






 !!! Today ... People throughout the world have been 
in turmoil over the deadly Covid-19 virus crisis which the 
International Monetary Fund (IMF) has warned that this 
year world economy will shrink by 3% as a result of the 
disease pandemics which will cause the worst economic 
crisis since the Great Depression in the 1930s. This is 
the first time since the Great Depression that both the 
developed and developing countries obviously tend to 
be faced with a severe economic recession situation. 
The IMF further warns that the economic development 
in the developed countries will not return to the same 
level as that before the virus pandemic crisis until 2022, 
at least. IMF has come up with suggestions on what can 
be the economic remedies meanwhile which consist of 
4 points as follows: 1. Increasingly injecting money into 
the public health system; 2. Providing financial supports 
to employees and business enterprises; 3. The Central 
Banks should continue to provide the economic supports; 
4. Having an expressly clear economic recovery plan. 
All the aforementioned implementation will open ways 
for the economic activities to resume faster and more
vigorously once again. In Asia, it is predicted that a strong 
economy with long-term growth will be seen and that by 
2040, or in the next 20 years, Asia will account for 40% 
of global consumption proportion. Where data gatherings 
from News Agencies around the world suggests that when 
the world returns to normal, the Covid-19 virus pandemic 
will permanently be gone while consumers’ behavior will 
change as well, beginning by relying on technology or 
being more in the digital world. Post-19th era consumers
wi l l use more mobi le phones or the onl ine world as 
tools to facilitate transactions in various areas until there 
is no barrier between the purchase of consumer goods 
from the store and the online orders anymore ...which is 
considered the same type of economic revolution around 
the world to be happening soon. Nevertheless, what we 
want to return as before soonest is the normal lifestyle 
of mankind.

Kornravee

 !!! ระสํ่ า. . .กันทั่วโลก ณ วันนี�กับวิกฤตภัยร้ายจากไวรัสมรณะโควิด–19
ซ่ึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ (IMF) ได้ เตือนว่า 
เศรษฐกิจโลกในปีนี�จะหดตัวลง 3% จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ซ่ึงจะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั�งนี�เลวร้ายที่สุดนับแต่ยุคเศรษฐกิจตกตํ่ า
ครั�งใหญ่ที่ เ รียกว่า Great Depression ในช่วงทศวรรษที่  1930 และ
นี่ เป�นครั�งแรกนับตั�งแต่ช่วง Great Depression ที่ทั�งประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกําลังพัฒนาต่างมีแนวโน้มจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างรุนแรง โดยทางไอเอ็มเอฟ เตือนว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนาแล้วจะไม่กลับคืนสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตไวรัส
ระบาดจนกว่าปี 2565 เป�นอย่างน้อย และสิ่งที่ เยียวยาเศรษฐกิจในขณะนี�
ได้ซ่ึงทางไอเอ็มเอฟได้มีข้อแนะนําไว้ 4 ข้อ คือ 1.ให้มีการอัดฉีดเงินใน
ระบบสาธารณสุขเพิ่มขึ�น 2.ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ลูกจ้างและ
ธุรกิจต่างๆ 3.ให้ธนาคารกลางมีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไป 4.ให้มี
แผนฟื� นฟูเศรษฐกิจที่ ชัดเจน และจากที่กล่าวมาทั�งหมดนี�จะช่วยเปิดทาง
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดําเนินได้เร็วขึ�นและคึกคักอีกครั�ง โดยใน
เอเชียมีการคาดการณ์ว่า จะเห็นการเติบโตที่แข็งแรงในระยะยาวของทวีป
เอเชีย และภายในปี 2583 คืออีก 20 ปีข้างหน้า เอเชียจะมีสัดส่วนใน
การบริโภคทั่วโลกถึง 40% ขณะที่การรวบรวมข้อมูลจากสํานักข่าวท่ัวโลก 
พบว่าเมื่อโลกกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การระบาดของโรคโควิด-19 หมดไป
อย่างถาวร พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปล่ียนไปด้วยเช่นกัน เริ่มจากการ
พ่ึงพาเทคโนโลยี หรืออยู่ในโลกของดิจิทัลมากขึ�น โดยผู้บริโภคยุคหลัง
โควิด-19 จะใช� โทรศัพท์มือถือ หรือโลกออนไลน์ เป�นเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ มากขึ�น จนไม่มีกําแพงกั�นระหว่างการซื�อสินค้า
อุปโภคบริโภคจากร้านค้า กับการสั่งออนไลน์อีกต่อไป ...นับว่าเป�นการ
ปฏิวัติเศรษฐกิจรูปแบบเดิมในทั่วโลกที่กําลังเกิดขึ�นในเร็ววันนี� แต่สิ่งที่อยาก
ให้กลับมาเป�นดั่งเดิมในเร็ววันคือการใช� ชีวิตของมนุษยชาติที่ เป�นปกติ...
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COVER FOCUS

GX-F SERIES

SG SERIES

 Mitsubishi GX-F All New Fiber Laser Machine
is equipped with the newest Fiber Oscil lator and AI
Assistant system. This technology will check the operations
and help prevent the machine from malfunctions with 
sound frequency to prevent damage from working. This 
is considered the first time in the world that this laser 
system is used.
 And AGR eCO technology is a system designed to 
reduce unnecessary waste of gas costs. The aforementioned
systems can also work with new laser head which is 
Zoom Head technology that helps reduce the working 
steps with high efficiency and precision that Mitsubishi 
is indeed proud of to offer.

 เครื่องจักรมิตซูบิชิไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Mitsubishi All New Fiber Laser GX-F Fiber Laser พร้อมด้วยระบบจ่ายพลังงานตัวใหม่ล่าสุด 
Fiber Oscillator และระบบ AI (AI Assistant) ซ่ึงเทคโนโลยีนี�จะคอยตรวจสอบการทํางานและช่วยป� องกันข้อผิดพลาดของเคร่ืองจักร โดยตรวจสอบการทํางาน
ด้วยคลื่นความถ่ีเสียง เพื่อป� องกันความเสียหายจากการทํางาน นับว่าเป�นครั�งแรกของโลกที่ เคร่ืองเลเซอร์ใช�ระบบนี�
 และเทคโนโลยี AGR eCO เป�นระบบที่ออกแบบมาเพื่อลดค่าใช�จ่ายในการสูญเสียแก๊สโดยไม่จําเป�น ซ่ึงระบบต่างๆ ที่กล่าวมา ยังสามารถทํางานร่วมกับ
หัวเลเซอร์รุ่นใหม่ที่ทางมิตซูบิชิฯ ภูมิใจนําเสนอ ซ่ึงนั่นก็คือ เทคโนโลยี Zoom Head ที่ ช่วยลดขั�นตอนในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยําสูง 

 The new Mitsubishi Die-sinker EDM machine under the banner of
SG Series consists both the SG8 and SG12 models, where the technology 
of which has been upgraded in many aspects of the features whether on 
the design of the machine that looks more modern with GV Power Supply
for speed development and better surface finishing and IDPM3 system for 
increasing jump speed which eventually helps expedite the work faster.
 In addit ion, there is an AI system known as MAISART Art if ic ia l
Intel l igence technology that helps increase work efficiency whether in
self working adjustment according to workpiece condition. It also can
automatically control electric current and jump speed level for smooth 
operation and good quality workpiece
 Moreover, the machine is equipped with a more compact D-CUBES 
touch screen that provides a variety of functions: such as; tracking the 
machine operations, tracking the amount of resources used by the machine 
including Remote Control Display Screen.

 เคร่ืองจักรมิตซูบิชิ Die-sinker EDM ตัวใหม่ล่าสุดในช่ือรุ่น SG Series ซ่ึงมีทั�งรุ่น 
SG8 และ SG12 เคร่ืองจักรมีการยกระดับเทคโนโลยีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป�นการออกแบบ
ของเคร่ืองที่ดูทันสมัยมากขึ�น พร้อมกับ GV Power Supply เพื่อพัฒนา Speed ให้เร็วขึ�น
และผิวงานที่ดียิ่งขึ�น และระบบ IDPM3 ที่ เพิ่มความเร็วการ Jump ช่วยให้การทํางานรวดเร็วยิ่งขึ�น  
 อีกทั�งยังมีระบบ AI หรือในช่ือว่า MAISART เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ที่ ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน ไม่ว่าจะเป�นการปรับการทํางานได้เองตามสภาพของชิ�นงาน สามารถ
ควบคุมกระแสไฟและระดับความเร็วการ Jump โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การทํางานราบรื่นและ
ได้ชิ� นงานที่มีคุณภาพ   

นอกจากนี�ยังมีหน้าจอควบคุมการทํางานระบบสัมผัสแบบ D-CUBES ที่มีความกระทัดรัดขึ�น
ที่ ให้ Function การทํางานที่หลากหลาย เช่น ติดตามการทํางานเคร่ืองจักร ติดตามปริมาณ
ทรัพยากรที่ เคร่ืองใช�ไป รวมถึง Remote Control ควบคุมการทํางานพร้อมหน้าจอแสดงผล
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MANUFACTURING  NEWS

MITSUBISHI MOTORS THAILAND WINS 6 
‘CAR OF THE YEAR 2020’ AWARDS
มิิตซููบิิชิิ มิอเตอร์์ส ปร์ะเทศไทย คว้้า 6 ร์างวั้ล 
‘Car of the Year 2020’

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. earned a total of 6 
top honors at the Car of the Year 2020 Awards presented by 
Grand Prix International Pcl., the organizer of the 41st Bangkok 
International Motor Show 2020. Each model in its lineup is an 
award-winning model. Additionally, Mitsubishi Motors Thailand 
was also recognized as the Best Export Brand for its leading 
success in exports from Thailand

Mr. Morikazu Chokki, President and CEO, Mitsubishi 
Motors (Thailand) Co., Ltd. said “This year every model in 
our lineup is a Car of the Year winner. We are honored to 
receive these prestigious awards that demonstrate Mitsubishi 
Motors Thailand’s commitment to offer the best products for 
customers. We will continue to develop high-quality vehicles 
for superior driving experiences our customers demand, with 
outstanding design and performance, incorporating innovative 
technologies and safety features.”

Mitsubishi Motors Thailand was also recognized as the Best 
Export Brand for championing Thailand’s vehicle export volume. 
Last year, it exported 284,500 BU (built-up) units accounting 
for 27% of Thailand’s total vehicle export volume. The company 
also exported 48,200 KD units resulting in a total of 332,700 
units exported in 2019.

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับ 6 รางวัลยอดเยี่ยม
แห่งปีท่ีงานประกาศรางวัล Car of the Year 2020 จัดข้ึนโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) ผู้จัด บางกอก อินเตอร์เนช่ันแนล มอเตอร์
โชว์ ครั้งที่ 41 โดยรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นสามารถคว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี 
พร้อมกันนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยยังได้รับรางวัล The Best Export 
Brand (แบรนด์ส่งออกรถยนต์ยอดเยี่ยม) จากความส�าเร็จในฐานะผู้น�าด้าน
การส่งออกรถยนต์จากประเทศไทย

มร. โมะรคิำซุ ชกก ิกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บรษิทั มติซูบชิิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้รถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นได้รับรางวัล 
Car of The Year ครบทุกรุ่นซ่ึงเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรตินี้ และแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่ นของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
ประเทศไทย ในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า เราจะยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ เหนือช้ัน
ให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยดีไซน์และสมรรถนะท่ีโดดเด่นพร้อมเทคโนโลยีและระบบ
ความปลอดภัยอันทันสมัย”

พร้อมกันนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลแบรนด์ส่งออก
รถยนต์ยอดเยี่ยมจากการเป็นผู้ส่งออกรถยนต์มากที่สุดของประเทศไทย โดย
ในปีที่ผา่นมาบรษิทัฯ สามารถสง่ออกรถยนตส์�าเรจ็รูป (BU) จ�านวน 284,500 คัน
หรือร้อยละ 27 ของยอดการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดจากประเทศไทย พร้อม
กันนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังได้ส่งออกรถยนต์ช้ินส่วนประกอบ 
(KD) จ�านวน 48,200 คัน จึงท�าให้บริษัทฯ ส่งออกรถยนต์ทั้งหมด 332,700 
คันในปี 2562





BUSINESS NEWS

 Cost reductions in the manufacturing sector are cost 
reductions in all processes whether in the raw materials or 
machineries, labor and the overheads in the manufactures. 
The business establishments must have the cost at the 
leve l that can be compet i t i ve wh i le the products or
services still meet the quality requirements. Therefore, in 
choosing to produce any products or services, only the 
quality and costs which are suitable must be taken into 
account in order to enable the business establishments to 
survive under highly competitive condition like nowadays.
 The use of technology to increase the production process 
eff ic iency is one way to help reduce the costs of the
entrepreneurs’ production process. There are variety kinds 
of manufactur ing technology with many types of the
different production processes. Thus, the success of the 
production process using machinery in the production is 
caused by diverse technologies. Users must know how to 
set up the machines in the production process in which the 
equipments that can deeply cut raw materials with the 
required size must be chosen for installing.
 “Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.,”
has announced its being a topnotch in Mitsubishi Group 
whose reputation is renowned and acceptable in world-class 
level, especially, in focusing on customers’ cares and expanding

THROUGH PROMOTIONS TO HELP ENTREPRENEURS WITH SPECIAL PRICE DISCOUNT
OF FIBER LASER MACHINE, WIRE-CUT EDM MACHINE AND DIE SINKER EDM
MACHINE. PROMOTING INNOVATION OF AI AND REVOLUTIONIZING SYSTEM OF 
NEW FIBER LASER MACHINE.

...จัดโปรฝ่าวิกฤตช่วยผู้ประกอบการ ลดกระหน่ําราคาเคร่ืองจักรเลเซอร์ไฟเบอร์ และเคร่ือง
ไวท์คัท อีดีเอ็ม ชูนวัตกรรม AI พลิกโฉมขบวนการทํางานเคร่ืองจักรเลเซอร์ไฟเบอร์แบบใหม่

MITSUBISHI ELECTRIC DECLARES
ITS ANNOUNCEMENT....
“WE WILL CROSS OVER CRISIS TOGETHER”

มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ประกาศลั่น...“เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน” 

Mr. Nopadol Kangsachat, Assistant Division Manager
Industrial Automation Machinery Division
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the products continuously in Thailand. Mitsubishi Electric has 
continuously developed its potential in terms of technology, 
management and creative power to the extent of being 
recognized as a market leader in many products. Not only 
that, Mitsubishi Electric is also firmly determined to conserve 
the world in order to enable the growth of technology to 
go alongside together with good quality of life and good 
environment. All of these are the steps of leadership that 
we, Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd., have 
been committed to keeping forever.
 One of the key persons being the cog in driving the 
marketing and the after-sales-service of Mitsubishi Electric 
Automation (Thailand) Co., Ltd., is Mr. Nopadol Kangsachat, 
Assistant Division Manager Industrial Automation 
Machinery Division , who courteously makes himself 
avai lable to answer questions about the operations of 
Mitsubishi Electric in 2020 and the struggle to cope with 
Covid-19 virus pandemic crisis which has currently affected 
the business operations throughout the world. 
  Mitsub ish i E lect r i c p laces the importance on the 
productions of quality machines that can very well reduce 
the production costs for customers whether fiber laser or 
even wirecut machines and EDM that can satisfactori ly 
respond to the needs of the manufacturing industrialists 

by offer ing new technology direct ly del ivered to Thai 
manufacturers.

How does Mitsubishi Electric pay attention on the 
creation of technology for manufacturing industrialists 
nowadays?
 From our working experience and continuous technology 
resea rch to suppor t and back up the fas t g row ing 
manufacturing sector coupled with the needs of consumers 
in the changing industrial sector, we have foreseen such 
demands. As such, a new technology is therefore invented 
to precisely respond to the needs of the industrial sector 
right on the target and can be adopted for use to meet 
the needs of the industrial sector more efficiently and 
quickly.

What is Mitsubishi Electric’s outstanding technology 
that builds trust and confidence in customers? 
 Mitsubishi Electric is the world’s first company adopting 
AI system for use with the machines on the aspect of the 
laser which is the most advanced technology of the modern 
days. In addition, the system function can be adjusted to 
efficiently work in line with the industrial sector with the 
emphasis placed on fast working, reducing production costs, 

GX-F SERIES
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waste quantities from the production which is the goal of 
the industr ia l sector that the cost reduction is always 
preferentially focused on, but, the quality and quantity have 
still been consistently maintained though.

What is Mitsubishi Electric’s current marketing planning 
on fiber laser machine and EDM sales in 2020?
 From the situation of the COVID-19 virus pandemic all 
over the world at the moment, we want to be a part in 
providing supports and assistances to entrepreneurs for 
more efficient working process. In 2020, we have focused 
on the service work, especially, the assistance in providing 
support mainly to reduce the costs of the entrepreneurs 
first under this crisis situation. We have launched promotions 
to help entrepreneurs by reducing the costs of machineries: 
such as; wirecut machines, EDM and laser machines as well  
as the consumable parts discount increase by 25%, whether 
the consumable parts of the wirecut machines, EDM or even 
the laser machines in return for the entrepreneurs and as 
initial assistances for a period of up to 6 months or until 
the situation has returned to normal. Respective to this 
year policy, we have the main goal to help alleviate the 
sufferings for all entrepreneurs.

How does Mitsubishi Electric service team separate 
their work on the after sales services of fiber laser 
machines and EDM and what services in each part are 
provided to customers?
 I have laid down a policy of the after-sales-service at 
ful l range of effic iency in al l forms by creating a new 
operating system to enable customers to gain access into 
the services and solve problems quickly in Real Time by 
using Line Official which has currently received excellent 
feedback from customers . In addit ion, I have created 
a working team to take care of the customers into whom 

the customers can easily and quickly access in a timely 
manner. Current ly, we have near ly 1 ,000 part ic ipants . 
Mo re ove r ,  w e  h a ve  c re a t e d  Adm i n i s t r a t i v e  Te am 
knowledgeable and capable to primarily answer questions 
and solve problems available to provide services by way 
of this channel.

What are the f ie lds of the ski l ls that Mitsubishi 
Electric has increased to the after-sales service team 
to make the customers satisfied and confident in 
Mitsubishi Electric’s service team?
 We have currently placed on exhibition in our showroom 
the new machines ful ly equipped with technology and 
highest efficiency in order to educate entrepreneurs and 
interested persons to visit and watch demonstrations of 
our new machine models . Our Engineer ing Team has 
continuously learned how to use it by themselves to the 
extent of acquiring the technical know-how that can be 
transferred to the entrepreneurs having our machines 
to make use of them for fur ther max imum benef i t . 
Furthermore, we have organized training within our own 
Engineering Team, as well, in order to augment all Engineers 
with knowledge and capability so that they can use such 
knowledge in the practical performance in their actual work 
in further providing services to the entrepreneurs.

How do you look at the matter of the cur rent 
production development? What should the current 
ent repreneurs look at in te rms of the present 
productions?
 With the currently changing production process, it could 
possibly force many entrepreneurs to think back and forth 
on the matter of the cost reduction in the production 
process because the cost reduction is extremely necessary 
in the industrial sector. Therefore, entrepreneurs need to 

“ MITSUBISHI ELECTRIC IS THE WORLD’S FIRST COMPANY 
ADOPTING AI SYSTEM FOR USE WITH THE MACHINES ON THE 

ASPECT OF THE LASER WHICH IS THE MOST ADVANCED 
TECHNOLOGY OF THE MODERN DAYS.”
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look for modern technology that can efficiently respond to 
their needs. In this connection, we have already developed 
machines to support and respond to the working needs of 
the entrepreneurs: such as; GXF Series Fiber Laser that 
comes along with AI Assistance which is an automated 
system that can detect the machine malfunct ion and
substantially help reduce the production costs while at the 
same time, the productions can continuously be controlled. 
If any entrepreneurs are interested and should wish to watch 
a demonstration of our machines, we are pleased and 
happy to welcome al l of you to see our machines at
Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd., Technology
Center Showroom (Bang Chan Industrial Estate) at all times.

 การลดต้นทุนในภาคการผลิตเป�นการลดต้นทุนในทุกกระบวนการ
ไม่ว่าจะเป�นการลดต้นทุนค่าวัตถุดิบหรือเครื่ องจักร ต้นทุนค่าแรงงาน
ในการผลิต รวมถึงต้นทุนค่าโสหุ้ยในการผลิต สถานประกอบการจะต้องมี
ต้นทุนในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในขณะที่สินค้าหรือบริการยังคงมีคุณภาพ
ตามข้อกําหนด ดังนั�นการที่จะเลือกผลิตสินค้าหรือบริการใดๆ จะต้องมีคุณภาพ
และต้นทุนท่ีเหมาะสมเท่านั�น จึงจะทําให้สถานประกอบการอยู่รอดในสภาพ
ของการแข่งขันที่ สูงเฉกเช่นในปัจจุบันนี�
 การใช� เทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
เป�นหนทางหนึ่ งในการช่วยลดต้นทุนในขบวนการผลิตของผู้ประกอบการ

โดยเทคโนโลยีในการผลิต (Manufacturing Technology) มีหลายชนิด ซ่ึง
มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป ดังนั�นความสําเร็จของกระบวนการผลิต
ที่ใช� เคร่ืองจักรในการผลิตเกิดจากเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย ผู้ใช�งาน
จะต้องรู้ว่าในกระบวนการผลิตจะต้องตั�งเครื่องจักรอย่างไรโดยต้องเลือก
และติดตั�งอุปกรณ์ให้มีการตัดวัตถุดิบท่ีลึกและมีขนาดท่ีต้องการ

“บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด”
ได้ประกาศถึงความเป�นหนึ่งในกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ ที่มีช่ือเสียงเป�นที่ยอมรับ
ในระดับโลก โดยเฉพาะการมุ่งเน้นดูแลลูกค้าและขยายผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องในประเทศไทย มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่ องทั�งทางด้านเทคโนโลยี การบริหาร พลังความคิดสร้างสรรค์
จนมิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ได้รับการยอมรับถึงความเป�นผู้นําของตลาดใน
หลายๆ ผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงเท่านั�น มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ยังมีความมุ่งมั่น
ที่จะร่วมรักษ์โลก เพื่อให้การเติบโตของเทคโนโลยีเคียงข้างไปกับคุณภาพ
ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมที่ดี ทั�งหมดนี�คือก้าวแห่งความเป�นผู้นําที่ เรา...บริษัท 
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด มุ่งม่ันที่จะรักษาให้
คงอยู่ตลอดไป
 โดยหนึ่ งในบุคคลสําคัญที่ เป�นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานด้านการ
ตลาดและงานบริการหลังการขายของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน
(ประเทศไทย) จํากัด คือ คุณนพดล กังสชาต  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย 
Industrial Automation Machinery Division ได้มาตอบข้อสักถาม
ถึงการดําเนินงานของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ในปี 2563 และการฝ่าฟันวิกฤต
การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจไปทั่วโลก
ในขณะนี�
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	 มิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของการผลิตเครื่องจักร
ที่มีคุณภาพ	และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีให้แก่ลูกค้า	ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์	หรือแม้แต่เครื่องไวท์คัต	อีดีเอ็ม	ที่จะสามารถ
ตอบโจทย์นักอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างพึงพอใจด้วยการน�าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	ที่มอบส่งตรงให้แก่ผู้ผลิตของไทย

มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ให้ความใส่ใจอย่างไรในการสร้างเทคโนโลยี 
แก่นักอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน 
	 จากประสบการณ์การท�างานและคิดค้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	เพื่อ
สนับสนุนและรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	
ประกอบกับความต้องการของผู้บริ โภคในภาคอุตสาหกรรมที่ เปลี่ ยนไป 

มิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	ได้เล็งเห็นความต้องการดังกล่าว	จึงได้ท�าการคิดค้น
สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย 
และสามารถน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ มีเทคโนโลยีอะไรที่ โดดเด่นที่สร้างความเช่ือมั่น
และความมั่นใจให้แก่ลูกค้าเกิดการยอมรับ
	 มิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	ได้น�าระบบ	AI	เข้ามาใช้ร่วมกันกับเครื่องจักรเป็น
รายแรกของโลกในด้านเลเซอร์	ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีล�้าสมัยท่ีสุดในยุคปัจจุบัน	
อีกทั้งสามารถปรับการท�างานให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และมุ่งเน้นย�้าด้านการท�างานท่ีรวดเร็ว	ลดต้นทุนการผลิต	
ลดปริมาณของเสียที่ เกิดจากการผลิต	ซ่ึงเป็นเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรม
ที่ เน้นย�้าเสมอเก่ียวกับการลดต้นทุน	แต่ยังคงไว้ซ่ึงคุณภาพและปริมาณอย่างคงที่

ปัจจุบันมิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ วางแผนการตลาดไว้อย่างไรบ้าง ส�าหรับ
การจ�าหน่ายเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ และเครื่อง EDM ในปี 2563
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดไวรัส	COVID-19	ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกในขณะนี	้
มิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	ต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการให้มีขบวนการท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
โดยในปี	2563	นี้	เรามุ่งเน้นย�้าไปในส่วนของงานบริการ	โดยเฉพาะการช่วย
สนับสนุนการลดต้นทุนของผู้ประกอบการเป็นหลักก่อนในสภาวะวิกฤตนี้ 
เราได้ท�าการออกโปรโมช่ันเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ	โดยการลดราคา
เคร่ืองจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องไวท์คัท	อีดีเอ็ม	และเครื่องเลเซอร์ลง	รวมถึง
การเพิ่ มส่วนลดของอะไหล่ ส้ินเปลืองลงไปถึง	25%	ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ 
สิ้นเปลืองของเครื่องไวท์คัท	อีดีเอ็ม	หรือแม้กระท่ังเครื่องเลเซอร์	เพื่อเป็น

 

การตอบแทนผู้ประกอบการและเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นในระยะเวลา
ถึง	6	เดือน	หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ	ซ่ึงนโยบายในปีนี้
มิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	มีเป้าหมายหลักคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ประกอบการทุกๆ	ราย

ทีมบริการของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ได้แยกการท�างานด้านงานบริการ
หลังการขายเคร่ืองเลเซอร์ไฟเบอร์และเคร่ือง EDM  ไว้อย่างไรบ้าง 
และแต่ละส่วนมีงานบริการอะไรบ้างให้แก่ลูกค้า
	 ผมได้วางนโยบายการบริการหลังการขายไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในทุกรูปแบบ	โดยได้สร้างระบบปฏิบัติการใหม่	เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วในแบบ	Real	time	โดยใช้	Line	
Official	ซ่ึงปัจจุบันได้การตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า	และผมได้สร้างทีมงาน
ในการดูแลลูกค้า	ซ่ึงลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที	
ปัจจุบันมีผู้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเกือบ	1,000	ราย	และเราได้สร้างทีมงาน	
Admin	ที่มีความรู้ความสามารถในการตอบค�าถามและแก้ไขเบื้องต้นไว้
บริการแก่ผู้ประกอบการในช่องทางน้ี

มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ มีการเพิ่มทักษะทีมงานบริการหลังการขายไว้
ด้วยเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเช่ือมั่นในทีม
งานบริการของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ
	 ปัจจุบันเราได้น�าเคร่ืองจักรรุ่นใหม่ท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ
สูงสุดเข้ามาไว้ในโชว์รูม	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้เข้า
มาชมการสาธิตการใช้งานของเคร่ืองจักรรุ่นใหม่	และทีมวิศวกรของเรายัง
ได้เรียนรู้การใช้งานอย่างต่อเนื่ องด้วยตนเอง	จนเกิดความช� านาญและ
สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรของเราได้	เพื่อน�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป	รวมถึงยังมีการจัดอบรมภายในทีมวิศวกรภายใน
ของเราเองด้วย	เพื่อให้วิศวกรทั้งหมดมีความรู้และความสามารถเพ่ือน�าไป
ใช้งานได้จริงในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการต่อไป

มองเรื่องการพัฒนาด้านการผลิตในปัจจุบันอย่างไรบ้าง  ผู้ประกอบการ 
ในปัจจุบันควรท่ีจะมองไปในเร่ืองใด ณ การผลิตปัจจุบัน
	 ด้วยกระบวนการผลิตที่ เปลี่ยนไปในปัจจุบัน	ท�าให้ผู้ประกอบการหลาย
ท่านอาจต้องค�านึงถึงการลดต้นทุนในขบวนการผลิต	เพราะการลดต้นทุน
ถือเ ป็นสิ่ งจ�า เ ป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม	ฉะนั้นผู้ประกอบการ 
จึงจ�าเป็นต้องมองหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถน�ามาตอบโจทย์ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่ึงมิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	ได้มีการพัฒนาเคร่ืองจักร 

ให้รองรับและตอบโจทย์การท�างานของผู้ประกอบการไว้แล้ว	เช่น	เคร่ืองจักร	
Fiber	Laser	รุ่น	GX-F	Series	ที่มาพร้อมระบบ	AI	Assistance	ซ่ึงเป็น
ระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับการท�างานที่ผิดพลาดของเครื่องจักร	และ
สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก	และในขณะเดียวกันยังสามารถ
ควบคุมการผลิตได้อย่างต่อเ น่ือง	หากท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจและ
ต้องการชมการสาธิตเคร่ืองจักรดังกล่าว	ทางมิตซูบิชิ	อีเล็คทริคฯ	ยินดีต้อนรับ 

ทุกๆ	ท่าน	เข้าเยี่ ยมชมเครื่ องจักรภายในโชว์ รูมเทคโนโลยี เซ็นเตอร์ของเรา 

ได้ตลอดเวลาที่ 	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ออโตเมช่ัน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 

(นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

 “FROM THE SITUATION OF THE COVID-19 VIRUS
PANDEMIC ALL OVER THE WORLD AT THE MOMENT, WE 

WANT TO BE A PART IN PROVIDING SUPPORTS AND
ASSISTANCES TO ENTREPRENEURS FOR MORE EFFICIENT 
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 Recently, Mitsubishi Electric Automation (Thailand) 
Co . ,  L t d . ,  op e n ed  i t  s h ow room a t  EDM & L a s e r 
Technology Center, Bangchan Industrial Estate to display 
EDM & Fiber Laser Machine Technology. The event drew 
the attentions from a great number of manufactur ing 
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 
partic ipants an opportunity to learn about Mitsubishi ’s 
cur rent ly ex i s t ing mach ine techno logy deve lopment , 
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 we l l  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: 

MITSUBISHI EDM & LASER
OPEN HOUSE

namely; the GX-F40 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 selling point of this model will 
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, al lowing the customers to be able to 
invest in the machine not being at high pr ice but of 
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 “I traveled from Songkhla to see what technology 
Mitsubishi has currently had so that I may think of 
taking it back for use in my company factory which 
is engaged in manufactur ing automot ive 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 encounte red any mach ine 
problems, Mitsubishi Service Team was able to provide 
service on troubleshooting expeditiously”.
	 “ผมเดินทางมาจาก	จ.สงขลา	เพื่อดูเทคโนโลยีของมิตซูบิชิว่ามี
เทคโนโลยีอะไรบ้าง	เผื่อน�ากลับไปใช้ในโรงงานได้	ซ่ึงบริษัทของผม
รับจ้างผลิตช้ินส่วนรถยนต์	รวมถึงพาร์ทช้ินส่วนต่างๆ	ส่งออกต่าง
ประเทศ	โดยบริษัทได้ใช้เคร่ืองของมิตซูบิชิ	เนื่องจากมีความเช่ือมั่นใน
งานบริการหลังการขาย	เพราะท่ีผ่านมาเม่ือเคร่ืองเกิดปัญหาทางทีม
เซอร์วิสของมิตซูบิชิสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้รวดเร็ว”

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

 “M y  f a c t o r y  i s  i n  N a k h o n  P a t h om ;  I  am 
a contractor for cutting metals, folding general steels 
for use in the general structural and construction 
works . Because Nakhon Pathom and Ratchabur i 
Provinces are the zones of many industrial factories. 
My aim in participating 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 well, 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	พับเหล็ก
ทั่วไป	ที่ ใช้ในงานโครงสร้างและก่อสร้างทั่วๆ	ไป	และเนื่องจากพื้นที่	
จ.นครปฐม	และจ.ราชบุรี	เป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก 
ซ่ึงการเข้าร่วมงาน	Open	House	ของมิตซูบิชิในคร้ังนี้	ผมมีความ
สนใจในเคร่ืองตัดเลเซอร์	เพราะมีคุณสมบัติงานตัดที่รวดเร็ว	แม่นย�า
และให้พื้นผิวรอยตัดที่สวยงาม	ใช้เวลาน้อย	อีกทั้งสามารถตัดเป็นงาน
ช้ินๆ	ได้ด้วย	จึงท�าให้สนใจที่จะน�าไปขยายธุรกิจในอนาคต	และเมื่อปี
ที่ แล้ว	ได้ซ้ือเคร่ืองเลเซอร์ของมิตซูบิชิไป	1	เคร่ือง	ทางทีมงานคุณ
นพดลได้เข้าไปดูแลการใช้เคร่ืองของผมอย่างสม�่ าเสมอ	จึงท�าให้ผมมี
ความมั่นใจในเครื่องเลเซอร์ของมิตซูบิชิ”

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

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 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, “Changes for the 
Better”.

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	ณ ศูนย์เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ EDM & Laser บริษัท มิตซูบิชิ 
อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	ได้เปิด
โชว์รูมแสดงเทคโนโลยีของการท�างานเครื่องอีดีเอ็ม	และเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์	
โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักอุตสาหกรรมการผลิตเข้าร่วมงาน
และรับฟังบรรยายประสิทธิภาพของเครื่องจักรมิตซูบิชิเป็นจ�านวนมาก
 คุณนพดล กังสชำต  ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำย Industrial Automation 
Machinery Division กล่าวว่า	งาน	Mitsubishi	EDM	&	Laser	Open	
House	ในครั้งนี้	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	มีความมุ่งหวังให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึง
การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรของมิตซูบิชิฯ	ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	โดยเฉพาะ
ล่าสุดได้มีการเช่ือมต่อระบบ	AI	เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงภายในเครื่องจักร	ซ่ึงนับเป็น
อีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาเครื่องเลเซอร์รุ่นใหม่	และความแปลกใหม่นี้ยังแฝงด้วย
ประสิทธิภาพที่ทรงพลังโดยการผลิตและพัฒนาโดยมิตซูบิชิฯ	ทั้งหมด	ซ่ึงบริษัท
แม่ที่ญี่ ปุ่น	Mitsubishi	Corporation	ได้ส่งตัวแทนมาให้ความรู้ภายในงาน	โดย	
Mr.Miyamoto Application Manager	ได้ให้ความรู้แก่เราทั้งข้อคิด	แนวคิด	
และให้ความรู้ใหม่ๆ	แก่เรา	เพื่อถ่ายทอดให้แก่ลูกค้า	และงานในคร้ังนี้ลูกค้าได้
เห็นเทคโนโลยีของมิตซูบิชิที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น	โดยมิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	น�าเคร่ือง
เลเซอร์ไฟเบอร์	รุ่น	GX-F40	(4,000	วัตต์)	และรุ่น	GX-F80	(8,000วัตต์)	มาท�า 
การแสดงในโชว์รูมถึง	2	เครื่อง	พร้อมกัน	และจะน�าไปโชว์ในงาน	Intermach	
2020	ทั้ง	2	เครื่อง	ภายในงานเดียว	และในงาน	Metalex	2020	จะน�ารุ่น	
GX-F40	(4,000	วัตต์)	ซ่ึงเป็นจุดขายของเครื่องรุ่นน้ี	ซ่ึงคาดว่าน่าจะท�าตลาด
ได้ดีในเมืองไทย	เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ขนาด	4,000	–	6,000	วัตต์	สามารถ
ตัดเหล็กหนาถึง	25	mm.	จึงท�าให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้ในราคาไม่สูงแต่
คุณภาพในราคาญ่ีปุ่น	และมิตซูบิชิมีความภาคภูมิใจที่ เป็นส่วนหนึ่งในการผลัก
ดันให้อุตสาหกรรมโลหะแผ่นไทยเติบโต	และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าเคร่ืองเลเซอร์
ไฟเบอร์รุ่น	GX-F	จะช่วยตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเคร่ืองจักร
ที่มีประสิทธิภาพสูง	แต่ราคามาตรฐานท่ีไม่สูงจนเกินไป	สิ่งที่ได้จะมากกว่าราคา
โดยเฉพาะประสิทธิภาพเครื่ องจักร	และทีมงานบริการหลังการขายที่ คอย 

ดูแลท่านอยู่ตลอดเวลา	สมกับปณิธานที่ว่า	“Changes for the Better” 
ของมิตซูบิชิ
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COVER  STORY

BENCHMARK ELECTRONICS 
REVOLUTIONIZES MANUFACTURING PROCESSES WITH 
COBOTS, IMPROVING OPERATIONAL EFFICIENCY BY 25 %

THE SHORT STORY
Benchmark Electronics Thailand (Benchmark Thailand), 

an engineering, manufacturing and integrated technology 
solutions provider for original equipment manufacturers, 
deployed 4 UR5 and 2 UR10e collaborative robots (Cobots) for 
assembly and testing tasks in its Korat, Thailand production 
facility. With Cobots, the Company is seeing greater output 

quality with fewer human errors. Operational efficiency has 
improved by 25% and 10%, without the extra spacing between 
the number and the % sign. Operators have been transferred 
to higher-skilled jobs, involving complex assembly processes, 
following the integration of Cobots in the production process.

เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ ปฏิวัติกระบวนการผลิตด้วย Cobots 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้เพิ่มขึ้น 25%
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CHALLENGE
Committed to providing world-class manufacturing 

services, Benchmark Thailand designed an automated 
assembly and testing production line to revolutionize its 
Thai facility, simultaneously addressing the need to improve 
production efficiency, output quality and customer satisfaction.

Finding the right robotic solution for the applications 
was important to ensuring the automated line would run 
successfully. After much research, the engineering team led by 
Project Engineer Mr. Udomsak Insome, identified Cobots as 
the perfect fit because of their user-friendly design and ability 
to work alongside workers safely.

SOLUTIONS
Benchmark Thailand tested numerous robot brands but 

found that UR, being the world-leading Cobot brand, best met 
its operational needs. The Cobots are easy to program and are 
able to work alongside operators safely. The Cobots are also 
highly flexible, enabling the Company to easily redeploy and 
reprogram them for other tasks, should there be a change in 
the production process or timeline.

Although new to robotics, the engineering team was able 
to program and integrate the Cobots into the production line 
within a few days. The excellent support from Thai distributor 
Autoflexible Advanced Engineering, who provided training and 
advice during the setup process, helped ensure the team 
embraced the new technology swiftly and effectively.

“Much like my team, I did not have any prior experience 
with Cobots. I learned a lot during the setup process and 
picked up Cobot programming and systems integration in 
just a few days,” said Project Engineer Mr. Udomsak Insome 

who initiated the automation project. Mr. Insome is one of the 
longest serving employees at Benchmark Thailand for 13 years.

During the setup, the engineering team made a risk 
assessment of the whole process. As the cobot comes with 
in-built safety functions, the applications were deemed low risk 
and safety guarding was not needed, saving the Company 
hefty renovation costs.

Benchmark Thailand also found the UR+ platform, a global 
product platform featuring third party certified plug and play 
solutions for Cobots UR, extremely helpful, acquiring a vision 
device which quickened the Cobot installation.

“Through Universal Robots Cobots, we see greater 
consistency in our production output and minimal human 
error. We have improved operational efficiency by 25 % and 
saved manufacturing space by 10 % This will be good for new 
business opportunities. We are also expected to achieve ROI 
within 18 months,” said Mr. Boonlert Aukkarapichata, Director 
of Operations at Benchmark Thailand.

The Company envisions 4 more automation projects 
in Korat, Thailand which will require more Cobots.

PRODUCTS
Benchmark Electronics is a global provider of engineering 

and manufacturing services as well as integrated technology 
solutions for original equipment manufacturers. Its Korat, 
Thailand operation employs 1,500 people, producing industrial 
and telecommunications products

“THROUGH DEPLOYMENT OF UNIVERSAL ROBOTS,
 WE SEE GREATER CONSISTENCY IN OUR PRODUCTION 

OUTPUT AND MINIMAL HUMAN ERROR. WE HAVE 
IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCY BY 25 % 
AND SAVED MANUFACTURING SPACE BY 10 %. 

WITH COLLABORATIVE ROBOTS, OUR OPERATORS’ 
JOB SCOPE HAS CHANGED TO INCORPORATE 

HIGHER-SKILLED TASKS REQUIRED FOR MORE 
COMPLEX ASSEMBLY PROCESSES,” SAID BOONLERT 

AUKKARAPICHATA, DIRECTOR OF OPERATIONS
AT BENCHMARK ELECTRONICS THAILAND. 



22 ManufacturingREVIEW

COVER  STORY

เรื่องสัน้

เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย (Benchmark Thailand) 

ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม การผลิต และโซลูช่ันส์เทคโนโลยีแบบครบวงจร

ส�าหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้ง เ ดิม (OEM) ซ่ึงได้น�าหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน 

(โคบอท) รุ่น UR5 จ�านวน 4 ตัว และรุ่น UR10e จ�านวน 2 ตัว เพื่อน�า

ไปใช้ในงานประกอบและทดสอบในโรงงานผลิตที่โคราช ประเทศไทย โคบอท

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพการผลิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและลดความ

ผิดพลาดที่ เกิดจากมนุษย์ให้น้อยลง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

25% และประหยัดพืน้ที่ในการผลติไปได้ถงึ 10% การน�าโคบอทมาร่วมปฏิบตังิาน

ในกระบวนการผลติท�าให้สามารถย้ายพนักงานไปท�างานท่ีต้องอาศัยทักษะสูงขึ้น

เกี่ยวกับกระบวนการประกอบท่ีมีความซับซ้อนได้

ความทา้ทาย

ด้วยความมุ่งมั่นในการมอบบริการด้านการผลิตระดับสากลให้แก่ลูกค้า 

Benchmark Thailand จึงได้ออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติในการประกอบ

และทดสอบเพื่อพลิกโฉมโรงงานในประเทศไทย พร้อมตอบสนองความต้องการ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจ

ของลูกค้า

การเสาะหาโซลูช่ันส์หุ่นยนต์ท่ีเหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้งานรูปแบบต่างๆ 

จึงมีความส�าคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสายการผลิตแบบอัตโนมัติจะท�างานได้อย่าง

ประสบผลส�าเร็จ หลังจากศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี ทีมวิศวกรภายใต้

การน�าของ คุณอุดมศักดิ์ อินทร์โสม วิศวกรโครงการ จึงระบุให้โคบอทเป็น

ตัวเลือกที่ เหมาะสมที่สุดเนื่องจากการออกแบบท่ีใช้งานง่ายและความสามารถ

ในการท�างานร่วมกับพนักงานได้อย่างปลอดภัย

โซลช่ัูนส์

Benchmark Thailand ได้ทดลองใช้หุ่นยนต์จากหลากหลายแบรนด์ และ

พบวา่ UR ซ่ึงเป็นแบรนด์โคบอทช้ันน�าระดบัโลกที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ด้านการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดีที่สุด โคบอทนัน้ตัง้โปรแกรมได้ง่ายและสามารถ

ท�างานเคียงข้างพนักงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ โคบอทยังมีความ

ยืดหยุ่นสูง จึงช่วยให้บริษัทโยกย้ายและติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆ ส�าหรับหน้าที่อื่นๆ 

ได้ง่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกระบวนการหรือล�าดับการผลิต

แม้จะไม่คุ้นเคยกับวิทยาการหุ่นยนต์ แต่ทีมวิศวกรสามารถต้ังโปรแกรม

และน�าโคบอทไปรว่มใช้ในสายการผลติไดภ้ายในเวลาไมก่ี่วนั การสนบัสนนุท่ีดีเย่ียม

จากผูจ้ดัจ�าหนา่ยในไทยอยา่ง Autoflexible Advanced Engineering ซ่ึงจดัการ

ฝึกอบรมและให้ค�าแนะน�าในระหว่างการติดตั้งได้ช่วยให้ทีมงานน�าเทคโนโลยีใหม่นี้

มาใช้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

“ผมเองก็เหมือนกับทีมงานของผมตรงที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโคบอท 

มาก่อน ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายระหว่างกระบวนการติดต้ังและเข้าใจวิธีการ

ตัง้โปรแกรมโคบอท รวมถึงการวางระบบภายในเวลาไม่ก่ีวัน” คุณอุดมศักด์ิ 

อนิทรโ์สม วศิวกรโครงการผูริ้เริ่มโครงการระบบออโตเมช่ันกลา่ว คณุอุดมศกัด์ิ 

เป็นหนึ่งในพนกังานของ Benchmark Thailand ท่ีท�างานมายาวนานท่ีสดุถงึ 13 ปี

ระหว่างการติดตั้ง ทีมวิศวกรได้ท�าการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ

ทั้งหมด เนื่องจากโคบอทมาพร้อมกับฟังก์ช่ันความปลอดภัยในตัว การน�าไปใช้

งานจึงมีความเส่ียงต�่ าและไม่จ�าเป็นต้องมีรั้วป้องกัน ช่วยให้บริษัทประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานไปได้มาก 

นอกจากนี้ Benchmark Thailand ยังพบว่า แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์สากล

อย่าง UR + ซ่ึงมีโซลูช่ันส์แบบต่อแล้วใช้ได้เลย (Plug and Play) จากบริษัทอื่น

ท่ีผ่านการรับรองใหใ้ช้กับโคบอท UR นัน้มีประโยชน์อย่างมาก โดยไดน้�าอุปกรณ์

ระบบวิช่ันมาใช้ซ่ึงท�าให้ติดตั้งโคบอทได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

“หุ่นยนต์ของ UniversalRobot ท�าให้เราได้เห็นว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์มี

ความสม�่ าเสมอมากขึ้นและเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์น้อยลง ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของเราเพิ่มขึ้น 25% และประหยัดพื้นที่ที่ ใช้ในการผลิต

ได้ 10% ซ่ึงท�าให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และเราคาดว่าจะได้รับ ROI 

ภายใน 18 เดือน” คุณบุญเลศิ อคัราภชิาต ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารประจ�า 

Benchmark Thailand กล่าว

บรษิทัวางแผนจะด�าเนนิโครงการระบบออโตเมช่ันเพิม่อกี 4 โครงการในโคราช 

ซ่ึงจะต้องใช้โคบอทมากขึน้ด้วยzz

ผลิตภณัฑ์

เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนคิส์ เป็นผูใ้หบ้ริการด้านวศิวกรรมและการผลติทั่วโลก 

รวมทั้งโซลูช่ันส์เทคโนโลยีครบวงจรส�าหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบฐาน สาขา

ของบริษัทในโคราชที่ประเทศไทย มีพนักงาน 1,500 คน ผลิตสินค้าส�าหรับ

อุตสาหกรรมและการโทรคมนาคม
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TOSHIBA AND TSE SIGNED THE CONSTRUCTION 
AGREEMENT FOR MEGA SOLAR PROJECT 
“ONIKOUBE SOLAR POWER PLANT” 

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation 
(Toshiba ESS) today announces that it received an EPC 1 
services order for construction of Onikoube Solar Power Plant, 
in the city of Osaki in Miyagi Prefecture, North East Japan. 
The plant is being planned by project owner PurpleSol G.K., 
an affiliate of Thai Solar Energy Public Company Limited 
(“TSE”) which is one of the Thailand’s leading renewable 
energy companies. This large-scale solar power plant will have 
generating capacity of 147 MW which is the largest EPC order 
received by Toshiba ESS thus far. The plant is scheduled to go 
into operation in December 2022.

Onikoube Solar Power Plant is planned for construction 
on a 156-hectare site of an abandoned golf course. The 
construction plan contains several special construction expertise 
such as, the frames will be placed closer together than in 
conventional plant designs and the solar panels will be installed 
at a steeper angle, which enable to install 362,960 solar panels 
in the area. The plant will also achieve high-efficiency power 
generation with design and construction that accommodate for 
the slope of the ground and the snowfall in the area.

Mr. Koji Saito, Senior Vice President of Grid Aggregation 
Div. at Toshiba ESS said, “We have rich experience of designing 
and construction of large-scale solar power generation facilities, 
which is the top share of any company in Japan Based on 
this track record I am confident that our technological and 
workmanship capabilities will make a big contribution to the 
construction of this plant.”

โตชิบา จับมือ TSE ร่วมแผนเมกะโปรเจกต์ 
“โรงไฟฟ้าโอนิโกเบ” 

บริิษััท โตชิิบา เอ็็นเนอ็ร์ิย่ี่� ซิิสเต็มส์ แอ็นด์์ โซิลููชัิน คอ็ร์ิปอ็เริชัิ�น หรืิอ็ 
Toshiba ESS (Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation) ประกาศ

ความสำำาเร็จ คว้างานรับเหมาด้้าน EPC1 จาก บริษััท ไทย โซล่่าร์ เอ็็นเนอ็ร์ย่่ จำากัด้

 (มหาชน) หรือ็ “TSE” ผู้้้นำาด้้านการผู้ลิ่ตแล่ะจัด้จำาหน่ายพลั่งงานหมุนเว่ยนขอ็ง

ประเทศไทย ในการก่อ็สำร้างโรงไฟฟ้าพลั่งงานแสำงอ็าทิตย์ “โอ็นิโกเบ” ณ เมือ็ง

โอ็ซากิ จังหวัด้มิยางิ ซ่่งตั้งอ็ย่้ทางภาคตะวันอ็อ็กเฉ่ียงเหนือ็ขอ็งประเทศญ่่ี่ปุ่น

โด้ยม่ PurpleSol G.K. บริษััทพลั่งงานภายใต้เครือ็ TSE เป็นผู้้้ด้้แล่โครงการ

เม่ือ็แล้่วเสำร็จ โรงไฟฟ้าโอ็นิโกเบจะม่ขนาด้กำาลั่งการผู้ลิ่ตส้ำงถ่ึง 147 เมกะวตัต์ ซ่่งถืึอ็

เป็นอ็อ็ร์เด้อ็ร์การก่อ็สำร้างท่่ใหญ่ี่ท่่สุำด้ท่่ Toshiba ESS เคยได้้รบัมอ็บหมาย แล่ะ 

คาด้การณ์ว่าจะสำามารถึเร่ิมผู้ลิ่ตไฟฟ้าได้้ภายในเดื้อ็นธัันวาคม พ.ศ. 2565

สำถึานท่่ตั้งขอ็งโครงการก่อ็สำร้างโรงไฟฟ้าพล่ังงานแสำงอ็าทิตย์ โอ็นิโกเบ 

คือ็สำนามกอ็ล์่ฟเก่า ซ่่งม่พื้นท่่ 156 เฮกตาร์ หรือ็ราว 975 ไร่ ซ่่งการก่อ็สำร้าง

ในพื้นท่่จำากัด้เช่นน้่ จำาเป็นต้อ็งอ็าศัยความชำานาญี่การพิเศษัหล่ายประการ เช่น 

การวางแผู้นอ็อ็กแบบโครงสำร้างให้ใกล่้ชิด้กันมากกว่าปกติ หรือ็การติด้ตั้ง

แผู้งโซล่าร์เซล่ล่์ในอ็งศาท่่ล่าด้ชันมากข่้นตามร้ปแบบภ้มิประเทศ เพื่อ็ให้สำามารถึ

ตดิ้ตัง้แผู้งโซล่าร์เซล่ล่ไ์ด้ถ้ึง่ 362,960 แผู้ง นอ็กจากน่โ้รงไฟฟ้าโอ็นโิกเบยงัตอ้็ง

ม่ประสำิทธัิภาพการผู้ล่ิตไฟฟ้าสำ้ง ด้้วยการอ็อ็กแบบแล่ะวิศวกรรมการก่อ็สำร้าง

ท่่สำอ็ด้รับกับความล่าด้ชันขอ็งภ้มิประเทศ แล่ะคำานง่ถึง่ปริมาณหมิะท่่ตกในแตล่่ะป่  

นายี่โคจิ ไซิโตะ ริอ็งปริะธานอ็าวุโส แผนก Grid Aggregation บริิษัทั 
Toshiba ESS กล่่าวว่า “Toshiba ESS ม่ประสำบการณ์ในการอ็อ็กแบบ

เชิงวศิวกรรมแล่ะการกอ่็สำร้างโรงไฟฟ้าพล่งังานแสำงอ็าทติยข์นาด้ใหญี่ ่ซ่่งสำง้ท่่สำดุ้

ในบรรด้าบริษัทั EPC ในประเทศญี่่่ปุ่น ด้ว้ยประวตัคิวามสำำาเร็จท่่ผู้า่นมาน่ ้จง่มั่นใจ

อ็ย่างยิ่งว่า ความสำามารถึด้้านเทคโนโล่ย่แล่ะความเช่่ยวชาญี่ท่่เราได้้สำั่งสำมมาจะ

สำง่ผู้ล่ใหก้ารก่อ็สำร้างโรงไฟฟ้าแหง่น้่ประสำบความสำำาเร็จด้้วยด้”่

MANUFACTURING NEWS
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QUICK MOLD CHANGE SYSTEM
FOR INJECTION MACHINES AND STAMPING MACHINES

Q.M.C.S. is a Quick Mold Change System for injection 
machines and pumps which can respond to the needs of 
the plastic injection molding machines and metal stamping 
machines in a variety of patterns. In addition to reducing 
the wastage of time, the system can as well increase 
the effectiveness for higher productions, thus, making 
the management able to be carried on with efficiency. 
Moreover, Q.M.C.S. can respond to your needs in terms of 
the machine size or specifications of the plastic injection 
molding machines and stamping machines and that in order 
to select the machines for suitable usage, you can make 
your consideration from the factory layout or production 
capacity plan in the future to meet the standard and set 
goal with a suitable working model.

Putting the Mold Vertically: Generally, the plastic 
injection molding machines and stamping machines have 
widely used the equipments of Q.M.C.S. because not only 

will the wastage of time be reduced, but the management 
system will also perfectly meet its set goal.

Putting the Mold Horizontally: In putting the molds 
horizontally, forklift can be used and the operations can 
be carried on with high safety; placing planning can still 
be arranged in an orderly manner and the molds can be 
flexibly exchanged.

Direct Advantage - Reducing hours for working, 
changing or moving; reducing stock problems, labor costs; 
more diversified types of products without requiring a lot 
in number; the product quality standard is increasingly 
improved.

Indirect Advantage – The molds are standardized; its 
security level is upgraded and can be controlled that meets 
the standard; can produce goods quickly in time to meet 
market demands.

ระบบเปล่ียนแม่พิมพ์ท่ีรวดเร็วสําหรับเคร่ืองฉีดและเคร่ืองป๊ัม

Q.M.C.S. CAN 
RESPOND TO YOUR 

NEEDS IN TERMS OF 
THE MACHINE SIZE 
OR SPECIFICATIONS 

OF THE PLASTIC 
INJECTION MOLDING 

MACHINES AND 
STAMPING MACHINES
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แม่พิมพ์
(Mold Plate)

กรรรมวิธีการเปลี่ยนแม่พิมพ์
(Mold Change)

ลักษณะการยึดแม่พิมพ์ 
(Moving Clamping type)

เงื่อนไขพิเศษ 
(Condition. Character)

รูปทรงแตกต่างกัน
(No Union)

แนวดิ่ง
( Put Vertically)

การยึดแบบไม่มีต�าแหน่งตายตัว 
(Moving Clamper)

จะต้องวางราง T บนเพลท
(To Be With T-Slot)

รูปทรงเดียว
(Union)

เครนในแนวดิ่ง 
รถยกส่งเข้าในแนวราบ

(Put Vertically)
(Put Horizontally)

การยึดแบบตายตัวและเลื่อนได้ 
การยึดแบบตายตัว 

(Fixed & Moving Clamper)
(Fixed Clamper)

อุปกรณ์ที่ยึดติดตายหรือเลื่อน ได้บนเพลท
(Clamper Fixed or Moving on Plate)

ติดตัง้ล้อหมุนหรือรางเลื่อนไว้บนเพลทต้องใช้รถยกหรือแท่นสับเปลี่ยนแม่พิมพ์
ใช้เวลาสับเปลี่ยนแม่พิมพ์เร็วมาก กรรมวิธีสะดวกมาก สามารถท�าเป็นระบบอัตโนมัติได้
(Install roller or sliding rail upon the plate. Use cart or mold exchange table

for the shortest possible mold changing time and easy operation.)

Mr. Worawut Leelatwattanakul said, the New Energy 
Technology Company Limited or called for short as NCtech, 
has been engaged in the business on energy-saving devices 
as well as reducing the wastage of time in order to lower 
the expenses within the industrial plants. The Company’s 
products include Clamp Lock which is used in clamping mold 
and as an infrared heater. The device that helps reduce 
energy in the factory for Q.M.C.S. is a quick mold change 
system developed from the original method in which the 
nuts needed to be unscrewed to change the mold which 
would take almost 2 hours. But, the Q.M.C.S. will take only 5 
to 10 minutes. Therefore, it is ideally suitable for the factories 
requiring the mold changes quite frequently. Q.M.C.S. is 
a Clamp Lock device manufactured in China.

ระบบ Q.M.C.S. หรือ Quick Mold Change System คือ ระบบเปลี่ยน

แม่พิมพ์ที่รวดเร็วส�าหรับเครื่องฉีดและเครื่องป๊ัม ซ่ึงสามารถตอบโจทย์ให้กับ

เครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องป๊ัมโลหะได้หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากลด

การเสียเวลาที่สูญเปล่าแล้ว ยังเพ่ิมประสิทธิผลให้กับการผลิตสูงขึ้นด้วย ท�าให้

การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ระบบ Q.M.C.S. ยัง

สามารถตอบโจทย์ให้ท่านในเรื่องของขนาดเครื่อง หรือข้อก�าหนดเฉพาะของ

เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องป๊ัมขึ้นรูป และเพื่อเป็นการเลือกใช้งานให้เหมาะสม

จึงสามารถพิจารณาจากการวางผังของโรงงาน หรือแผนก�าลังการผลิตที่

ต้องการในอนาคตได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยรูป

แบบการท�างานที่ เหมาะสม

แม่พิมพ์ตามแนวตัง้ โดยท่ัวไปเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องป๊ัมขึ้นรูปจะ

ใช้อุปกรณ์ระบบของ Q.M.C.S. อย่างแพร่หลาย เพราะไม่เพียงลดความ

สูญเปล่าด้านเวลา แต่ยังเป็นการท�าให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างสมบูรณ์อีกด้วย

แม่พิมพ์วางในแนวนอน การวางแม่พิมพ์ในแนวนอนสามารถใช้รถยกและ

ด�าเนินงานได้ด้วยความปลอดภัยสูง และยังวางแผนจัดวางได้อย่างเป็นระเบียบ 

สามารถสับเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้คล่องตัว

ประโยชน์โดยตรง – ลดเวลาการท�างานเปลี่ยนย้าย ลดปัญหาการสต็อก

สินค้า ลดต้นทุนแรงงาน ชนิดผลิตภัณฑ์หลากหลายข้ึนในจ�านวนที่ไม่ต้องมาก 

เพิ่มมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ผลประโยชน์ทางอ้อม – แม่พิมพ์ได้มาตรฐาน ยกระดับความปลอดภัย 

สามารถควบคุมได้มาตรฐาน ผลิตสินค้าได้รวดเร็วทันความต้องการของตลาด

ดา้น คุณวรวุธ ลลีาศวัฒนกลุ กลา่ววา่ บริษทั นวิพลังงานเทคโนโลย ีจ�ากดั 

หรือตัวย่อเรียกว่า NCtech ซ่ึงด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 

และลดการสูญเสียของเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีกลุ่มอุปกรณ์ Clamp Lock ท่ีใช้ในงานจับยึด

งานแม่พิมพ์ และ Infrared Heater ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ช่วยลดพลังงานในโรงงาน 

ส�าหรับระบบ Q.M.C.S. เป็นระบบเปล่ียนแม่พิมพ์ท่ีรวดเร็ว จากเดิมที่ต้องมา 

ไขน็อตเปลี่ยนแม่พิมพ์ใช้เวลาเกือบ 2 ช่ัวโมง แต่ระบบ Q.M.C.S. จะใช้เวลาเพียง 

5-10 นาที เหมาะกับโรงงานที่ เปลี่ยนแม่พิมพ์อยู่บ่อยๆ ซ่ึงระบบ Q.M.C.S. 

เป็นอุปกรณ์ Clamp Lock ที่ผลิตจากในประเทศจีน
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EMAG: MACHINE TOOLS 
TURNKEY SOLUTION LEADER FROM GERMANY
อีแม็ก ผู้นําโซลูช่ันส์เคร่ืองจักรสําหรับงาน
Turnkey Solution จากเยอรมัน

EMAG, a company founded in Germany, is a manufacturer 
of a variety of industrial machine tools, especially, in the Turnkey 
Solution category because it has a machine tools research and 
development center in Germany which is a technology research 
and development center: such as; turning, grinding, milling, 
gear hobbing, heat shrink assembly, power skiving, ECM/PECM, 
induction hardening and laser welding.

EMAG has an enormous range of technologies which are 
responsive to and ideally suitable for customers’ needs in 
working. In addition, it has experts to provide advices to the 

customers, especially, on the matter of the structure of the 
production process in each step as to whichever the parts 
are important and whichever the parts that can be cut in the 
production of one workpiece. This structure of the production 
will make the production process much faster and achieved 
workpieces with quality and standard. EMAG is considered 
a manufacturer of vertical machine tools of variety kinds of 
technologies for customers to choose from because its working 
nature is a Turnkey Solution.
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“EMAG has just entered Thailand to do marketing not long 
ago by setting up EMAG Systems GmbH Thailand to provide 
direct supports to EMAG sales and service work. The important 
thing is that EMAG wishes to provide services to the existing 
customers in Thailand because over in the past, customers in 
Thailand had imported the products directly from both China 
and Germany. This emergence of EMAG in Thailand will result 
in the customers to have assurance and confidence in EMAG’s 
machine tools and solutions.”

“It is not our purpose to get the customers to see EMAG 
machine tools as to what model we have currently had in the 
catalog because we will not produce machine tools for keeping 
in stock. Yet, we want to go and see whichever the kind of 
workpiece our customer will produce, and then next, we will find 
solutions and produce machine tools with a suitable technology 
and precisely consistent with our customer’s workpiece 
production”, recapped Mr. Hartmut von Fugler, Sales Director, 
East Asia/Southeast Asia, EMAG GmbH & Co. KG.

Currently, EMAG has an office in Thailand under the name of 
“EMAG Systems GmbH Thailand”, a company ready to give 
advices and offer EMAG machine tools to Thai industrialists to be 
aware of and meet their needs for utilizations. Furthermore, the 
company provides direct after-sales service for customers. The 
machine tool preferably liked to be offered is VL2 Vertical Lathe. 

VL 2 EMAG for All in One
VL 2 is a 3-axis cylindrical lathe with an automatic control 

system that provides a speed of 6,000/rpm. It also can work 
with a maximum diameter of 100 mm. The machine structure is 
stable and robust with dynamic spindle being convenient to use. 
Another distinctive property is that it can complete workpiece 
production in one device as well as changing a maximum of 
12 tools with precision, rapidity and working space saving. This 
lathe model is designed to be easy for in concert with the 
other production lines, especially, the automated assembly lines: 
such as; conveyor belts and workpiece tool changer, etc. There are 
several models of this vertical lathe: namely; VL 4, VL 6 and VL 8 
which users can have their choices for use as suitable.

อีแม็ก (EMAG) เป็นบริษัทท่ีก่อตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน ซ่ึงเป็นผู้ผลิต

เครื่องจักรทางอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะงานประเภท Turnkey 

Solution เนื่องจาก อีแม็ก มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรอยู่ในเยอรมัน 

ซ่ึงเป็นศนูยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยหีลายๆ อยา่งเช่น งาน Turning, Grinding, 

Milling, Gear Hobbing, Heat Shrink Assembly, Power skiving, ECM/PECM, 

Induction Hardening และ Laser Welding

ส�าหรบัเทคโนโลยขีองอแีมก็มอียูม่ากมายและตอบสนองการท�างานของลกูคา้

ให้ได้อย่างเหมาะสม โดยทางอีแม็กจะมีผู้เช่ียวชาญที่คอยให้ค�าแนะน�าแก่ลูกค้า 

โดยเฉพาะในเร่ืองของโครงสร้างกระบวนการผลิตในแตล่ะข้ันตอนวา่การผลติช้ินงาน

หนึ่งช้ิน ช่วงใดส�าคัญและช่วงใดสามารถตัดออกได้ ซ่ึงจะท�าให้กระบวนการผลิต

มีความรวดเร็วมากขึ้น และได้ช้ินงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน อแีมก็ถอืเป็นผูผ้ลิต

เคร่ืองจกัรแนวตัง้ ซ่ึงมีหลากหลายเทคโนโลยีใหลู้กคา้เลือกใช้ เพราะลกัษณะการ

ท�างานของอแีมก็จะน�าเสนอเครื่องจกัรแบบ “Turnkey Solution”

ปัจจุบันอีแม็กมีส�านักงานอยู่ในประเทศไทยท่ีใช้ช่ือว่า “อีแม็ก ซิิสเต็็มส์
จีีเอ็มบีีเอช ประเทศไทย” ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีพร้อมให้ค�าปรึกษาและน�าเสนอ

เคร่ืองจักรของอีแม็กให้แก่นักอุตสาหกรรมไทยรับทราบตรงตามความต้องการ

ใช้งาน และยังมีงานบรกิารหลงัการขายแกลู่กค้าโดยตรง โดยเคร่ืองจกัรท่ีอยาก

น�าเสนอจะเป็นเคร่ืองกลึงแนวตัง้ รุ่น VL 2

EMAG รุน่ VL 2 … จีบีในเครื่องเดยีว
VL 2 เป็นเคร่ืองกลึงทรงกระบอกท่ีมี 3 แกน มีระบบควบคมุแบบอตัโนมตั ิและ

ใหเ้ร็วรอบ 6,000/rpm รวมถึงสามารถท�างานได้ด้วยเส้นผ่านศูนยก์ลางสงูสดุ 

100 มม. โครงสร้างเคร่ืองจักรมีความม่ันคงแข็งแรง มีแกนหมุนแบบไดนามิก

ซ่ึงสะดวกในการใช้งาน และมีคณุสมบตัท่ีิโดดเดน่ คอื สามารถผลติช้ินงานใหจ้บ

ภายในเคร่ืองเดยีว อีกทัง้สามารถเปล่ียนทูลไดสู้งสุด 12 ทูล ใหค้วามแมน่ย�า รวดเรว็ 

และประหยัดพืน้ท่ีในการท�างาน โดยเคร่ืองกลึงรุน่น้ีได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้รว่ม

ในไลนก์ารผลติอื่นๆ ไดโ้ดยงา่ย โดยเฉพาะไลนป์ระกอบอตัโนมตั ิ เช่น สายพาน

ล�าเลียง และตัวเปล่ียนอุปกรณช้ิ์นงาน เป็นต้น ซ่ึงเคร่ืองกลึงแนวตัง้รุน่นีม้หีลายรุน่ 

คอื VL 4, VL 6 และ VL 8 ผูใ้ช้สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

“อีแม็ก ได้เข้ามาท�าตลาดในเมืองไทย

ได้ไม่นาน โดยตัง้บริษัทเป็น อีแม็ก ซิสเต็มส์ 
จี เ อ็มบี เอช ประเทศไทย เ พ่ือท�าหน้าท่ี 

คอยสนับสนุนงานขายและงานบริการของ 

อีแม็กโดยตรง โดยส่ิงส�าคัญคืออีแม็ก

ต้องการเข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีอยู่แล้วใน

ประเทศไทย เพราะท่ีผา่นมาลูกค้าในไทยจะน�า

เข้ามาโดยตรงทัง้ในจีนและเยอรมัน ซ่ึงการเข้า

มาของอีแม็กในครั้งน้ี อันจะท�าให้ลูกค้าเกิด

ความม่ันใจและเช่ือม่ันในเคร่ืองจักรและโซลูช่ันส์ของอีแม็ก” 

“อีแม็กไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าดูรุ่นเคร่ืองจักรของอีแม็กว่ามีรุ่นอะไรบ้าง

ในแคตตาลอ็ก เพราะอแีม็กจะไม่ผลิตเคร่ืองจกัรเก็บไว้เป็นสต็อก แตอี่แมก็มคีวาม

ประสงค์ท่ีจะเข้าไปดูว่าลูกค้าจะผลิตช้ินงานแบบใด จากน้ันอีแม็กจะหาโซลูช่ันส์และ

ผลิตเคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตรงตามการผลิตช้ินงานของลูกค้า

มากกวา่” Mr.Hartmut von Fugler, Sales Director East Asia / Southeast 
Asia, EMAG GmbH & Co. KG กล่าว



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



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�นผู้เช่ียวชาญสําหรับความท้าทายต่างๆ 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
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S . M . T . ASIA UPHOLDS MACHINE 
POTENTIALS IN RESPONSE TO PRODUCTION 
SECTOR NEEDS

S . M . T .  Asia Co., Ltd., has been in 
business for over 27 years as an import 
and a distributing agent of metalwork 
machinery and machinery accessories 
relating to the mold industry and part 
manufacturers. The company has a Team 
of Engineers and Professionals for 

  เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย ชูศักยภาพเคร่ืองจักรกล 
ตอบโจทย์ภาคการผลิต

both sales and consultancies including 
service works on the installations and 
maintenances to respond to diverse needs 
of customers by placing the emphasis on 
the quality both on the products and 
services in order to assure the customers 
that the products and services they 

received from the company would be 
able to increase the productivity and 
efficiently help reduce the production 
costs.

Mr. Virach Chuapitiwong, Deputy 
Managing Director, S . M . T . Asia Co., Ltd., 
said, “if a machining center would be 

Mr. Virach Chuapitiwong, Deputy Managing Director, S . M . T . Asia Co., Ltd.
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talked about, workpiece milling speed 
should be taken into account. As such, 
VMC 740 metal milling machine is 
hereby offered. The properties of this 
machine are that it can make a speed up 
to 12,000 rounds, can mill workpieces 
fast and workpieces of a variety of 
materials: such as; metals, stainless 
steels, aluminums, irons, etc. The spindle 
used is of high quality. Hence, the 
operation of the machine does not 
cause any disturbing noise. In addition, 
it can take heavy workpieces, as well. 
While on the waste parts, if a workpiece 
in the production process should be 
talked about as to whether any damage 
would occur to it or not, it would 
depend on the skill of the user and the 
designing of program which will be used 
in milling the workpiece. If everything 
should come out right, there would be 
no damage whatever. In most case, 
the damage have caused by the user 
making a mistake mainly in the machine 
settings.”

“Meanwhile, we must accept that 
Thailand is a country of diverse industries. 
In manufacturing parts or molds for 
creating various products, machining 
center is used as the main machine. 
Therefore, machining center is extremely 
essential in the production process of 

every factory”, added Mr. Chuapitiwong.
The company has more than 10 years 

of sales experience in the machining 
center. Therefore, our technician team 
can and will provide services on the 
installations, instructions on the use of the 
machine, and take care of the after-sales 
services for customers that we have all 
over the country. We have a management 
system that can all be done by ourselves, 
that can expedite various spare parts 
deliveries. If a customer should have 
a need for any spare parts, he would not 
have to wait for a long time, but, can fix 
the machine immediately. This is the most 
important thing which we have done in 
serving our customers.

บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจ
มำกกว่ำ 27 ปี เป็นตัวแทนน�ำเข้ำ และจัดจ�ำหน่ำย
เครื่องจกัรงำนโลหะ และอุปกรณเ์คร่ืองจกัรที่เกี่ยวขอ้ง
ในอุตสำหกรรมแม่พิมพ์และผู้ผลิตช้ินส่วน บริษัทมี
ทีมวิศวกร และผู้เช่ียวชำญทั้งด้ำนงำนขำยหรือให้ค�ำ
ปรึกษำ รวมทั้งด้ำนงำนบริกำรติดตั้งและซ่อมบ�ำรุง 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำ
โดยเน้นคุณภำพทั้งตัวสินค้ำและด้ำนบริกำร เพื่อให้
ลูกค้ำมีควำมมั่นใจได้ว่ำสินค้ำและบริกำรที่ได้รับจำก
บริษัท จะสำมำรถเพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้นทุน 
กำรผลติไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ

คุุณวิิรัช เช้�อปิิติิวิงศ์์ รองกรรมกำรผู้้�จัดกำร
 บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จ�ำกัด กล่ำวว่ำ “หำกพูดถึง  

เคร่ืองแมชชีนน่ิง เซ็นเตอร์ อยำกจะให้ค�ำนึงถึง
ควำมเร็วรอบในกำรกัดช้ินงำน จึงน�ำเสนอ เคุร้�อง
กัดโลหะ รุ�นVMC 740 และคุณสมบัติของเคร่ือง
สำมำรถท�ำควำมเร็วรอบได้ถึง 12,000 รอบ กัดช้ินงำน
ได้อย่ำงรวดเร็ว กัดช้ินงำนได้หลำกหลำยวัสดุ  
เช่น โลหะ สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก เป็นต้น แกน
หมุนท่ีใช้มีคุณภำพสูง จึงให้กำรท�ำงำนของเคร่ือง
ไม่เกิดเสียงรบกวน และสำมำรถรับช้ินงำนท่ีหนักได้ 
ส่วนในเร่ืองพำร์ทของเสียถ้ำพูดถึงช้ินงำนในกำรผลิต
 ว่ำมีกำรเสียหำยหรือไม่ ข้ึนอยู่กับควำมช�ำนำญของ
ผู้ใช้เคร่ืองด้วย และกำรออกแบบโปรแกรมท่ีจะ 

น�ำมำกัดช้ินงำน หำกทกุอย่ำงลงตัว ก็จะไม่มีควำม
เสียหำยใดๆ เกิดข้ึน ส่วนมำกกำรเสียหำยจะเกิดจำก
กำรท่ีผู้ใช้งำนท�ำอะไรผิดพลำดในเร่ืองของกำรตั้ง
ค่ำของเคร่ืองจักรเป็นส่วนใหญ่”

“ประเทศไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่ำเป็นประเทศที่

มีอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย ซ่ึงในกำรผลิตช้ินส่วน
หรอืแมพ่มิพเ์พื่อน�ำไปสรำ้งผลติภณัฑต์ำ่งๆ ตอ้งใช้
เครื่องแมชชีนนิ่ง เซน็เตอร์ เป็นเครื่องหลัก เพรำะ
ฉะนัน้ แมชชีนน่ิง เซน็เตอร์ จงึจ�ำเป็นเป็นอยำ่งมำก
ในกระบวนผลิตของโรงงำนทุกๆ โรงงำน” คุณวิรชั 
กล่ำวเสริม

ทำงบรษิทัมปีระสบกำรณก์ำรขำยเครื่องแมชชีน
นิ่งเซน็เตอร์มำมำกกวำ่ 10 ปี เพรำะฉะนัน้ทมีเซอรว์สิ 
ทมีช่ำง เรำกจ็ะใหบ้รกิำรทำงดำ้นกำรตดิตัง้ สอนกำร
ใช้งำน และดูแลหลังกำรขำย ซ่ึงเรำก็มีลูกค้ำอยู่ 
ทั่วประเทศ จึงมีระบบกำรจัดกำรที่สำมำรถท�ำเอง
ได้หมด มีควำมรวดเร็วในกำรส่งมอบอะไหล่ต่ำงๆ 
หำกลูกค้ำมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ ลูกค้ำจะไม่ต้องรอ
นำนสำมำรถแก้ไขเครื่องจักรได้ทันที ซ่ึงจุดนี้คือสิ่ง
ส�ำคญัท่ีสุดส�ำหรับลูกคำ้

“MEANWHILE, WE MUST ACCEPT THAT 
THAILAND IS A COUNTRY OF DIVERSE 

INDUSTRIES. IN MANUFACTURING 
PARTS OR MOLDS FOR CREATING 
VARIOUS PRODUCTS, MACHINING 

CENTER IS USED AS THE MAIN 
MACHINE. THEREFORE, MACHINING 

CENTER IS EXTREMELY ESSENTIAL IN 
THE PRODUCTION PROCESS OF 

EVERY FACTORY”
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BETTER GROUP OPENS ITS HOME TO WELCOME 
ENTREPRENEURIAL GROUP
Better Group เปิิดบ้้านต้้อนรัับ้ คณะผู้้้ปิรัะกอบ้การัฯ
Better Group opens its home to welcome Executives and 

entourage from Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd., on the occasion 
of their visits to a full range of industrial waste management 
process, from waste treatment and disposal to energy utilization, 
at the Industrial Waste Management Center of Better World 
Green Public Co., Ltd., as well as seeing the electricity generating 
process of 9.4 MW from unused and non-hazardous materials 
of Earth Tech Environment Public Co., Ltd, from the step of 
receiving the wastes until the final stage of the management. 
It can be said that the process is a completely integrated 
industrial waste management under modern technology and 
innovation and care for environmental quality.

Better Group  เปิดบา้นตอ้นรับผูบ้รหิารพรอ้มคณะ จากบรษิทั อายโินะโมะโตะ๊ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เขา้เยี่ยมชมกระบวนการจดัการกากอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร

ตั้งแต่กระบวนการ บ�าบัด ก�าจัด และน�ากลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน 
ณ ศนูย์บริหารและจดัการกากอุตสาหกรรม บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรนี จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมทัง้เข้าดูกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็น
อันตรายขนาด 9.4 เมกะวตัต์ บริษทั เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
ตั้งแต่ขั้นตอนการรับของเสียจนถึงปลายทางการจัดการ เรียกได้ว่าครบวงจร
การบริหารและจดัการกากอุตสาหกรรม ภายใต้เทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมัย
และใส่ใจคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ทริันา โซลาร์ั บุ้กเบิ้กยุุคโมด้ลกำาลังสู้ง 500 W+ ด้วยุการัสู่งมอบ้โมด้ล 
VERTEX ครัั �งแรักของโลก

TRINA SOLAR LEADS THE ERA OF 500 W+ OUTPUT WITH ITS 
SHIPMENT OF WORLD’S FIRST VERTEX MODULES

Trina Solar Co., Ltd. a global leading provider of integrated  
PV modules and smart energy solutions, has just shipped the 
first lot of its Vertex series modules. The Vertex series modules, 

with conversion efficiency of up to 21% boasts power output 
exceeding 500 W. With this shipment, Trina Solar sets a new 
benchmark for the global photovoltaic industry following the 
company’s announcement this past March of the pilot line for 
the mass production of the Vertex series modules.

บรษิทั ทรนิา โซลาร ์จ�ากัด (Trina Solar) ผูน้�าระดบัโลกดา้นโมดูลเซลล์

แสงอาทิตย์และโซลูช่ันส์พลังงานอัจฉริยะครบวงจร ประสบความส�าเร็จในการ

สง่มอบโมดลู Vertex Series ล็อตแรก ซ่ึงมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน 

สงูถงึ 21% และมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าเกนิ 500W นบัเป็นการสรา้งมาตรฐานใหม่

ของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทติยโ์ลก หลังจากบริษทัไดป้ระกาศเปิดสายการผลติ

น�าร่องส�าหรับผลิตโมดูล Vertex Series ในปริมาณมากเมื่อปลายเดือนมีนาคม 

ที่ผา่นมา
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SC จับมือ PTT ติดตัง้สถานีชาร์จไฟฟ้าสําหรับรถอีวี

SC JOINED HANDS WITH PTT IN INSTALLING 
ELECTRIC VEHICLE CHARGER STATION 

SC Asset Corporation Public Co., Ltd., (SC) had collaborated 
with PTT Public Company Limited (PTT) in installing Electric 
Vehicle Charger Station or EV Charger Station to facilitate 
people in the Centric Ratchayothin Project using electric vehicles 
(EVs) to be able to easily charge EV batteries from the EV 
Charger Station by themselves by just only connecting the 
power cord to the vehicle similar to that of filling a gas 
tank which is a simple and uncomplicated operation system, 
to support the use of EVs which have drawn more attention 
worldwide and likely to be used widely in the future. It is also 
a promotion to encourage the use of renewable energy to 
help reduce the environmental pollution.

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน (SC) รว่มมอืกบั บมจ.ปตท. (PTT) ติดตัง้
สถานชีารจ์ไฟฟ้าส�าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle Charger Station) หรือ 
EV Charger Station เพื่ออ�านวยความสะดวกใหล้กูบา้นที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 
โดยลกูบา้นภายในโครงการเซน็ทรคิ รชัโยธนิ สามารถเตมิไฟฟ้าไดเ้องจากสถานี

ได้โดยสะดวก เพียงน�าหัวจ่ายไฟต่อเข้ากับรถคล้ายกับการเติมน�้ามัน ที่มีระบบ
การท�างานง่าย ไม่ซับซ้อน รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจมากขึ้น
ทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนท่ีช่วยลดมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม
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HIKVISION ANNOUNCES THE LAUNCH OF TOUCH-FREE 
“MINMOE FACE RECOGNITION TERMINALS”

Hikvision is the world’s leading provider of security 
solutions and products. With a highly skilled and extensively 
knowledgeable research and development team, the company 
manufactures a full range of solutions and products to support 
a variety of vertical markets. In addition to the security industry, 
Hikvision also expands its business to other industries: such 
as; smart home technology, automation systems in industries 
and electronic systems in cars in order to achieve long-term 
sustainable company vision on Hikvision products.

Hikvision is also a world-class leader in security CCTV 
solutions and products thereby the Touch-Free MinMoe Face 
Recognition Terminals for controlling and recording time in-out 
locations is launched.

Hikvision เปิดตัวเคร่ืองสแกนใบหน้าไร้การสัมผัส 
“MinMoe Face Recognition Terminals” 

Mr. Frank Chang, President of the International 
Product and Solution Center at Hikvision, said, “We see 
the advantages of the ‘Touch-Free’ face scanning system 
by the advanced deep learning technology and a variety of 
functions. We believe that MinMoe Face Recognition Terminals 
can deliver more efficiency and security to medium and 
small sized businesses, thus, helping them to control and 
record time of the location entries and exits much easier.” 

Face Scanning with Rapidity and Precision Even in a Dark 
Place.

MinMoe Face Recognition Terminals using deep-learning 
algorithm help increase facial scanning precision by over 99% 
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and confirm identity in less than 0.2 seconds, deliver a satisfactory 
experience to users without having to touch which is much 
better, compared to the systems requiring to touch the 
identification card or make fingerprint scanning. In addition, 
MinMoe Face Recognition Terminals work efficiently even in the 
place with low light or without any light.

Safer with Anti-Spoofing Technology
Two lenses are used with MinMoe Face Recognition 

Terminals which are visible light lenses and infrared lenses. 
When both lenses have identified the person as the 
same person, such person then can enter and exit. In 
addition, the device can identify the face as the actual 
face, not an image. This anti-spoofing technology helps 
control the entries-exits more safely and can prevent 
time and attendance report from being cheated, as well. 

Can Be Used in Conjunction with other System Diversely 
and Smoothly

MinMoe Face Recognition Terminals can be linked to door 
opening-closing system, video recording system and CCTV 
system smoothly which, in this respect, video can clearly 
record when an event has occurred. In addition, it can be 
used smoothly in conjunction with the other systems and that 
the MinMoe Face Recognition Terminals connection with the 
door opening and closing system and time and attendance 
system which the customers have already had can be fast 
and cost-effective.

Hikvision คือผู้ให้บริการโซลูช่ันส์และผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยช้ันน�า

ของโลก โดยมทีมีวจิยัและพฒันาที่มทีกัษะสงูและมคีวามรูก้วา้งขวาง บริษทัผลิต

โซลูช่ันส์และผลิตภัณฑ์ครบวงจรเพ่ือรองรับตลาดแนวตั้งหลากหลายตลาด 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยแล้ว Hikvision ยังขยาย

ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ

ในงานอุตสาหกรรม และระบบอเิลก็ทรอนกิสใ์นรถยนต ์ เพื่อบรรลวุสิยัทศันข์อง

บริษทัอย่างย่ังยืนในระยะยาว ผลิตภัณฑข์อง Hikvision 

Hikvision ยังเป็นผู้น�าระดับโลกด้านโซลูช่ันส์และผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด

รักษาความปลอดภัย เปิดตัวเครื่องสแกนใบหน้าไร้การสัมผัส MinMoe Face 

Recognition Terminals ส�าหรับควบคมุและบนัทึกเวลาเข้า-ออกสถานที่ 

 คุุณ แฟรงก์์ จาง ประธาน International Product and Solution 
Center ของ Hikvision กล่าวว่า “เราเล็งเห็นข้อได้เปรียบของระบบสแกน
ใบหน้า “ไร้การสัมผัส” ด้วยเทคโนโลยีดีปเลิร์นนิงขัน้สูงและฟัังก์ช่ันการใช้งานท่ี

หลากหลาย เราเช่ือว่า MinMoe Face Recognition Terminals สามารถมอบ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากข้ึนให้แก่ลูกค้า ท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ช่วยให้การควบคุมและบันทึกเวลา เข้า-ออก สถานท่ีง่ายข้ึนมาก”

สแก์นใบหนา้ไดร้วดเร็วและแมน่ย�าแมใ้นที่มดื
MinMoe Face Recognition Terminals ใช้อัลกอริทึมดีปเลิรน์นิ่งที่ช่วยเพิ่ม

ความแมน่ย�าในการสแกนใบหนา้มากกวา่ 99% และยนืยนัตวัตนไดอ้ยา่งรวดเรว็ใน

เวลาไม่ถึง 0.2 วนิาที มอบประสบการณท่ี์น่าพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ช้งานโดยไมต่อ้งมี

การสัมผัส ซ่ึงดีกวา่เดิมมากเม่ือเทียบกับระบบท่ีต้องแตะบตัรประจ�าตวัหรอืสแกน

ลายนิว้มอื นอกจากนี ้MinMoe Face Recognition Terminals ยงัท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยูใ่นท่ีแสงน้อยหรือไม่มีแสง

ปลอดภยัขึน้ดว้ยเทคุโนโลยป้ีองก์นัก์ารปลอมตวั
MinMoe Face Recognition Terminals ใช้เลนส์สองตัว ไดแ้ก ่ เลนสแ์สง

ที่มองเห็นและเลนส์อินฟัราเรด เมื่อทั้งสองเลนส์ระบุว่าเป็นคนๆ เดียวกันจึงจะ

ผ่านเข้า-ออกได้ นอกจากนั้นยังสามารถระบุได้ว่าเป็นใบหน้าจริง ไม่ใช่รูปภาพ 

เทคโนโลยีป้องกันการปลอมตัวน้ีช่วยใหค้วบคมุการ เข้า-ออก ไดอ้ยา่งปลอดภยั

มากข้ึน และสามารถป้องกันการโกงเวลาเข้างาน

ใช้งานรว่มกั์บระบบอ่ืนไดห้ลาก์หลายและราบร่ืน
MinMoe Face Recognition Terminals สามารถเช่ือมกับระบบเปิด-ปิด

ประตู ระบบบันทึกวิดีโอ และระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างราบร่ืน โดยสามารถ

บันทึกวิดีโอได้อย่างชัดเจนเม่ือเกิดเหตุการณ์ นอกจากนัน้ยังใช้งานร่วมกับระบบ

อ่ืนได้อย่างราบร่ืน การเช่ือม MinMoe Face Recognition Terminals กับระบบ

เปิด-ปิดประตู และระบบลงเวลาเข้างานท่ีลูกค้ามีอยู่แล้วจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และประหยัดค่าใช้จ่าย

MINMOE FACE RECOGNITION 
TERMINALS CAN BE LINKED TO DOOR 
OPENING-CLOSING SYSTEM, VIDEO 

RECORDING SYSTEM AND CCTV 
SYSTEM SMOOTHLY WHICH
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2020 TIRE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 
AWARDS FOR INNOVATION AND EXCELLENCE 
MICHELIN KICKS OFF THE YEAR WITH A DOUBLE
‘มิชลิน’ คว้ารางวัลเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับนานาชาติ
ด้านนวัตกรรมประจ�าปี 2563

Michelin has been voted “Tire Manufacture of the Year” 
for the second consecutive year Michelin kicks off 2020 
with a bang at the Tire Technology Expo in Hanover for 
the second year in a row by receiving the prestigious title 
of Tire Manufacturer of the Year, a first since the award 
was created in 2008.

Awarded by a panel of industry experts, bringing 
together professionals from tire manufacturers, car 
manufacturers, universities and industrial researchers, the 
Manufacturer of the Year Award recognizes the work of 
Michelin’s teams, making it possible to offer ever more 
accessible, efficient, innovative and sustainable products 
and services. Michelin continues to successfully meet these 
four challenges simultaneously by designing tires that offer 
ever higher levels of safety, both when they are new, and 
after several years and thousands of kilometers of use.

This award recognizes Michelin’s progress in terms of 
performance over the life of its products, and the Group’s 
conviction of the need to test tires in used condition 
a conviction now shared by the industry and the European 
legislator who will make these tests compulsory  in 2024.

มิิชลิินประเดิิมิต้้นปี 2563 ด้ิวยการคว้ารางวัลิ “ผู้้้ผู้ลิิต้ยางรถยนต์้แห่่งปี” 

อัันทรงเกียรติ้ติ้ดิต้่อักัน 2 ปีซ้้อัน ในงานมิห่กรรมิแสดิงสินค้าเทคโนโลิยี

เ ก่ียวกับยางลิ้อั (Tire Technology Expo) ณ เมิือังฮัันโนเวอัร์ ประเทศ

เยอัรมินี นับเป็นครั้งแรกในประวัติ้ศาสต้ร์การมิอับรางวัลิน้ีซ่่้งมีิมิาตั้้งแต่้ 

ปี 2551

ทั้งนี้ คณะกรรมิการผู้้้ทรงคุณวุฒิในภาคอุัต้สาห่กรรมิยางรถยนต้์

ทั่ วโลิก ซ่่้งประกอับดิ้วยผู้้้ผู้ลิิต้ยางลิ้อั ผู้้้ผู้ลิิต้ยานยนต้์ นักวิชาชีพใน

มิห่าวิทยาลิัย แลิะนักวิจัยในแวดิวงอุัต้สาห่กรรมิ ไดิ้พิจารณามิอับรางวัลิ 

“ผู้้ผู้้ลิิต้ยางรถยนต์้แห่่งปี” ให้่แกท่มีิงานขอังมิิชลิินเพื่อัเชิดิช้เกยีรติ้ในความิมุ่ิงม่ัิน

สร้างสรรค์ผู้ลิิต้ภัณฑ์แลิะบริการที่มิีความิเป็นนวัต้กรรมิให่มิ่ ให่้สมิรรถนะ

เป็นเยี่ยมิ เข้าถ่งได้ิง่ายมิากข้่น แลิะมีิความิยั่งยืน ซ่่้งเป็น 4 ประเด็ินท้าทาย

ห่ลิักที่มิิชลิินประสบความิส�าเร็จในการต้อับโจทย์อัย่างสมิบ้รณ์ดิ้วยการอัอักแบบ

ผู้ลิติ้ภณัฑย์างให่ม้ิคีวามิปลิอัดิภยัมิากข่น้ ทัง้ยางให่มิแ่ลิะผู้่านการใช้งานมิานาน

ห่ลิายปีห่รือัห่ลิายพันกิโลิเมิต้ร

รางวัลินี้มิอับให่้เพื่อัยกย่อังความิก้าวห่น้าที่ โดิดิเดิ่นขอังมิิชลิิน ในการ

รังสรรคผ์ู้ลิิต้ภัณฑท่ี์ให่ส้มิรรถนะส้งต้ลิอัดิอัายุการใช้งาน ต้ลิอัดิจนเจต้นารมิณ์

อัันมุิ่งมิั่ นขอังกลิุ่มิมิิชลิินในการน�ายางที่ ผู้่านการใช้งานแลิ้วมิาทดิสอับ

สมิรรถนะ ซ่่้งเจต้นารมิณด์ิงักลิา่วปัจจุบนัไดิรั้บการสานต้อ่ัโดิยภาคอุัต้สาห่กรรมิ

ยางรถยนต์้ แลิะผู้้้อัอักกฎห่มิายในยุโรป ซ่่้งเต้รียมิที่จะอัอักกฎห่มิายให่้การ

ทดิสอับยางที่ผู้่านการใช้งานแลิ้วเป็นกฎห่มิายภาคบังคับในปี 2567







Non-Woven hand pad
แผนใยขัด

Flap brush
ลอใยขัด

Pneumatic Grinder 
เครื่องมือขัดแบบลม

Grinding Machine  
เครื่องขัด

Surface conditioning wheel
ลอใยขัดสังเคราะห

Grinding Machine  
เครื่องขัด
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3D MEASURING INSTRUMENT 
WITH 5-AXIS PROBE THAT CAN PRODUCE WORKPIECES 
OF COMPLEXITY AND HELP REDUCE PRODUCTION TIME
เคร่ืองวัด 3 มิติ พร้อมหัววัดแบบ 5 แกน 
ผลิตช้ินงานท่ีซับซ้อน และช่วยลดเวลา

Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd., a totally direct manufacturer 
of measuring instruments, was established in 1997. It is 
remarkably noted as a famous company among the top of the 
world in measuring instruments whether it is a 3-axis measuring 

instrument, surface roughness measuring instrument, profile 
projector, surface roughness tester, hardness tester and many 
others. By having the regional sales office, Measurement 
Technology Center, Calibration Laboratory and the after sales 
service including trainings and metrology courses from the 
experts, the customers are confident in the company that they 
will receive both the quality machines and the best services.

Mr. Patarapon Pansirikul, Assistant Manager, Sales 
Department, Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd. in his product 
presentation, offered the CRYSTA-APEX EX SERIES 3D 
Measuring Instrument, which is the latest version of 
Coordinate Measuring Machine or CMM. It is the continuation 
product we currently have and account for the highest sales in 
the market and installation in Thailand. The machine properties 
with a 5-axis probe can help reduce the time required for 
rotary movement of the probe and the positioning to be more 
flexible. In addition, it makes a lot easier to get access to 
complex workpieces and save time both during the course of 
programming and measurement. Moreover, a laser is installed 
in the machine due to the current requirements on the details 
of workpiece surface where the data gathering of which is 
more complicated. Therefore, it will come to the point which 
the measuring instrument can respond to the needs that it can 
scan and store data into 3D form, thus, allowing the customers 
being able to make a value measurement conversion   for 
further use conveniently and rapidly. The main industries with 
which this 3D Measuring Instrument are used are the industrial 
groups in automobile, electronic parts, aircrafts, metals and 
molds.

Mr. Patarapon Pansirikul, Assistant Manager, Sales Department, Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd. 
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On the matter of the after sales service, we have 
a service team of more than 70 persons to provide services 
to customers in Thailand. We provide a 1-year warranty on 
each measuring instrument, however, we will have promotions 
or packages to help customers in the case that some of 
them may require a rather consistent service. Such option 
will depend on the customers as to whichever the kind they 
require. Therefore, when customers have bought the measuring 
instruments for use, what they will get will not just only the 
quality but they can make the best of them in expanding 
their businesses.

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตัง้เมื่อปี 2540 ซ่ึงเป็นผู้ผลิต

โดยตรงในส่วนของเครื่องมือวัดละเอียด ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีช่ือเสียงอันดับต้นๆ 

ของโลก ในเรื่องของเครื่องมอืวดั ไมว่า่จะเป็นเครื่องวดั 3 แกน เคร่ืองวดัความ

เรียบผิว เครื่องวัดโปรไฟล์ เครื่องทดสอบความเรียบผิว ความแข็ง และอื่นๆ 

อีกมากมาย ด้วยส�านักงานขายระดับภูมิภาค ศูนย์เทคโนโลยีการวัด ห้อง

ปฎิบัติการสอบเทียบ และการบริการหลังการขาย พร้อมท้ังการฝึกอบรมและ

หลักสูตรด้านมาตรวิทยาจากผู้เช่ียวชาญ จึงท�าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับท้ัง

เครื่องที่มคีณุภาพ และการบรกิารที่ดทีี่สดุ

คุุณภััทรพล พำนศิริกุล ผูู้�ช่่วยผูู้�จัดกำรฝ่่ำยขำย บริษัท มิตูโตโย  
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้น�าเสนอ เคุร่่องวัด 3 มิติ รุ่น CRYSTA-APEX EX 
SERIES ซ่ึงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Coordinate Measuring Machine หรือ CMM 

เป็นตัวต่อยอดของตัวผลิตภัณฑ์์ท่ีเรามีอยู่ โดยมียอดขายในตลาดและการติดตั้ง

ท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย คุณสมบัติของเคร่ืองมาพร้อมหัววัดแบบ 5 แกน ช่วย

ลดเวลาท่ีต้องใช้ส�าหรับการเคล่ือนท่ีแบบหมุนของหัวโพรบ และช่วยให้การวาง

ต�าแหน่งมีความยืดหยุ่นมากข้ึน นอกจากน้ียังช่วยให้สามารถเข้าถึงช้ินงาน 
ท่ีซับซ้อนได้ง่ายและประหยัดเวลา ทั้งในระหว่างการเขียนโปรแกรม และการวัด

 อีกทัง้ยังมีการติดตั้งตัวเลเซอร์เข้าไปท่ีตัวเคร่ือง เน่ืองจากความต้องการใน

ปัจจุบัน เร่ืองรายละเอียดของผิวช้ินงาน มีการเก็บข้อมูลซับซ้อนมากข้ึน ดังนัน้ก็

จะเข้ามาตอบโจทย์ท�าให้สามารถท่ีจะสแกนและเก็บข้อมูลเข้ามาในรูป 3D ได้ ลูกค้า

สามารถน�าไปแปลงเอาค่าการวัดไปใช้งานต่อได้สะดวกรวดเร็ว โดยอุตสาหกรรม

หลักท่ีใช้เคร่ืองวัด 3 มิติน้ี คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 อากาศยาน โลหะ และแม่พิมพ์ 

เรื่องการบรกิารหลงัการขาย ทางบรษิทัมทีมีเซอรว์สิมากกวา่ 70 คน ท่ีคอย

บริการลูกค้าในเมืองไทย ตัวเครื่องมีการรับประกัน 1 ปี แต่จะมีโปรโมช่ัน หรือ

แพ็กเกจเข้ามาช่วยลูกค้า ในกรณีท่ีลูกค้าบางท่านต้องการเซอร์วิสที่ค่อนข้าง

สม�่าเสมอ ซ่ึงก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการแบบไหน ดังนั้นเมื่อลูกค้าซ้ือเครื่อง

ไปใช้งาน ลกูคา้จะไดเ้ครื่องที่ไมไ่ดม้แีคค่ณุภาพ แตย่งัสามารถตอ่ยอดธุรกิจของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งดทีี่สดุ
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BAFS DECLARED AS A CARBON 
NEUTRAL COMPANY
บาฟส์์ ได้้รัับการัปรัะกาศให้้เป็นองค์์กรัท่ี่�ม่ีการัปล่�อยค์าร์ับอนได้ออกไซด์้สุ์ที่ธิิเป็นศูนย์

    The year 2018 was a very successful year for BAFS’ 
business operations, with a sustainable growth that adheres 
to the principles of good corporate governance, corporate 
social responsibility and corporate environmental responsibility 
of both in process and after process, including the knowledge 
management that is driven towards Innovation In addition, 
BAFS has created the culture of learning, gathering, sharing 
and disseminating of experiences leading to better corporate 
knowledge management, innovation creativity, increased 
organizational capabilities and business opportunities, and 
ultimately create a sustainable growth for the company. 

In addition, BAFS applied the concept of Creating Shared 
Value (CSV) by prioritizing business operations that could 
simultaneously deliver value to the organization, society and 
environment and enhance stakeholder engagement, starting 
from reviewing the materiality issues, identifying needs 
and expectations, developing response plans, conducting 
assessments to reviewing response plans. The desired 
outcome is to become an organization that delivers values 
to stakeholders throughout its supply chain, covering all three 
dimensions: economy, society and environment, in a balanced 
manner.
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ในปี 2561 ท่ีผ่านมานั้น บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ บาฟส์ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี 

และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล

และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผนวกกับการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (IN PROCESS) และนอกกระบวนการ 

(AFTER PROCESS) รวมทั้งมีการบริหารจัดการความรู้สู่นวัตกรรม พร้อมกับ

Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 
or BAFS has, this year, been declared as a Carbon Neutral 
Company by Thailand Greenhouse Gas Management. Such 
announcement is a reflection on the operational standard 
aiming to step forward towards being an organization truly 
environmentally responsible organization.

BAFS is one of the 15 leading organizations in the country 
being certified as a Carbon Neutral Company. The company 
focuses on reducing the environmental impact resulting 
from business operations by adopting the “Neutral Carbon” 
approach for use in carrying out its business operations. In 
2019, the company emitted greenhouse gases in the total 
amount of 5,449 tons of carbon dioxide in equivalency. In 
this respect, the amount of greenhouse gas emissions from 
all activities within the company had been offset to zero in 
accordance with the Climate Change Action Guidelines (SDG 
Target 13: Climate Action) that led to the sustainability in 
accordance with the United Nations Sustainable Development 
Goals (SDGs).

การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ รวบรวมและแบ่งปัน ถ่ายทอดประสบการณ์

เพื่อน�าไปสู่การบริหารจัดการความรู้องค์กร สร้างกระบวนการพัฒนาต่อยอด

เป็นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 

โอกาสทางธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกทั้งบริษัทได้น�าแนวคิด

การสรา้งคณุคา่รว่มกัน (CREATING SHARED VALUE: CSV) โดยให้ความส�าคัญ

กับการด�าเนินธุรกิจที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไปพร้อมกัน สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT) เริ่มตั้งแต่การทบทวนประเด็นที่ เป็นสาระส�าคัญ ระบุความ

ต้องการและความคาดหวัง จัดท�าแผนการตอบสนองประเมินผลและทบทวน

แผนการตอบสนอง ผลลัพธ์ท่ีมุ่งหวังคือการเป็นองค์กรที่สามารถส่งมอบ

คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสมดุลครอบคลุม

ทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

และในปีนี ้บรษิทั บรกิารเช้ือเพลงิการบนิกรุงเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอื บาฟส์ 

ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 

(Carbon Neutral Company) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์กรมหาชน) สะท้อนถึงมาตรฐานการด�าเนินงานท่ีมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร

ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

บาฟส์ นับเป็น 1 ใน 15 องค์กรช้ันน�าในประเทศที่ได้รับการรับรอง Carbon 

Neutral Company โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่ เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการน�าแนวทาง “Neutral Carbon” 

มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

จ�านวนทั้งส้ิน 5,449 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท�าการ

ชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดภายในบริษัท 

ใหเ้ท่ากับศนูย์ ตามแนวทางการด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(SDG เป้าหมายที่ 13 : Climate Action) ที่น�าไปสู่ความย่ังยืนตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 

SDGs)

IN 2019, THE COMPANY EMITTED GREENHOUSE GASES IN THE TOTAL AMOUNT 
OF 5,449 TONS OF CARBON DIOXIDE IN EQUIVALENCY. IN THIS RESPECT, THE 

AMOUNT OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM ALL ACTIVITIES WITHIN THE 
COMPANY HAD BEEN OFFSET TO ZERO IN ACCORDANCE WITH THE CLIMATE 

CHANGE ACTION GUIDELINES THAT LED TO THE SUSTAINABILITY IN ACCORDANCE 
WITH THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
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MINISTRY OF INDUSTRY ANNOUNCES 
ITS SUPPORT TO THAI FACTORIES IN MOVING  FORWARD TO 
ENCOUNTER CRISIS AND STANDS FIRM TO SUPPORT INDUSTRIAL 
SECTOR TO ORGANIZE FACTECH FAIR AS SCHEDULED

กระทรวงอุตฯ แถลงสนับสนุนโรงงานไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤต
งานแฟ็กเทคยืนหยัดหนุนภาคอุตสาหกรรมจัดงานตามกําหนด

    Deputy Permanent Secretary for Industry points 
out the target on the industrial opportunity for the electric 
vehicles, agricultures, biotechnology with a readiness to provide 
supports to Thai factories to move forward to encounter the 
crisis, consider special credit for business operators affected by 
COVID-19 pandemic, focus on electronic communications, 
re-skill and suitable technology. As for Reed Tradex, the 
organizer of technology exhibitions and service provider 
to upgrade and develop factories to meet the standard, 
particularly, on FACTECH 2020, it has declared its firm stand 
to support the industrial sector to move forward to organize 
the events from 24-27 June at BITEC Bangna as scheduled.

In addition, the Ministry of Industry will prepare measures 
to overcome various crises both on the aspect of finance: 

such as; the consideration of special loans for entrepreneurs 
affected by COVID-19 pandemic as well as mapping out the 
policy to help reduce the production costs, the exemptions 
on the annual fee of the industrial factory licenses and 
the other measures: such as; promotions on the sales of 
factory products through e-commerce or slowing down the 
employment terminations by having training sessions for 
workers by the government through e-learning, etc.

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ช้ีเป้าโอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมสนับสนุนโรงงานไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤต 

พิจารณาสินเช่ือพิเศษเพื่อผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ 19 เน้นการส่ือสารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มทกัษะ (Re-Skill) 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้าน รี้ด เทรดเด็กซ์ ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและผู้ให้

บริการยกระดับและพฒันาโรงงานสู่มาตรฐาน งานแฟ็กเทค 2020 ยนืหยดัหนนุ
ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าจดังานตามก�าหนด ระหวา่ง วันที่ 24-27 มิถุนายนน้ี 
ณ ไบเทค บางนา

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะเตรียมมาตรการฝ่าวิกฤตต่างๆ 

ทั้งด้านการเงิน เช่น การพิจารณาขอสินเช่ือพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงนโยบายช่วยลดต้นทุน

การผลิต การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรม และมาตรการอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าโรงงาน

ผา่นช่องทางธุรกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์ (E-commerce) หรอืการชะลอการเลิกจา้ง

งานโดยให้คนงานฝึกอบรมโดยภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 

เป็นต้น





www.ookbee.com
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BLASER SWISSLUBE
WHAT TO DO WITH YOUR COOLANT DURING 
LONGER PRODUCTION STOPS ?
จะทำำ�อย่่�งไร ? กัับน้ำำ��มััน้ำหล่่อเย็่น้ำของคุุณใน้ำระหว่่�งกั�รหยุ่ดผลิ่ต

The machines may not be running, but you need to 
monitor and maintain your metalworking fluid anyway. 
A production stop, triggered by a virus or anything else,  
may also be a good opportunity to clean your machines 
and fill them with new coolant.

Chemistry and microbiology continue to be active in your 
water-miscible metalworking fluid even when the machines are 
not running. The fluid doesn’t circulate anymore and there’s no 
supply with fresh emulsion. All this can lead to severe problems 
such as bad smell, corrosion of machine parts and splitting 



ManufacturingREVIEW 55 

of the emulsion. You therefore need to decide whether you 
maintain your coolant during the production stop or whether 
it’s a good opportunity to dispose your old coolant, clean your 
machines and get them ready for future production.

Two Options – Maintain or Dispose
Water-miscible metalworking fluids cannot be left on their 

own. They need to be monitored and maintained regularly to 
ensure the stability of the emulsion. Cutting and grinding oils 
do not need any specific precautions. However, the production 
stop may be a good opportunity to clean the machines and 
change to a new oil.

We are Here for You
At www.blaser.com/production-stops we have compiled 
knowledge and recommendations for coolant care and 
machine cleaning for you. Contact your Blaser representative 
for questions and support. We will help you find the solution 
that is best for you.

Blaser Swisslube
Since 1936 Blaser Swisslube has stood for eco-friendly lubricant 

solutions with measurable added value. The family-owned Swiss 
company develops, produces and sells a comprehensive range 
of metalworking fluids used in a variety of industries. They are 
products of the highest quality and reliability which are also 
gentle to people and the environment.

เครื่องจักรอาจไม่ท�างาน แต่คุณจะต้องตรวจสอบและดูแลรักษาน�้ามัน
หลอ่เยน็โลหะของคณุอยูด่ ี โดยสาเหตุของการหยุดผลิตซ่ึงอาจเกิดจากไวรัส
หรอืสิ่งอ่ืนใดๆ ดงันัน้จึงอาจเป็นโอกาสที่ดใีนการท�าความสะอาดเครื่องจกัร
ของคุณและการเตมิสารน�้ามนัหลอ่เยน็ใหม่

เคมีและจุลชีววิทยายังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในของเหลวส�าหรับงานโลหะ 

และยงัเป็นตวักนัน�า้ได้ในขณะท่ีเคร่ืองไม่ท�างาน อีกทัง้ยงัจะท�าให้ของเหลวไม่ไหลเวียน

ต่อไป และจะไม่น�าสารปนเป้ือนรูปแบบใหม่เข้ามา ซ่ึงทั้งหมดนี้หากไม่มีการจัดการ

ที่ดีจึงอาจน�าไปสู่ปัญหาที่ รุนแรงได้ เช่น กลิ่นเหม็น การกัดกร่อนช้ินส่วนของ

เคร่ืองจักร หรืออาจน�าสารปนเป้ือนอื่นๆ เข้ามา ดังนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุณ

จะรักษาน�้ามันหล่อเย็นอย่างไรในช่วงหยุดผลิต และถือเป็นโอกาสที่ดีในการก�าจัด

สารน�้ามันหล่อเย็นเก่าของคุณออก และท�าความสะอาดเคร่ืองจักรของคุณเพื่อ

เตรียมใหพ้ร้อมส�าหรับการผลิตในอนาคต

2 ทางเลอืก - การรักษาหรือการก�าจัด
น�้ามันหล่อเย็นโลหะที่ผสมน�้าจะไม่สามารถทิ้งย่อยสลายด้วยตนเอง จึงท�าให้

สิ่งเหล่านั้นจ�าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้

มั่นใจถึงความเสถียรและไม่ส่งผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซ่ึงน�้ามันตัดและเจียร

ไม่จ�าเป็นต้องมีข้อควรระวังเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม การหยุดการผลิตอาจเป็น

โอกาสท่ีดีในการท�าความสะอาดเคร่ืองจกัรและเปล่ียนเป็นน�้ามันใหม่

เราอยูท่ี่นี่เพื่อคุณ
ที่ www.blaser.com/production-stops เราได้รวบรวมความรู้และค�าแนะน�า
ส�าหรับการดูแลน�้ามันหล่อเย็น และการท�าความสะอาดเคร่ืองจักรส�าหรับคุณ 

ติดต่อตัวแทน Blaser ของคณุ ส�าหรับค�าถามและการสนับสนุน ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณ

คน้หาโซลูช่ันส์ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับคณุ

Blaser Swisslube
กอ่ตัง้เมื่อปี 2479 Blaser Swisslube ยนืหยดัเพื่อการแกปั้ญหาน�้ามนัหลอ่ลื่น

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ด้วยมูลคา่เพิ่มท่ีวดัได้ เป็นบริษทัในครอบครวัสวสิที่เป็น

เจา้ของ โดยเป็นผูพ้ฒันาผลิต และจ�าหน่ายน�้ามันโลหะหลากหลายประเภทที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความน่าเช่ือถือสูงสุด 

ซ่ึงใหค้วามส�าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
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INTERROLL PRESENTS 
NEW HIGH-PERFORMANCE CROSSBELT SORTER
INTERROLL น�ำเสนอเครื่องคัดแยกอัตโนมัติประสิทธิภำพสูงรุ่นล่ำสุด

Sant’Antonino, Switzerland, Faster, more flexible and even 
quieter: With the global market launch of the new High-Performance 
Crossbelt Sorter MX 025H Crossbelt Sorter, Interroll extends its 
innovative portfolio of automatic sorting solutions to include 
a new high-performance system capable of handling up to 20,000 
conveyed goods per hour. This new solution also allows much 
heavier and larger goods to be sorted. As a result, even the most 
demanding users can now enjoy the performanceand availability 
benefits offered by mechanically driven horizontal crossbelt sorters 
from Interroll.The new High-Performance Crossbelt Sorter MX 025H, 
offers an increased conveying speed of up to 2.5 m/s (8.2 ft/s) 
compared to 1.8 m/s (5.9 ft/s) for the still available Interroll Crossbelt 
Sorter ST 6160. The new sorter thus enables throughput rates of 
up to 20,000 conveyed goods per hour. At the same time, the 
High-Performance Crossbelt Sorter MX 025H is able to transport 

goods weighing up to 50 kg. In addition, the width of the carriers 
has been increased by an impressive 50%. This means an enormous 
gain in flexibility when sorting  goods of different dimensions.

Maintenance for the HPCS is extremely easy and inexpensive. 
This is true for many reasons. First of all, the drive chain has 
been replaced with a rubber belt. This means there is no need for 
lubrication. Secondly, it is now much easier and faster to replace the 
belt. However, extensive tests indicate this will not need to happen 
for many years, even in the case of 24/7 operations. The carriers can 
also be replaced much faster, and wear parts are also less expensive; 
all this contributes to significantly lower maintenance costs – around 
50% less than with a conventional  Crossbelt  Sorter.

Thanks to the mechanical drive concept, the sorter operates 
extremely quietly—below 67 dB(A)—even at the highest throughput 
rates. In addition to extensive load and endurance tests in the 
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in-house test center, the new sorter has already been in use for 
almost a year at selected customers’ sites. The new product will 
be presented to the public at MODEX 2020, March 9–12, in Atlanta, 
Georgia (United States).

Over 400 Interroll Automatic Sorting Systems Already in Use 
Worldwide

“With our entry into absolute high-performance sorting, system 
integrators can now offer users an innovative and at the same 
time proven technology range,” explains Jens Strüwing, Executive 
Vice President and Head of Products & Technology at Interroll. 
“Our unique, mechanical drive concept enables us to process an 
increasing number and variety of goods according to demand—with 
the highest reliability and economic advantages that are unparalleled 
in the world market.”

One important reason for this global success is the basic 
mechanical principle of Interroll’s sorter platform. Today, more than 
400 sorters are already in use worldwide by industry leaders such 
as Amazon, DHL, FedEx, UPS, Hugo Boss, Inditex (ZARA), Zalando, 
Swiss Post, Austrian Post and China Post. Unlike competing products, 
the number of electronic components in these sorters has been kept 
as low as possible. The unique design principle ensures maximum 
availability, very long lifetime, minimum operating costs as well as 
short payback periods.

Energy Savings of up to 50 %
Interroll Crossbelt  Sorters operate on a direct drive principle, 

in which the drive units can be positioned flexibly. The entire drive 
system offers power efficiency rates of over 85%. It is designed 
redundantly so that if one drive unit fails, the sorting operation 
continues uninterrupted. Compared to electrical sorting systems 
operated with traditional linear motors, energy savings of up to 50% 
can be achieved. At the heart of the sorter are the crossbelt carriers 
with patented mechanical drives. The modular sorter platform also 
includes innovative infeed conveyors and terminals that can be 
customized to meet the needs of each user.

เซนต์์ แอนโต์นิโน สวิิสเซอร์์แลนด์์ เร็์วิกว่ิา ยืืด์หย่่ืนกว่ิา และเงีียืบกว่ิา Interroll ขยืายื

ไลน์ผลิต์ภััณฑ์์เคร่ื์องีคัด์แยืกอัต์โนมััติ์ โด์ยืเปิิด์ตั์วิเคร่ื์องีคัด์แยืกอัต์โนมััติ์ปิร์ะสิทธิิภัาพสูงี

ร่่์นใหม่ั High-Performance Crossbelt Sorter MX 025H ท่ีสามัาร์ถจััด์การ์สินค้าได้์สูงี

ถึงี 20,000 ชิิ้�นต่์อช่ัิ้วิโมังี ซ่ึงีโซลูช่ัิ้นส์ใหม่ันี� ยัืงีร์องีรั์บสินค้าท่ีมีัขนาด์ใหญ่่และหนักกว่ิา

เดิ์มั ซ่ึงีแม้ัแต่์ผู้ปิร์ะกอบการ์ท่ีเข้มังีวิด์ท่ีส่ด์ยัืงีต้์องีพอใจักับสมัร์ร์ถนะและควิามัพร์้อมัใน

การ์ทำางีานอย่ืางีต่์อเน่ืองีของีเคร่ื์องีคัด์แยืกในแนวินอน ท่ีใชิ้�หลักการ์กลไกของี Interroll 

โด์ยื High-Performance Crossbelt Sorter MX 025H ร่่์นใหม่ันี� มีัควิามัเร็์วิสายืพาน

สูงีถึงี 2.5 m/s (8.2 ft/s) เทียืบกับควิามัเร็์วิ 1.8 m/s (5.9 ft/s) ของีร่่์น Crossbelt 

Sorter ST 6160 ท่ียัืงีมีัใชิ้�งีานอยู่ื โด์ยืเคร่ื์องีคัด์แยืกอัต์โนมััติ์ร่่์นล่าส่ด์นี� ให้อัต์ร์าการ์คัด์ 

แยืกสงูีถึงี 20,000 ชิิ้�นต่์อช่ัิ้วิโมังี สามัาร์ถลำาเลยีืงีชิิ้�นวัิสด่์ท่ีหนักถงึี 50 กิโลกร์มัั นอกจัากนี�

ยัืงีเพ่ิมัควิามักว้ิางีของีสายืพานขึ�นอีก 50% ซ่ึงีหมัายืควิามัว่ิา ผู้ปิร์ะกอบการ์จัะมีั

ควิามัยืืด์หย่่ืนสูงีเม่ืัอต้์องีคัด์แยืกสินค้าท่ีมีัขนาด์แต์กต์่างีกันส่วินการ์บำาร่์งีร์ักษาของี MX 

025H ย่ิืงีง่ีายืและปิร์ะหยัืด์ค่าใชิ้�จ่ัายื อันเน่ืองีมัาจัากหลายืเหต่์ผลปิร์ะการ์แร์ก โซ่ขับ

ถูกทด์แทนด้์วิยืสายืพานยืางี ซ่ึงีไม่ัต้์องีการ์การ์หล่อล่ืน ในส่วินท่ีสองี เวิลาเปิล่ียืน

สายืพานก็ทำาได้์ง่ีายืและร์วิด์เร์็วิ อย่ืางีไร์ก็ต์ามั จัากการ์ทด์สอบอยื่างีเข้มัข้นพบวิ่า

 ไม่ัต้์องีทำาการ์เปิล่ียืนบ่อยื สามัาร์ถเว้ินช่ิ้วิงีได้์นานหลายืปีิ แม้ัเคร่ื์องีจัะทำางีาน 24 ช่ัิ้วิโมังี

ต่์อวัิน และ 7 วัินต่์อสัปิด์าห์ การ์เปิล่ียืนสายืพานก็ทำาได้์เร็์วิกว่ิามัาก ชิิ้�นส่วินอ่ปิกร์ณ์

ท่ีสึกหร์อก็มีัร์าคาถูกลงีมัาก ทั�งีหมัด์นี�คือท่ีมัาของีค่าบำาร่์งีรั์กษาท่ีต์ำ่ามัาก ซ่ึงีน้อยืกว่ิา

เคร่ื์องีคัด์แยืกแบบท่ัวิไปิถึงี 50%

ต์้องีขอบค่ณแนวิคิด์ของีร์ะบบขับเคลื่อนแบบกลไก ที่ทำาให้เคร่ื์องีคัด์แยืกอัต์โนมััต์ินี�

ทำางีานเงีียืบอย่ืางีไมัน่า่เช่ืิ้อ คอืต์ำ่ากว่ิา 67 dB(A) แม้ัแต์เ่วิลาที่เคร่ื์องีทำางีานด้์วิยืควิามัเร็์วิ

สูงีส่ด์ นอกจัากจัะมีัการ์ทด์สอบโหลด์และควิามัทนทานอย่ืางีเข้มัข้นที่ศูนย์ืทด์สอบของี 

บริ์ษัทฯ แล้วิ เคร์ื่องีคัด์แยืกอัต์โนมััต์ิใหมั่ร่่์นนี�ยัืงีผ่านการ์ใชิ้�งีานจัร์ิงีมัาเกือบหนึ่งีปีิแล้วิ

ในสถานปิร์ะกอบการ์ที่ เร์าคัด์เลือก ผลิต์ภััณฑ์์ต์ัวิใหม่ันี�ถูกนำาแสด์งีต่์อสาธิาร์ณะชิ้น

ในงีาน MODEX 2020 วินัที่ 9-12 มันีาคมัที่ผา่นมัา ที่แอต์แลนต้์า จัอร์์เจีัยื สหร์ฐัอเมัร์กิา

กวา่ 400 เครื่องคัดแยกอตัโนมตัขิอง Interroll ถกูใช้ทั่วโลก

การ์เข้ามัาสู่การ์เป็ินผู้พัฒนาเคร่ื์องีคัด์แยืกอัต์โนมััต์ิสมัร์ร์ถนะสูงีของีเร์า ทำาให้บริ์ษัท

ผู้ปิร์ะกอบต์ิด์ต์ั�งีร์ะบบ สามัาร์ถช่ิ้วิยืให้ผู้ใชิ้�งีานได์้ร์ับนวิัต์กร์ร์มัและเทคโนโลยืีท่ีได์้ผ่านการ์

พิสูจัน์มัาอยื่างีกวิ้างีขวิางี กล่าวิอธิิบายืโด์ยื ดร. Jens Strüwing Executive Vice 

President and Head ของ Interroll ด์้วิยืคอนเซป็ิต์์ร์ะบบขับเคลื่อนแบบกลไกที่ เป็ิน

เอกลักษณ์ของีเร์า ทำาให้เร์าสามัาร์ถเพิ่มัทั�งีปิริ์มัาณและควิามัหลากหลายืของีวิัสด์่สินค้า 

ที่ต์อบโจัทยืค์วิามัต์อ้งีการ์ของีธ่ิร์กจิั ด์ว้ิยืควิามันา่เช่ืิ้อถอืสงูีและควิามัปิร์ะหยืดั์ ท่ีไม่ัมัเีจัา้ใด์

ในต์ลาด์โลกเทยีืบได้์

หนึ่งีเหต์่ผลสำาคัญ่สำาหร์ับควิามัสำาเร็์จัร์ะด์ับโลก คือหลักการ์กลไกพื�นฐานของีร์ะบบ

เคร่ื์องีคดั์แยืกของี Interroll วัินนี� กว่ิา 400 เคร่ื์องีคดั์แยืกอตั์โนมััต์ขิองีเร์าได้์ร์บัควิามัไวิ้

วิางีใจัจัากผู้ปิร์ะกอบการ์ชัิ้�นนำาทั่วิโลก เช่ิ้น Amazon DHL, FedEx, UPS, Hugo, Boss 

Inditex (ZARA), Zalando, Swiss Post, Austrian Post, และ China Post ต่์างีจัากเคร่ื์องี 

ของีคู่แข่งี จัำานวินอ่ปิกร์ณ์ที่เป็ินชิิ้�นส่วินอิเลคทร์อนิคส์ภัายืในเคร์ื่องีคัด์แยืก ถูกลด์จัำานวิน

ให้เหลือน้อยืชิิ้�นท่ีส่ด์ ซ่ึงีหลักการ์ออกแบบอันเปิ็นเอกลักษณ์นี� สร้์างีควิามัมัั่นใจัถึงีควิามั

พร์อ้มัทำางีาน และอาย่ืการ์ใชิ้�งีานที่ยืาวินาน ต้์นท่นด์ำาเนนิการ์ที่ต์ำ่า ร์วิมัทั�งีร์ะยืะคนืท่นท่ีสั�น

ประหยดัพลังงานมากขึน้ถงึ 50%

เคร์ื่องีคัด์แยืกอัต์โนมััต์ิของี Interroll ทำางีานด้์วิยืหลักการ์ขับต์ร์งี ซ่ึงีต์ัวิร์ะบบ

ขับเคล่ือน มัคีวิามัยืืด์หย่ืน่ในเร่ื์องีต์ำาแหนง่ีการ์ติ์ด์ต์ั�งี ร์ะบบขบัเคล่ือนทั�งีร์ะบบมีัปิร์ะสทิธิิภัาพ

ด์้านพลังีงีานสงูีกว่ิา 85% มัันถูกออกแบบอย่ืางีร์ัด์ก่มั แมั้หน่วิยืขับเคลื่อนต์ัวิใด์จัะขัด์ข้องี

ไมั่ทำางีาน กร์ะบวินการ์คัด์แยืกก็จัะไมั่หย่ืด์ชิ้ะงีัก เมัื่อเปิรี์ยืบเทียืบกับเคร์ื่องีที่ทำางีาน

ด์้วิยืหลักการ์ไฟฟ�าซ่ึงีใชิ้�มัอเต์อร์์แบบลเินยีืร์์ พบว่ิามัันสามัาร์ถปิร์ะหยัืด์พลงัีงีานได้์มัากกว่ิา

ถึงี 50% ซ่ึงีหัวิใจัของีเคร์ื่องีคัด์แยืกอยู่ืที่สายืพานคร์อสเบลท์ ที่มัีร์ะบบขับเคลื่อนเป็ินแบบ

กลไกและมัีลิขสิทธิิ์ โด์ยืโมัด์่ลลาร์์ของีเคร่ื์องีคัด์แยืกอัต์โนมััต์ิจัะปิร์ะกอบด์้วิยืสายืพานปิ�อน

ท่ีเป็ินนวิัต์กร์ร์มัขั�นสูงี และสามัาร์ถออกแบบสเต์ช่ัิ้นปิลายืทางีต์ามัควิามัต์้องีการ์เฉพาะ

ของีลกูคา้แต่์ละร์ายื
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DEMONSTRATING STRENGTH 
OF NATIONAL FACE MASK TEAM,TIMTOS 2021 
REGISTRATION BEGINS LATE MAY 2020

Novel Coronavirus (COVID-19) has 
severely impacted the global community 
and economy, with al l countr ies 
implementing measures to slow and 
stop the pandemic. Taiwan’s efforts, 
including its border control and restriction 
of mask exports from the beginning, the 
launch of its world-renowned ‘real-name 
mask rationing system’ and its creation 
of a Face Mask Map app based on big 

data, have won high praise from global 
public health experts, many of whom have 
claimed to learn much from Taiwan.

Not only have the central and local 
governments and frontline pandemic 
prevention and medical personnel been 
working day and night, but Taiwan’s 
machinery industry has played a key role 
in forming the ‘national face mask team’ 
and contributing its expertise. Setting 

aside competition to earnestly work 
together, the national team formed 
by the machine tool builders has fully 
capitalized on their advantage of a rapid 
response.

They first adjusted and calibrated all 
production lines to provide enough spare 
parts. Then, after the face mask-making 
machines were delivered, the team tuned, 
debugged and test ran all machines until 
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the supply of face masks was stable. 
With a concerted effort, the task force 
made the impossible possible; within 
one month it set up 60 production lines, 
a feat which would normally take 4 to 
6 months to complete.

Their efforts have not only enabled 
Taiwan to reach our goal of producing 
10 million masks per day, but have also 
turned Taiwan into the world’s second 
largest face mask producing country, 
enabling it to export face masks in the 
future and enhance its contribution to 
the international pandemic response. 

Taiwan’s high level of administrative 
efficiency, pandemic prevention experience, 
and medical and R&D standards have 
been receiving much attention from 
international media, ensuring Taiwan 
will play an important role in future 
public health issues. Meanwhile, the key 
role played by the ‘national face mask 
team’ has demonstrated to the world 
the strength and flexibility of Taiwan’s 

machine tool industry, stirring up quite 
a sensation in advance of the Taipei 
International Machine Tool Show (TIMTOS), 
which will be held in March 2021

In 2019, the export value of Taiwan’s 
machine tool industry was US$3.064 
billion, ranking fifth in the world behind 
Germany, Japan, China and Italy. Although 
the COVID-19 outbreak, a black swan 
event, has hit the global economy hard, 
the complete supply chain of Taiwan’s 
machinery industry has helped to 
effectively mitigate the impact on Taiwan. 
It is therefore expected that Taiwan’s 
machinery industry has a promising 
prospect of reaching an output value of 
many trillions in the Industry 4.0 era, if 
Taiwan integrates the existing advantages 
of telecommunications with smart machinery 
and smart manufacturing.

The biennial TIMTOS will open its 
grand doors from March 15-20, 2021 
across three exhibition halls - Hall 1 and 
Hall 2 of Taipei Nangang Exhibition 

Center and TWTC Hall 1. The last show 
in 2019 housed a total of 1,230 exhibitors 
in 7,000 booths, attracting 7,511 foreign 
buyers. It is expected that TIMTOS 2021 
will extend the fruitful achievements of 
the previous show and reach a new 
peak, ensuring its position as the world’s 
third largest machine tool trade show.

It is also expected that the machine 
tool enterprises involved in assembling 
the mask production lines will showcase 
their key high-precision components, 
smart machinery and production lines, 
and smart manufacturing solutions. The 
organizers will also hold a TIMTOS Summit 
where industry experts and top business 
leaders specializing in Industry 4.0 and 
Smart Manufacturing will be invited to 
analyze industry and market trends. 
Registration for TIMTOS 2021 is planned 
to begin in late May 2020 and will be 
closed before the deadline if booths are 
filled. For more information, please 
visit www.timtos.com.tw.

TIMTOS WILL OPEN ITS GRAND DOORS FROM MARCH 15-20, 2021 ACROSS 
THREE EXHIBITION HALLS - HALL 1 AND HALL 2 OF TAIPEI NANGANG 

EXHIBITION CENTER AND TWTC HALL 1.



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

SEMINAR 2020
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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
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.FEIMEC 2020
Date :May 05 - 09, 2020

Venue :São Paulo Expo Exhibition & Convention Center,Brazil
Organizer :Informa Brasil

Tel :+55 11 30176800
Web Site:www.informagroup.com.br

MACH-TECH (INDUSTRY DAYS) 2020
Date :May 05 - 08, 2020

Venue :Budapest Fair Centre, Hungary
Organizer :Hungexpo
Tel :+36 1 2636000

Web Site: www.hungexpo.hu 

FABTECH MEXICO 2020
Date :May 12 - 14, 2020

Venue :Cintermex, Mexico
Organizer :PMA (Precision Metalforming Association)

Tel :+1 216 9018800
Web Site:www.metalforming.com

INTERTOOL AUSTRIA 2020
Date :May 12 - 15, 2020

Venue :Messezentrum Wien (Vienna Exhibition Centre), Austria
Organizer :Reed Exhibitions Messe Wien

Tel :+43 01 727 200
Web Site:www.messe.at

METAL JAPAN - HIGHLY-FUNCTIONAL METAL EXPO 2020
Date :May 13 - 15, 2020

Venue :Intex Osaka, Japan
Organizer :Reed Exhibitions Companies

Tel :+44 20 8271 2134
Web Site:www.reedexpo.com

BALTTECHNIKA 2020
Date :May 13 - 15, 2020

Venue :Lithuanian Exhibition Centre (Litexpo), Lithuania
Organizer :Litexpo

Tel :+370 5 2451800
Web Site:www.litexpo.lt

VIETNAM AUTOEXPO 2020
Date :May 07 - 10, 2020

Venue :Vietnam National Convention Center, NCC, Vietnam
Organizer :C.I.S Vietnam Advertising & Exhibition Ltd.

Tel :+84 4 39844104
Web Site:www.cisvietnam.com.vn

TAIPEI MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW - MT DUO 2020
Date :Sep 9 - 12, 2020

Venue :Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan
Organizer :TAITRA (Taiwan External Trade Development Council)

Tel :+886 2 27255200
Web Site:www.taiwantradeshows.com.tw

AUTOMOTIVE MANUFACTURING 2020
Date :June 24 - 27, 2020

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

Organizer :Reed Tradex Company
Tel :+662 686 7299

Web Site:www.reedtradex.com

MACH-TOOL 2020
Date :June 02 - 05, 2020

Venue :Poznan Congress Center, Poland
Organizer :Poznan International Fair

Tel :+48 61 869 2000
Web Site:www.mtp.pl

INTERNATIONAL METAL TECHNOLOGY TAIWAN
(IMT TAIWAN) 2020

Date :June 12 - 15, 2020
Venue :Greater Taichung International Expo Center, Taiwan

Organizer :KaigoCo.,Ltd
Tel :+886 2 25954212

Web Site:www.kaigo.com.tw

METAL SHOW & TIB 2020
Date :May 12 - 15, 2020

Venue :Romexpo, Romania
Organizer :Romexpo

Tel :+40 21 207 70 00
Web Site:www.romexpo.ro

ISFAHAN AUTOPART 2020
Date :June 11 - 14, 2020

Venue :Isfahan International Exhibition Fairground,Iran
Organizer :Isfahan International Exhibitions Co.

Tel :+98 31 326 14643
Web Site:www.isfahanfair.ir

INTERMACH 2020
Date : Sep 23 - 26, 2020

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

Organizer :Informa Markets
Tel :+66 0 2642 6911

Web Site:www.intermachshow .com

METALTECH MALAYSIA 2020
Date :June 10 - 13, 2020

Venue :Putra World Trade Centre (PWTC), Malaysia
Organizer :Trade Link ITE SdnBhd

Tel :+603 7842 9863
Web Site:www.tradelink.com

Trade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade Show
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IPN108101 IPN108102

SANYO SPECIAL STEEL

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

เหล็กพิเศษ Sanyo

	 Sanyo	Specia l	Steel	 เ ป็นบริษัทที่ ดีที่ สุด	ในด้านอุปกรณ ์

เครื่ องมืออันทันสมัย	ทั้ งคุณภาพของสินค้ าและ เทคโน โลยี ใน

การผลิตซ่ึงพยายามที่ จะท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ	ด้วยการน�า เสนอ

สินค้าที่ได้มาตรฐาน	ทั้งทางด้านคุณภาพและราคา	Sanyo	มีความ

ช� านาญในการผลิตเหล็กหลายประเภท	เช่น	เหล็ก	QC11,	QCM8,	

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

IPN108103

ULTRASONIC SYSTEM CUTTER

The machine emits ultrasonic wave to the blade 
attached to the cutter at a speed of 40,000 round per 
second; can cut workpieces at frequency above 20 KHz 
smoothly even the workpieces are hard and thick, with 
high precision, and is also able to work continuously the 
whole time.

เครื่องตัดระบบอัลตร้าโซนิค

เครื่ องปล่อยคลื่นอัลตร้าโซนิคไปยังใบมีดที่ติดอยู่บนเครื่องตัด	

ด้วยความเร็ว	40,000	รอบ	ต่อวินาที	ท�างานด้วยความถี่สูงกว่า	20	KHz	

สามารถตัดช้ินงานได้อย่างไหลลื่น	ตัดช้ินงานที่มีความแข็งและหนาได	้

มีความแม่นย�าสูง	อีกทัง้ยังสามารถท�างานต่อเนื่องได้ตลอดเวลา

LATHE MACHINE
The machine is equipped with an efficient milling and turning 

system; able to perform turning work on workpieces with a maximum 
diameter of 300 mm. and a maximum length of 470 mm. and 
automatic metal scraps conveyor set and robot arm connection 
system, with an automatic door open-close system. A servo motor 
is used for controlling the rotation speed, torque and positioning.

เคร่ืองกลึง
เครื่องมีระบบการกัดและการกลึงที่มีประสิทธิภาพ	สามารถกลึงช้ินงานขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด	300	มม.	ขนาดความยาวสูงสุด	470	มม.	มีชุดล�าเลียง

เศษโลหะอัตโนมัติ	และระบบเช่ือมต่อแขนกล	ประตูเป็นแบบระบบเปิด-ปิดอัตโนมัต	ิ

ใช้เซอร์โวมอเตอร์ควบคุมความเร็วการหมุน	แรงบิด	และต�าแหน่ง	
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IPN108104

IPN108106

IPN108105

FIBER LASER CUTTING MACHINE
The machine works efficiently and has a good processing 

quality with high cutting speed, 2-3 times faster than YAG 

lasers and CO
2
, by transmitting the power through fiber optic 

cable with no need to use reflection lenses. The laser moves at 

a speed of 120 meters per minute. The machine also helps 

save energy and is environmentally friendly. 

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์
เครื่องมีประสิทธิภาพในการทํางาน และมีคุณภาพในการประมวลผล

ที่ดี ความเร็วในการตัดสูง และเร็วกว่าเลเซอร์ YAG และ CO
2
 2-3 เท่า 

ช่วยประหยัดพลังงาน และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งผ่านสาย

ไฟเบอร์ออฟติก ทําให้ไม่จําเป�นต้องใช� เลนส์สะท้อน ตัวเลเซอร์เคลื่อนท่ี

ด้วยความเร็ว 120 เมตร ต่อนาที

ULTRASONIC WASHING MACHINE
The machine has a built-in Poreless Piezo Ceramic 

frequency generator with high stability. The tank structure 

is a 2 mm thick SUS 16 stainless steel resistant to acid 

and alkali conditions. It is also equipped with a short 

circuit protection system able to stably control the 

temperature in the tank from 30-100 degree Celsius, 

adjust the frequency and set the timer for shutting 

down.

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค
เครื่องมีตัวกําเนิดความถี่แบบ Poreless Piezo Ceramic มีความ

เสถียรภาพสูง โครงสร้างถังเป�นสแตนเลส SUS 16 หนา 2 มม. ทนต่อ

สภาพกรด และด่าง มีระบบป� องกันไฟฟ� าลัดวงจร สามารถควบคุม 

อุณภูมิในถังได้คงท่ีตั�งแต่ 30-100 องศาเซลเซียส สามารถปรับความถี่ 

และสามารถตั�งเวลาปิดเครื่องได้

SURFACE POLISHING MACHINE
The machine can do sharpening function while polishing and can erase fins or 

remove corners; clamp onto workpiece with vacuum system; can polish large 

workpieces. By pulling down the partition, the air will be cleaned through filter layer 

before being ventilated outside. There is a built-in dust trap, thus, making the workplace 

cleaned. Polishing speed at 0 - 4 meters per minute; can be used with materials 

with a width of 20 - 1,000 mm and a thickness of not more than 70 mm.

เครื่องขัดผิวชิ� นงาน
เครื่องสามารถลับคมขณะขัดผิวได้ และลบครีบหรือลบมุมได้ ยึดจับชิ�นงานด้วยระบบสุญญากาศ 

สามารถขัดชิ�นงานขนาดใหญ่ได้ โดยการดึงแผงกั�นลง ลมจะถูกทําความสะอาดผ่านชั�นกรองก่อนออก

สู่ภายนอก มีตัวดักฝุ่น ทําให้บริเวณที่ทํางานสะอาด ความเร็วในการขัดอยู่ท่ี 0 - 4 เมตร ต่อนาที 

สามารถใช�ได้กับวัสดุที่มีความกว้าง 20 - 1,000 มม. และหนาไม่เกิน 70 มม.

64 ManufacturingREVIEW 



INDUSTRIAL PRODUCT NEWS

IPN108109

IPN108108IPN108107

WATERJET CUTTING MACHINE
The machine can support functions on materials of 

a variety thicknesses, from composite metals to glasses and 

plastics; does not contain any toxic fumes, liquids or oils 

being used or caused by the machining process. Water level 

is controlled for clean and safe cutting. The machine is functional 

quieter than submersible operation at the cutting speed of 

12,700 mm. per minute.

เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท
เครื่องจักรสามารถรองรับวัสดุและความหนาที่หลากหลายตั�งแต่ โลหะ 

คอมโพสิท ไปจนถึงแก้วและพลาสติก เครื่องไม่มีควันพิษของเหลวหรือ

นํ�ามันที่ใช� หรือเกิดจากกระบวนการตัดเฉือน มีการควบคุมระดับนํ�าสําหรับ

การตัดที่สะอาดปลอดภัย และเงียบกว่าการทํางานแบบจุ่มใต้นํ�าความเร็ว

ในการตดั 12,700 มม.  ตอ่นาที 

VERTICAL MACHINING
The machine is robust and durable; able to cut 

heavy workpieces; equipped with cool ing system to 
prevent water splashing cutting speed at 20,000 mm. 
per minute. The machine is also equipped with a system 
to prevent coolant contamination or f ine part ic les 
during machining. Its base is an integrated casting 
structure which makes it no oi l leakage.

DRILLING MACHINE
The machine is quite compact; easy to move and install 

with chip conveyor; pallets can automatically changed, both 

linear and rotary, with automatic door that can be widely 

opened can drill hardened and thick materials with the drilling 

turning speed of 60 meters per minute.

เครื่องเจาะ 
เครื่ องมีความกะทัดรัด เคลื่ อนย้ายและติดตั�งได้สะดวก มีสายพาน

ลําเลียงชิป สามารถเปลี่ยนพาเลทอัตโนมัติได้ทั�งแบบเชิงเส้น และแบบหมุน 

ประตูเป�นแบบอัตโนมัติ สามารถเปิดกว้างได้ สามารถเจาะวัสดุที่มีความแข็ง 

และหนาได้ ความเร็วในการหมุนเจาะอยู่ที่  60 เมตร ต่อนาที

เครื่องจักรกลแนวตั �ง   
เครื่องมีความแข็งแรง และทนทาน สามารถตัดชิ� นงานที่หนักได้ 

มีระบบหล่อเย็นตัวป� องกันนํ�ากระเซ�น ความเร็วในการตัดชิ� นงานอยู่ที่ 

20,000 มม. ต่อนาที  มีระบบป� องกันการปนเปื� อนสารหล่อเย็น หรือ

อนุภาคละเอียดในระหว่างการตัดเฉือน ฐานเครื่ องเป�นโครงสร้าง

หล่อแบบรวม ซ่ึงทําให้ไม่มีการรั่วไหลของนํ�ามัน
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RELEASE  & ANNOUNCEMENT

SSP SET ELECTRICITY PRODUCTION 
TARGET TO REACH 400 MW AJA JOINTLY PROMOTES 

ELECTRIC VEHICLES

AJA ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

AJ Advance Technology Public Co., Ltd., or AJA participated 
in the meeting with the Parliamentary Committee on Energy 
to consider the Matter of “The Electric Vehicle Promotion in 
Thailand” thereby AJA proposes a 5-year excise tax reduction 
plan in order to encourage the domestic assemblies and the 
transfer of technology as well as increasing the employments 
and supporting the installation of electric charging stations 
nationwide.

THAIOIL LAUNCHES CLEAN 
FUEL PROJECT (CFP)

SSP วางเป้าผลิตไฟฟ้าแตะ 400 MW

Sermsang Power Corporation Public Co., Ltd., (SSP) jointly 
gave information to Securities Analysts by revealing the annual 
operational result and a move to go forward with the construction 
of the 48 MW wind power plant in Vietnam by setting the goal 
on the electricity generating capacity to increase to 400 MW. with 
in the next 3-5 years to support work achievement in creating 
new highest statistical record continuously.

Thaioil Public Company Limited held the foundation 
stone laying ceremony for the main production process 
control building under the Clean Fuel Project (CFP) by having 

ไทยออยล์เปิดโครงการพลังงานสะอาด (CFP)

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) จัดพิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรควบคุม

กระบวนกำรผลิตหลัก โครงกำรพลังงำนสะอำด ( Clean Fuel Project: CFP ) 

โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน นำยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ให้เกียรติ

เป็นประธำนในพิธี โดยมีผู้บริหำรระดับสูงจำก บมจ.ไทยออยล์ และผู้บริหำร

ระดับสูงจำก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมในพิธีดังกล่ำว ณ โรงกล่ัน

ไทยออยล์ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

บมจ. เสริมสร้ำง พำวเวอร์ คอร์ปอเรช่ัน (SSP) ร่วมให้ข้อมูลกับ

นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ เผยผลกำรด�ำเนินงำนปี พร้อมเดินหน้ำก่อสร้ำง

โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมเวียดนำม 48 เมกะวัตต์ วำงเป้ำ 3-5 ปี 

ข้ำงหน้ำ ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเป็น 400 เมกะวัตต์ หนุนผลงำนสร้ำง

สถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง 

Mr. Sonthirat Sonthichirawong, Minister of Energy, as the 
guest of honor to preside over the ceremony. Participating 
in the ceremony were high-level Executives from Thaioil 
Public Company Limited and PTT Public Company Limited. 
The ceremony took place at the Thaioil Refinery, Sriracha, 
Chonburi.

บริษัท เอเจ แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) หรือ AJA ร่วม

ประชุม กับคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ เรื่อง 

“กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย” โดย AJA น�ำเสนอแผนลดภำษี

สรรพสำมิต 5 ปี ส่งเสริมให้มีกำรประกอบในประเทศเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี

และเพิ่มจ้ำงแรงงำน และสนับสนุนให้ติดตั้งสถำนีชำร์จไฟฟ้ำทั่วประเทศ
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Thailand Institute of Scientific and Technological Research 
(TISTR), Ministry of Higher Education, Science, Research 
and Innovation (MHESI), Mr.Sompoch Ahunai, Director, Mine 
Mobil ity Research Co., Ltd., Electric Vehicle Industry 
Entrepreneur  signed a Memorandum of Understanding for 
Test Development, Standard, Part and Product Development, 
of Electric Vehicles.

TISTR COLLABORATES WITH 
MINE MOBILITY RESEARCH 

COMPANY LIMITED

Energy Policy and Planning Office (EPPO) organizes 
a brainstorming session to improve the new Thailand 
Integrated Energy Blueprint (TIEB) or The Energy Master Plan 
to be in coherence with the changing energy situation and 
create energy security all along with the country’s economic 
development.

EPPO MOVES FORWARD TO 
DRIVE COUNTRY ENERGY

สนพ. เดินหน้าขับเคล่ือนพลังงานประเทศ 

Risen Energy, a leading Chinese solar solutions provider 
registered on the A-share Board, signs a Cooperation Agreement 
with Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd., A leading provider of 
lightning and surge protection solutions from Shah Alam, 

RISEN ENERGY SIGNS CONTRACT TO 
SUPPLY 500W MODULE IN MALAYSIA

Risen Energy ลงนามสัญญาจัดหาโมดูล 500W ในมาเลเซีย 

วว. ร่วมมือ บริษัทไมน์ โมบิลิตี้ 
รีเสิร์ช จ�ากัด

Malaysia. Under this Agreement, Risen Energy will be responsible 
for supplying 20-megawatt highly efficient solar cell modules to 
power plants in Malaysia which is considered the world’s first 
order for a 500W module that evidently shows Risen Energy’s 
leadership in the 5.0 solar energy era.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสมโภชน์ อาหุนัย 

กรรมการ บริษัท ไมน์ โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จ�ากัด ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจการพัฒนาการ

ทดสอบ การพัฒนามาตรฐาน ช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดเวทีระดมความคิดเห็น

เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated 

Energy Blueprint-TIEB) ฉบับใหม่ หรือแผนแม่บทพลังงาน เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์พลังงานท่ีเปล่ียนแปลงไป และสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Risen Energy ผู้ให้บริการโซลูช่ันส์พลังงานแสงอาทิตย์ช้ันน�าจากจีน

ที่จดทะเบียนในกระดาน A-share ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ Tokai 

Engineering (M) Sdn. Bhd. ผู้ให้บริการโซลูช่ันส์ช้ันน�าด้านการป้องกัน

ฟ้าผ่าและไฟกระโชก จากเมืองชาห์ อลัม ประเทศมาเลเซีย ภายใต้สัญญา

ฉบับนี้ Risen Energy จะรับหน้าที่ ในการจัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

ประสิทธิภาพสูงขนาด 20 เมกะวัตต์ ให้กับโรงไฟฟ้าในมาเลเซีย ซ่ึงนับเป็น

ค�าสั่งซ้ือแรกของโลกส�าหรับโมดูล 500W ที่แสดงให้เห็นความเป็นผู้น�าของ 

Risen Energy ในยุคพลังงานแสงอาทิตย์ 5.0
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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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