่กเคล้่อบส่ท่่ี่ม่กำาล้่งการผลิ่ตั้สูงท่่ี่สุดในภูมิภาคอาเซ่ึ่ยู่น

“โรงงานแห่งที่่่  3 ของบลู่สโคป  ใชั่� เที่คโนโล่ยู่่การผล่ิตั้ท่่ี่ที่้นสม้ยู่ท่่ี่สุด 

โดยู่เคร่้องจ้ักรในการผล่ิตั้เหล่็กเคล้่อบโล่หะสามารถผล่ิตั้ได้รวดเร็วที่่่สุดเม้่อ

เที่่ยู่บก้บโรงงานในประเที่ศไที่ยู่แล่ะภูมิภาคอาเซ่ึ่ยู่น  แล่ะยู่้งเป็นเคร่้องจั้กรที่่่ม่

เที่คโนโล่ยู่่การเคล่้อบส่ที่่่ด่ที่่่สุดแล่ะเร็วที่่่สุดในโล่ก ที่ำาให้คุณภาพุสินค้าที่่่ได้จัาก

สายู่การผลิ่ตั้น่�ม่คุณภาพุสูง นอกจัากน่�งานแห่งน่�ยู่้งม่การบริหารจั้ดการโรงงาน

ที่่่คำาน่งถ่งสิ่งแวดล่้อม รวมถ่งช่ั่วยู่กระตัุ้้นการจั้างงานเพุ้่อให้สอดคล่้องก้บแผน

พุ้ฒนาเศรษัฐกิจั เป็นไปตั้ามยุู่ที่ธศาสตั้ร์ของไที่ยู่แล่นด์ 4.0” มร. ชั่าล่่ กล่่าว

มร.  ชั่าล่่  อิไล่แอส  ได้กล่่าวเพ่ิุมเตั้ิมถ่งผล่ประกอบการของบลู่สโคป

ในป่ 2562 ว่า  บลู่สโคปม่ยู่อดขายู่ระหว่างเด้อนกรกฎาคม 2561 ถ่งเด้อน

มิถุนายู่น 2562 อยูู่่ที่่่ 372,000 ตั้้น  ซ่่ึ่งจัากการเปิดโรงงานแห่งที่่่ 3 อยู่่าง

เป็นที่างการแล้่ว คาดการณ์ว่าจัะส่งผล่ให้ม่ยู่อดขายู่เพ่ิุมข่�นเป็น 400,000 ตั้้น

ในอ่ก 3 ป่ ข้างหน้า โดยู่บริษั้ที่ฯ ม่แผนที่่่จัะขยู่ายู่ตั้ล่าดไปยู่้งอ่กหล่ายู่ประเภที่

ธุรกิจั รวมถ่งการเปิดตั้้วผลิ่ตั้ภ้ณฑ์ใหม่เพุ้่อรองร้บก้บความต้ั้องการของลู่กค้า

ในแตั้่ล่ะกลุ่่มเพุิ่มข่�น
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EA EXPECTS 2020 
TOTAL ELECTRIC VEHICLE SALES TO 
REACH FIVE THOUSAND
EA คาดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี 2563 แตะ 5 พันคัน
Mr. Amorn Sapthawikul, Deputy Chief Executive 

Officer, Energy Absolute Public Company Limited (EA) 
revealed that the production of the “Phase Change Material” 
or PCM from oil palm would begin to recognize the revenues 
in the 2nd quarter of 2020 and expected that the revenues of 
approximately 800 million Baht or 3% of the total revenues 
would be generated from the production capacity of 65 
tons/day in 2020. Primarily, the material would be distributed 
mainly to Japan before further expanding to European Union 
countries and South Korea for use in building constructions 
and housing. It is an important part for energy conservation 
as it can maintain the temperatures and reduce electric 
power consumptions of air-conditioners and heaters.

PCM is a material of high energy storage capability 
that can help maintain temperature at any one constant 
value according to the production formula, by absorbing 
and releasing heat energy and change the substance status 
from liquid to solid and from solid to liquid by the changing 
temperatures. Therefore, it can be used as a component 
to maintain temperature in a variety types of industries: 
such as; buildings and constructions, clothing, packaging 
and transportations, etc.

PCM from palm oil or from bio-base source is considered 
yet another new innovation first invented in the world 
by EA which is now under the process of submitting an 
application for a global level patent registration. Currently, 
the world PCM market accounts for the commercial value 
of approximately USD. 1 billion and is expected to soar up 
by 3 times in the next 5 years.

On the development progress of the company’s electric 
vehicles, about 800 of them out of the original reservation 
number for the purchases in 2019 which were approximate 
3,500 cars will be delivered in the second quarter of 2020. 
It is expected that the total sales of the electric vehicles 
of approximately 5,000 is materialized in accordance with 
the set target.

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงาน
บริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า  การผลิต”สารเปลี่ยนสถานะ”  หรือ  PCM  (Phase 

Change Material)  จากปาล์มน�้ามัน  จะเร่ิมรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส  2/63 

และคาดว่าทั้งปี 2563 จะสร้างรายได้ราว 800 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3% ของ

รายได้รวม จากก�าลังการผลิตที่ 65 ตัน/วัน เบื้องต้นจะจ�าหน่ายไปยังประเทศ

ญี่ ปุ่นเป็นหลัก  ก่อนจะขยายไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  และเกาหลีใต้

ต่อไป  เพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร  และที่อยู่อาศัย  เป็นส่วนส�าคัญใน

การอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการรักษาอุณหภูมิและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

เครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความร้อนได้

ส�าหรับ PCM เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานสูง และช่วย

รักษาอุณหภูมิให้คงท่ีที่ค่าใดค่าหน่ึงตามแต่สูตรการผลิต ด้วยการดูดซับและปลด

ปล่อยพลังงานความร้อน  รวมถึงเปลี่ยนสถานะสารจากของเหลวเป็นของแข็ง 

และจากของแข็งเป็นของเหลวได้ จากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถน�าไป

เป็นส่วนประกอบใช้ประโยชน์ในการรักษาอุณหภูมิในอุตสาหกรรมหลากหลาย

ประเภท เช่น อาคารและการก่อสร้าง เสื้อผ้า บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ PCM จากน�้ามันปาล์ม หรือจากแหล่งชีวภาพ (Bio Base) นับเป็น

นวัตกรรมใหม่ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกโดย EA ซ่ึงอยู่ในระหว่างการยื่น

จดทะเบียนสิทธิบัตรในระดับโลก ปัจจุบันตลาด PCM โลก มีมูลค่าราว 1,000 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มอีก 3 เท่า ภายในอีก 5 ปี

ความคืบหน้าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทนั้น ในช่วงไตรมาส 2/63 

จะเริ่มทยอยส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 800 คัน จากยอดจองเดิมในช่วง

ปี 2562 ที่ มีประมาณ 3,500 คัน และคาดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2563 

จะท�าได้ประมาณ 5,000 คัน ตามเป้าหมายที่วางไว้
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BITEC • BANGKOK

(Wed - Sat) 10.00 - 18.00 hrs.

ASEAN’s Leading Machinery and Technology Event for Manufacturing and Supporting Industries

Organized by:Co-located with:

Exhibit space is open for reservation.   +66  2686 7299   manufacturing-expo@reedtradex.co.th   manufacturingexpopage   www.manufacturing-expo.com  
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SHOW  PREVIEW

MANUFACTURING EXPO 2020
“MANUFACTURING : THE NEXT CHAPTER”

As the world has been changing 
significantly from the past, and the 
manufacturing industry is entering 
into the new unforeseen era where 
every single production process is 
being connected together with IoT, 
robotics, and big data solutions. 
Since then, Manufacturing Expo 
2020 will open up its gate once 
again to write the new chapter 

เปิดมิติใหม่ทางอุตสาหกรรมกับงานแมนูแฟกเจอร่ิง เอ็กซ์โป
in manufacturing by gathering the 
newest innovations and solutions by 
2,400 brands from 46 countries. It will 
definitely continue to be the annual 
gathering of the community for more 
than 85,000 seeking the fastest way 
to empower their manufacturing . 
During 24-27 June 2020 at BITEC,  
this place-to-be event will welcome 
over 100,000 industrialists and offer 

them a true chance to max out 
their business opportunity, to meet, 
and to achieve their business goal in 
one go. The platform are perfectly 
fit for industrialists, manufacturers, 
factory owners, and related sectors 
who wish to lead change in the next 
manufacturing chapter in Thailand and 
beyond. 
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All-in-one for Unlimited Growth
Visit 5 powerful events and 2 co-located 
shows in one mega event to fulfill your 
needs in one go!
·	 InterPlas Thailand 2020 - For plastics 

manufacturing.
·	 InterMold Thailand 2020 – For mold 

& die production. 
·	 Automotive Manufacturing 2020 – 

For automotive parts manufacturing. 
·	 Assembly & Automation Technology 

2020 – Assembly technology & 
industrial automation. 

·	 Surface & Coatings 2020 – Surface 
treatment & coatings solutions. 

And co-located with two shows related 
to auto-parts and electronics sectors:
·	 FACTEC 2020 : For Factory Construction, 

Maintenance, and Facility Management.
·	 NEPCON Thailand 2020 : For electronics 

manufacturing industry.

New Not-to-be-missed Highlights!
·	 ASEAN Robomation Expo – the new 

platform to demonstrate non-industrial 
automation technologies and solutions.

·	 Fastener Thailand – The dedicated area 
to showcase one-of-a-kind Bonding & 
Adhesive solutions.

·	 3D Printing – The zone to show 
all industrialist that what today 
3D printing technologies is are 
capable of within one zone.

·	 Many More Seminars – the show 
wi l l be an oasis of knowledge 
where wil l give industrial ists an 
latest update, business in-depths, 
and industry insights to achieve new 
height in the business status.

For more information : 

Website : www.manufacturing-expo.com

Tel : +66 2686 7222

ธุรกิจต่างๆ บนโลก ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีตอย่างมาก ตลอดจนถึงภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่ก�าลังจะไปสู่ยุคสมัยใหม่ ที่ทุกๆ กระบวนการ

ผลิตสามารถเช่ือมต่อกันและสามารถท�างานร่วม

กันได้จากทุกๆ ที่  ด้วยโซลู ช่ันส์ระบบอัตโนมัติ

อัจฉริยะ Internet of Things และอีกมากมาย 

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนเทรนด์ท่ีจะเกิดขึ้น งานแมนู

แฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2020 จะเปิดประตูต้อนรับนัก

อุตสาหกรรมอีกครัง้เพื่อสนับสนุนและเขียนเรื่องราว

บทใหม่ของภาคการผลิตไทย พร้อมเสนอเนื้อหา

อันทันสมัยแก่นักอุตสาหกรรมผ่านนวัตกรรมใหม่

ล่าสุดกว่า 2,400 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ โดย

งานนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งส�าคัญของวงการ

ผู้ผลิตกว่า 85,000 ราย ที่ต้องการเร่งพลังการ

ผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

24–27 มิถุนายน ณ ไบเทค บางนา เพื่อต้อนรับนัก

อุตสาหกรรมท่ีจะหล่ังไหลเข้างานชมกว่า 1 แสนราย 

เพื่อโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาความส�าเร็จ ส�าหรับ

ผู้ประกอบการท่ีมองหาโซลูช่ันส์เพื่อพัฒนาการผลิต 

เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนการผลิตในทุกขนาด

อุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง จนถึง SME และรวม

ถึงเจ้าของโรงงานที่มีแผนที่จะพัฒนาโรงงานให้น�าหน้า

เหนือคู่แข่งในอนาคต 

ครบจบภายในงานเดียว

งานแมนูแฟกเจอร่ิ่�ง เอ็กซ์์โป 2020 ปริ่ะกอบด้้วยงาน 

แสด้งเฉพาะทาง ทุกสาขาการิ่ผล่ิต 5 งานหลัิก ดั้งน้�

·	 InterPlas Thailand งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการ

ผลิตช้ินส่วนอุตฯ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์                    

·	 InterMold Thailand งานแสดงเทคโนโลยี

การผลิตและบ�ารุงรักษาแม่พิมพ์และการขึ้นรูป

·	 Automotive Manufacturing งานแสดง

เทคโนโลยีเพื่อการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ครบวงจร                   

·	 Assembly and Automation Technology 

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการประกอบ

·	 Surface & Coatings งานแสดงเทคโนโลยีส�าหรบั

การเตรียมผิวโลหะการชุบ และเคลือบผิว  

แลิะจัด้ริ่�วมกับอ้ก 2 งานเพ่�อคริ่อบคลุิมทุกความต้อง

การิ่ด้้านอุตสาหกริ่ริ่ม

·	 FACTEC 2020: งานแสดงด้านระบบและเทคโนโลยี

การก่อสร้าง ดูแลรักษา และบริหารจัดการโรงงาน 

งานเดียวในอาเซียน

·	 NEPCON Thailand 2020 งานแสดงเทคโนโลยี

เพื่ อการประกอบ การวัด และการทดสอบ

คุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ไฮไลิท์ใหม�ห้ามพลิาด้

·	 ASEAN Robomation Expo – แพลตฟอร์ม

แสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ส�าหรับ

ธุรกิจภาคการบริการ

·	 Fastener Fair Thailand – เวทีด้านอุตสาหกรรม 

แสดงเครื่องยึดและส่วนประกอบระดับภูมิภาค

·	 3D Printing –  ส่วนแสดงพิเศษ รวมเทคโนโลยี

การพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ หลากหลายวัตถุล่าสุด

·	 Many More Seminars – พบสัมมนาอีก

มากมายที่จะมาอัพเดทข้อมูล ข่าวสาร เทรนด์

อุตสาหกรรมการผลิต เพื่ อน�าไปประยุกต์ใช้

ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

For more information : 

Website : www.manufacturing-expo.com

Tel : +66 2686 7222



DIGITAL MANUFACTURING 
AND MACHINE EVOLUTION!!!

https://www.facebook.com/ManufacturingReview/www.manufacturing-review.com

     Manufacturing Review Seminar 2020 เวทีของการนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉร�ยะและโซลูชั่นสใหมลาสุดในอุตสาหกรรมโลหะการ ทานจะไดพบกับ

เทคโนโลยีใหมลาสุดกวา 15 แบรนดชั้นนำจากทั่วโลก ที่มาเผยถึงความเปนไปไดของความชาญฉลาดของอุตสาหกรรม 4.0 เพ�่อผลักดันการผลิตของคุณ

ใหกาวหนาไปพรอมๆ กัน และสอดคลองกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

     งานสัมมนาฯ ที่เชื่อมโยงหวงโซการผลิตทั้งหมดไวดวยกัน ที่เนนเนื้อหาสาระในระบบอัตโนมัติ ปญญาประดิษฐ และหุนยนตแขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพ�่อการ

เพ�่มประสิทธิภาพการผลิต และเพ�่มทักษะความสามารถ และความคิดสรางสรรคใหกับอุตสาหกรรม

     Manufacturing Review Seminar 2020  A platform for presenting the latest smart technologies and solutions. 

In the metalworking industry you will find the latest technology from more than 15 leading brands from around the world.  

That reveals the possibility of ingenuity of the industry 4.0. To drive your production forward at the same time and in line with 

the digital economy.

     Seminar that links the whole production chain together that emphasizes the contents in the automation system Artificial 

Intelligence (AI) and the robot arm.  All of which is for increasing production efficiency, increase skills, abilities and creativity 

for the industry.

SEMINAR 2020

กาวแรก กาวใหม กาวไกล เหนือกวาคูแขง...

STEPPING  FORWARD OF THE COMPETITION



NEW ENTREPRENEURS
NOWADAYS WILL EXPERIENCE

         Intelligent Technology with Genius.
 เทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่มีความเปนอัจฉร�ยะ

Techniques for Managing Machine Tools in the Digital Age.
เทคนิคการบร�หารจัดการเคร�่องมือเคร�่องจักรในยุคดิจิทัล

        Guideline to Reduce Excess Cost.
แนวปฏิบัติในการขจัดตนทุนสวนเกิน

Solutions for Networking with Smart Factory.
โซลูชั่นสสำหรับเชื่อมโยงเคร�อขายที่เปน  Smart Factory

สอบถามขอมูลเพ�่มเติม
Tel. 02 960 1434 ตอ 102, 081 493 8927



QINGDAO INTERNATIONAL METAL WORKING EXPO 2020
Date : March 05 - 08, 2020

Venue : Qingdao International Convention Center,China
Organizer : Qingdao Jinnoc Exhibition Co., Ltd

Tel : +86 0532-55552936
Web Site : www.jinnoc.com

CIEX 2020
Date : March 06 - 09, 2020

Venue : Meijiang Convention & Exhibition Center,China
Organizer : Tianjin Zhenwei Exhibition Co., Ltd.

Tel : +86-22-66224066
Web Site : www.chinazhenwei.com.cn

JINNUO MACHINE TOOL EXHIBITION - JINAN 2020
Date :March 12 - 15, 2020

Venue :Jinan International Convention & Exhibition 
Center,China

Organizer :Qingdao Jinnoc Exhibition Co., Ltd
Tel :+86 0532-55552936

Web Site : www.jinnoc.com

WIN - WORLD OF INDUSTRY 2020
Date :March 12 - 15, 2020

Venue :Tüyap Fair Convention and Congress Center,Turkey
Organizer :Deutsche Messe AG Hannover

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

ITES EXHIBITION (SIMM) 2020
Date : March 30 - April 02, 2020

Venue : Shenzhen World Exhibition & Convention 
Center, China

Organizer : Shenzhen Huanyue Convention & Exhibition 
Co., Ltd.

Tel : +86 755-82538279
Web Site : www.simmtime.com

MACCHINE & UTENSILI 2020
Date : March 26 - 28, 2020

Venue : Fiere di Parma Fairgrounds,Italy
Organizer : Senaf

Tel :+39 02 332039 1
Web Site : www.senaf.it

SIMODEC ‘2020
Date : March 10 - 13, 2020

Venue : Parc des expositions de la Foire de la Haute-Savoie 
Mont-Blanc,France

Organizer : Rochexpo - Foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc
Tel : +33 (0)4 50 03 03 37

Web Site : www.rochexpo.com

METAV DUSSELDORF 2020
Date : March 10 - 13, 2020

Venue : Düsseldorf Exhibition Centre,Germany
Organizer : VDW (German Machine Tool Builders` Association)

Tel : +49 69 7560810
Web Site : www.vdw.de

METALLWORKING 2020
Date : April 07 - 10, 2020

Venue : Belexpo - 14, Pobediteleyave., Belarus
Organizer : MinskExpo

Tel : +375 017 226 91 93
Web Site : www.minskexpo.com

STOM-BLECH & CUTTING 2020
Date : March 31 - April 02, 2020

Venue : Kielce Fairground, Poland
Organizer :Targi Kielce
Tel : +48 41 365 12 22

Web Site : www.targikielce.pl

MECHANICAL ENGINEERING MINSK 2020
Date : April 07 - 10, 2020

Venue : Minsk-Arena, Belarus
Organizer : MinskExpo

Tel : +375 017 226 91 93
Web Site : www.minskexpo.com

UZMETAL - MASHEXPO 2020
Date : March 24 - 26, 2020

Venue : Uzexpocentre,Uzbekistan
Organizer : IEG Uzbekistan
Tel : +998 (71) 138 57 82

Web Site : www.ieg.uz

MACHTECH & INNOTECH 2020
Date : April 06 - 09, 2020

Venue : Inter Expo Center, Bulgaria
Organizer : Inter Expo Center Ltd.

Tel : +359 (2) 9655 220
Web Site : www.en.iec.bg

CCMT - CHINA CNC MACHINE TOOL FAIR 2020
Date : April 07 - 11, 2020

Venue : Shanghai New International Expo Centre, China
Organizer : WES (Worldwide Exhibitions Service Co., Ltd.)

Tel : +86 21-32224777
Web Site : www.wes-expo.com.cn

TOLEXPO 2020
Date : March 31 - April 03, 2020

Venue : Paris Nord Villepinte, France
Organizer : D.B.R. Event

Tel : +33 (0)1 79 41 13 50
Web Site : www.tolexpo.com

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

IPN107101 IPN107102

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

IPN107103

FIBER LASER CUTTING MACHINE

Fiber laser machines structures are made of steels, 
thus, making them strong and durable. Fiber laser cutting 
heads are high in quality with workpiece thickness cutting 
at 6-18 mm, laser power of 500 - 2,000 watts, highly 
efficient controller, double driving system with AC Servo 
Motor and Helical Gear Rack & Pinion, fast and precision 
with the highest speed.

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ โครงสร้างเครื่องทําจากเหล็ก มีความแข็งแรง 

ทนทาน หัวตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีคุณภาพสูง ความหนาในการตัดชิ�นงาน

อยู่ที่ 6-18 มม. พลังงานเลเซอร์ 500 – 2,000 วัตต์ คอนโทรลเลอร์

ประสิทธิภาพสูง ระบบขับเคลื่อนแบบ Double Drive ด้วย AC Servo 

Motor และ Helical Gear Rack & Pinion รวดเรว็และแม่นยาํ ดว้ยความเรว็

สูงสุด 

DEBURRING AND FINISHING MACHINE
The machine can be used for surface deburring and finishing 

as well as making rounded corners on workpieces and can perform 
functions on deburring and finishing workpieces after being cut by 
laser cutters. There are 3 sizes for deburring and finishing which are 
900 1,100 1,300 mm. 1 to 4 drum or brush polishing heads can be 
selected for use with different type of cutting works which are 
ideally suitable for stainless, aluminum and copper materials.

เคร่ืองขัดผิวและลบคม
เคร่ืองสามารถขัดผิวและลบคม ทั�งทําขอบมุมโค้งมน และบนชิ�นงานท่ีผ่านการตัด 

ด้วยเลเซอร์ ความกว้างสําหรับการขัดมี 3 ขนาด 900 1,100 1,300 มม. หัวขัดแบบ 

Drum หรือ Brush เลือกได้ 1 ถึง 3 หัว ใช�ได้กับชิ�นงานตัดแบบต่างๆ เหมาะกับวัสดุ 

ประเภท สแตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง 
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IPN107104

IPN107106

IPN107105

 GRINDING MACHINE
Working fast with precision; controlled by CAD / CAM software 

its C axis can grind workpieces for all forms with grinding 

speed of 10 - 500 rpm; spindle used with the precision motor 

with high resolution of angle control up to 0.1um. Motor is 

driven by  220 - 380 volts power.

เครื่องเจียระไน
เครื่องมีการทํางานที่รวดเร็ว และแม่นยํา เครื่องควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ 

CAD / CAM ซ่ึงแกน C สามารถเจียรชิ� นงานได้ทุกรูปทรง ความเร็ว

ในการเจียร 10 - 500 รอบ/นาที แกนหมุนใช�งานพร้อมตัวมอเตอร์ที่มีความ

แม่นยํา และความละเอียดสูงของการควบคุมมุมถึง 0.1 um มอเตอร์ใช�
แรงดันไฟฟ�า 220 - 380 โวลต์

 LATHE
The machine is highly efficient in turning and milling 

can well resist torque of the workpieces. Its motor axis 

moves at a maximum speed of 4,000 rpm. The workpiece 

table is designed with curve to well fit the workpiece. 

Linear Guide Way for X/Y axis is driven by servo motor. 

Its spindle is functional with precision and yields high 

stability

เครื่องกลึง
เครื่องมีประสิทธิภาพสูงในการกลึงและการกัด สามารถต้านทาน

แรงบิดของชิ�นงานได้ดี แกนมอเตอร์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วหมุนสูงสุด 

4,000 รอบต่อนาที   โต๊ะวางชิ�นงานออกแบบมาเพื่อให้โค้งรับพอดีกับ

ชิ�นงาน Linear Guideway สําหรับแกน X / Y ขับเคลื่อนด้วย เซอร์โว

มอเตอร ์แกนหมุนมีความแม่นยํา และเสถียรภาพสูง 

WATERJET CUTTING MACHINE
Providing cutting speed and high precision compared to other 

abrasive waterjet systems; high performance EnduroMAX pump system 

are available for selection from 30 HP, 40 HP, 50 HP up to 100 HP 

with working efficiency up to 85%. Can cut thick objects such as 

metals, ceramic stones, glasses and composites. 

เครื่องตัดแบบวอเตอร์เจ็ท
เคร่ืองมีความเร็วในการตัดและความแม่นยําสูง เม่ือเทียบกับระบบวอเตอร์เจ็ทแบบ 

ตัวอ่ืน ระบบปั�ม EnduroMAX มีประสิทธิภาพสูงและมีให้เลือกตั�งแต่ 30 แรงม้า 

40 แรงม้า 50 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า ประสิทธิภาพในการทํางานสูงถึง 85% 

สามารถตัดวัตถุหนาได้ เช่น โลหะ เซรามิกหิน กระจก และคอมโพสิท
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IPN107109

IPN107108IPN107107

VERTICAL CNC MACHINE
The machine is strong; able to cut heavy workpieces with 

milling speed at 15,000 mm./minute. The machine can provide 

chip processing that help reduce chip accumulation inside it. 

It is also easy to install. The ATC and APC are equipped with  

rear part conveyor system to save space. The machine is 

highly stable in functioning and able to make fast tool change.

เครื่องจักรกลแนวตั �ง
เคร่ืองมคีวามแขง็แรง สามารถตดัชิ�นงานที่ห่นกัได ้ ความเรว็ในการตดั

อยู่ที่ 15,000 มม. / นาท ี มกีารประมวลผลของชิพช่วยลดการสะสมของชิพ

ภายในเครื่อง อกีทั�งยงัสะดวกในการตดิตั�ง ATC และ APC มรีะบบการลาํเลยีง

ชิ�นส่วนด้านหลงัเพื่อประหยดัพื�นที่ เครื่องมคีวามเสถยีรภาพในการทํางานสงู 

และสามารถเปลี่ยนเครื่องมอืไดอ้ยา่งรวดเรว็

HEAVY-DUTY MACHINING CENTER
The machine is designed with a strong structure; 

endurable for use and can support large workpieces. 
Its high-speed servo motor is for X Y Z axis use 
with the spindle speed of 8,000 - 18,000 rpm. The 
mil l ing is fast and accurate. The bal l guide is stable 
that thick workpiece mil l ing can rest the assurance 
on it .

ULTRASONIC WASHING MACHINE
The machine is made of 2.0 mm. thick stainless steel, thus, making it 

is very strong and being able to wash materials in a variety of industries 

ranging from small to large ones. It does not damage the material textures. 

Transducer technology is used, thus, reducing the machine vibration with 

stability. The cleaning process takes 15 - 20 minutes and the machine can 

work all day.

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค 
เคร่ืองทําจากสแตนเลส หนา 2.0 มม. มีความแข็งแรงอย่างมาก ซ่ึงทําให้สามารถ 

ล้างวัสดุได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่ทําลายเนื�อของวัสดุ 

และใช� เทคโนโลยี Transducer ทําให้เคร่ืองลดการส่ันได้อย่างเสถียรภาพ ขั�นตอนการ 

ทําความสะอาดจะใช�เวลา 15 - 20 นาที เคร่ืองสามารถทํางานได้ตลอดทั�งวัน

เครื่องกลึงโลหะขนาดใหญ่   
เครื่องมีการออกแบบโครงสร้างมาอย่างแข็งแรง ทนต่อการใช�งาน 

และรองรับชิ�นงานขนาดใหญ่ เซอร์โวมอเตอร์มีความเร็วสูง ใช�สําหรับแกน 

X Y Z แกนหมุนมีความเร็วอยู่ท่ี 8,000 – 18,000 rpm การตัดมีความ

รวดเร็วและแม่นยํา Ball Guide มีความเสถียรภาพ สามารถมั่นใจได้ในการ

ตดัชิ�นงานที่หนกั  
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RELEASE  & ANNOUNCEMENT

TISTR JOINTLY TAKING PART IN DISCUSSIONS WITH 
PHAYAO PROVINCE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS

MQDC JOINS FORCES WITH 
TGO AND EEC-DT

MQDC รวมพลัง
กับ อบก. และอีอีซี–ดีท ี

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO 
(Public Organization) and EEC-DT Green Power Co., Ltd., jointly 
sign a Memorandum of Cooperation on Greenhouse Gas 
Emission Reduction within the FORESTIAS Project at the Research 
and Innovation for Sustainability Center (RISC).

YIP IN TSOI  & CO., LTD., 
COLLABORATES WITH METROPOLITAN 

ELECTRICITY AUTHORITY (MEA)

วว.ร่วมหารือภาครัฐ-เอกชนจังหวัดพะเยา 

Thailand Institute of Scientific and Technological Research 
(TISTR), Ministry of Higher Education, Science Research and 
Innovation, has Cooperated with Phayao University Administration 
Group of Faculties consisting of the Institute for Innovation and 
Technology Transfers, Faculty of Pharmacy, Faculty of Agriculture 
and Researchers, in the research framework and technology 
transfers under the Thai Cosmetopoeia Project in driving the 
economic foundation with science, technology and innovation 
to enhance the developments of entrepreneurs and enterprise 
groups in the areas of the Northern Province group.

Yip In Tsoi & Co., Ltd., and Forth Corporation Public 
Company Limited under the banner of Yip In Tsoi and Fort 
Joint Venture jointly sign a Contract of Service with Mr. Keerapat 

ยิบอินซอย ร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวง 

บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด และ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด 

(มหำชน) ในนำมกิจกำรร่วมค้ำยิบอินซอยและฟอร์ท ร่วมลงนำมสัญญำกับ 

นำยกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง หรือ MEA เพื่อจัด

จำ้งท�ำระบบ Smart Metro Grid โครงข่ำยส�ำหรับกำรส่งข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ

อัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภำยในปี 2565 เพื่อ

ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำและตอบสนองวิถีชีวิตและกำรใช้

เทคโนโลยีในเมืองหลวง

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง

กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับคณะผู้บริหำร

มหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วย สถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

คณะเภสัชศำสตร์ คณะเกษตรศำสตร์และนักวิจัย ในกรอบประเด็นด้ำนกำร

วิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีภำยใต้โครงกำร Thai Cosmetopoeia ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐำนรำกด้วย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม

กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและกลุ่มวิสำหกิจในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด MQDC 

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) และบริษัทอีอีซี – 

ดีที กรีน พำวเวอร์ จ�ำกัด ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือด้ำนกำรประเมิน

ปริมำณกำรลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ภำยในโครงกำร เดอะ ฟอเรสเทียส์ 

(THE FORESTIAS) ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน (RISC) 

Jiamset,  MEA Governor, to make a Smart Metro Grid System, 
a network for integrated intelligent electrical data transmission 
by using digital technology for successful completion with 
in 2022 in order to upgrade level of the service quality to 
power users and respond to the lifestyle and the use of 
technology in the capital city.



ManufacturingREVIEW 75

  

Mr. Sakchai Ounchittikul, Vice Chairman of the Federation 
of Thai Industries (FTI) and Chairman of Thailand Industrial 
Institute for Agriculture (IIA) and Mr. Chang Chee Hong, 
Vice President of the Agricultural Products Cooperative of 
China hold a meeting to discuss co-operations in promoting 
agriculture in the Mekong basin and ASEAN countries with 
a readiness to upgrade the Thai-Chinese friendship.

FTI JOINS HANDS WITH 
CHINESE ENTREPRENEURS TO 

UPGRADE ASEAN AGRICULTURE

B. Grimm Power Public Company Limited jointly signs 
a Memorandum of Understanding (MoU) with Mr. Dong Bin, 
President of China Energy Engineering Corporation Limited 
(CEEC), the main Electrical State Enterprise of China with the 
cooperation framework in the development of renewable 
energy power plants in Thailand and ASEAN region to 
expand towards cooperation to exploit opportunities for joint 
investment in the development of renewable energy projects 
in Thailand and other countries in the region.

B. GRIMM POWER JOINS HANDS 
WITH ENERGY CHINA

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ Energy China 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, in collaboration 
with National Research Council of Thailand (NRCT), Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA), Educational Institutes and 
private sector organizes an activity dubbed, “Planting Million 
of Seedlings for Pollutant-Free and Lung” to reduce PM 2.5 
under the Green-city Project by MOAC. The seedlings are also 
distributed to temples, schools, hospitals in order to solicit the 
general public for participations in reducing PM 2.5 and further 
expansions to give rise to the sustainability in the future.

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND COOPERATIVES IN COLLABORATION 

WITH NRCT ORGANIZES SEEDLINGS 
PLANTING ACTIVITY TO REDUCE PM 2.5

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ วช.ปลูกต้นกล้าลด PM 2.5

ส.อ.ท. จับมือผู้ประกอบการจีน 
ยกระดับเกษตรอาเซียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

กรุงเทพมหำนคร สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน จัดกิจกรรม “ปลูก

เพื่ อป(ล)อด” ล้ำนต้น ลด PM 2.5 ภำยใต้โครงกำร Green-city by 

MOAC อีกทั้งยังมีกำรแจกจ่ำยไปยังวัด โรงเรียน โรงพยำบำล เพื่อให้

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรลด PM 2.5 และเป็นกำรต่อยอดให้เกิดควำมยั่งยืน

ต่อไปในอนำคตด้วย

นำยศักด์ิชัย อุ่นจิตติกุล รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

และประธำนสถำบันอุตสำหกรรมเพ่ือกำรเกษตร (ส.อ.ท.) และนำยจำง ชวี่ฮง 

รองประธำนสหกรณ์กลุ่มผลิตผลทำงกำรเกษตรจีน ประชุมหำรือควำมร่วมมือ

ส่งเสริมกำรเกษตรในประเทศลุ่มน�้ำโขงและอำเซียน พร้อมยกระดับมิตรภำพ

ไทย-จีน 

บริษทั บ.ีกริม เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำม

ร่วมมือ (MoU) กบั Mr. Dong Bin, President of China Energy Engineering 

Corporation Limited (CEEC) บริษัทรัฐวิสำหกิจด้ำนไฟฟ้ำรำยใหญ่ของ

ประเทศจนี โดยมกีรอบควำมร่วมมอืที่จะร่วมพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

หมุนเวยีนในประเทศไทยและภมูภิำคอำเซียน เพื่อขยำยสูค่วำมรว่มมอืเพื่อแสวงหำ

โอกำสในกำรร่วมลงทุนพัฒนำโครงกำรด้ำนพลังงำนหมุนเวียนในประเทศไทย 

และประเทศอ่ืนๆ ในภมิูภำค
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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  

 Your Partner for Precision Machines 

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

  

  

  

Gear Grinding Machines 

Hot Forging and  
Cold Forming Machines 

Rotary Transfer Machines 

Universal Tool & Cutter 
Grinding Machines.  Up to 6 axes 

Hauser Jig Grinder Ewag WS 11 

High Quality Used And Rebuilt Machines 
From Switzerland 

METAPLAS  
PVD Coating System 

 
 Head Office : 
 Munger Machine Tool Pte Ltd (Singapore) 
 Phone : +65 6764 6388  Fax : +65 6764 3318     E-mail : sales@mungermachinetool.com 
 —————————————————————————————————————————–——- 
 
 Thailand Office : 
 Munger Machine Tool  (Thailand) Co., Ltd. 
 Phone : +66 2 391 9953-4   Fax : +66 2 712 3973    E-mail : mmtthailand16@gmail.com 
 —————————————————————————————————————————–——- 
 
 Malaysia Office : 
 Munger Machine Tool Sdn Bhd  (Kuala Lumpur) 
 Phone : +60 12 326 6309   Fax : +60 3 7980 4744    E-mail : sales@mungermachinetool.com 
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