เทคนิ ค อั น น่ า ทึ ่ ง ของเอฮิ เ มะ
เครื่องจั ก รอุ ป กรณ์ ท ั ่ ว ไป

http://s-frasco.com

บ ร ิ ษ ั ท ฟ ร า ส โ ก ้ จ ำ � ก ั ด ( F r a s c o C o ., Ltd)

เทคนิ ค อั น น่ า ทึ ่ ง ของเอฮิ เ มะ

คูม่ อื แนะนำ�
บริษทั ของจังหวัดเอฮิเมะ
~เมทัลเล็กซ์ 2015~
ต่อเรือ,ผ้าขนหนู,สิ่งทอ,น้ำ�มัน ฯลฯ

435,100ล้านเยน

1,120,900ล้านเยน

ทนี่ คี่ อ
ื จ.เอฮ
เิ มะ

Ikata Town (ต.อิคาตะ)

(การสำ � รวจสถิ ต ิ อ ุ ต สาหกรรม พ.ศ.2556)
“Shimanamikaidō” (“ชิมานามิไคโด”)
To Onomichi City, Hiroshima Pref.

(ไป อ.โอโนมิจิ จ.ฮิโรชิมา)

ผลิตงานในแบบพิเศษซึ่งสามารถรับออเดอร์ได้ตั้งแต่1ชิ้น
(ทำ�หางเหยี่ยว/ทำ�เกลียวนอกเหนือจากแบบมาตรฐาน เป็นต้น)
• ถนัดด้านการตัดทีม
่ คี วามแม่นยำ�

สำ�หรับวัตถุขนาดเล็ก

ผลิตมีดทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะไม่เหมือนใครใน
บริษทั เราเอง เพือ่ ตัดวัสดุทก่ี ดั ขึน้ รูปได้ยากและ
ทนความร้อนสูง ช่างทุกคนได้เรียนรูก้ ารเลือกมีด
ให้เข้ากับวัตถุดบิ ได้อย่างเหมาะสมทีส่ ดุ จาก
ประสบการณ์,เข้าใจแบบและคุณสมบัตขิ องวัสดุ
มีทกั ษะระดับสูงสามารถทำ�ตัง้ แต่การแปรรูปไป
จนกระทัง่ ตรวจสอบได้ดว้ ยคนคนเดียว สามารถ
รับออเดอร์ได้ครบวงจรทัง้ ออกแบบ/ผลิต/
ประกอบ/ปรับแต่ง ตัง้ แต่การหารือขัน้ ออกแบบ
ไปจนถึงเมนเทนแนนซ์ และสามารถรองรับได้
ตัง้ แต่สนิ ค้าจำ�นวนรายการเดียวอีกด้วย
อีกหนึง่ ลักษณะเด่นทีส่ �ำ คัญคือ ถนัดด้านผลิต
งานต้นแบบและงานชิน้ เดียว สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่านลูกค้าได้อย่างเทีย่ งตรง
และส่งงานได้ในเวลาอันสัน้ /ราคาย่อมเยา เพราะ
สามารถจัดหาวัตถุดบิ ได้ทกุ ชนิดรวมถึงวัตถุดบิ ที่
หายาก,เทคนิคและประสบการณ์ของช่างฝีมอื ที่
บังคับเครือ่ งกลึงอเนกประสงค์ได้ตามใจต้องการ
เรายังคงมุง่ มัน่ ทุกวันเพือ่ ทีจ่ ะนำ�เสนอวิธแี ปรรูป
และวัตถุดบิ ทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ เป็นต้น ด้วยโปรเจคและไอ
เดียทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะไม่ซ�ำ้ ใคร และสรรค์สร้าง
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ยีย่ มยอด

• รับผลิตงานสำ�หรับมาตรฐานพิเศษ

ถนัดผลิตงานแบบพิเศษเช่น ทำ�เกลียวมาตรฐาน
พิเศษสำ�หรับชิน้ ส่วนสุญญากาศในการผลิตสารกึง่
ตัวนำ�,ทำ�หางเหยีย่ วซึง่ ปากจะแคบแต่ดา้ นในกว้างเพือ่
ไม่ให้ยางหลุดตกลงไปสำ�หรับนำ�ไปใช้ในปะเก็น/โอริงที่
เกีย่ วกับงานสุญญากาศ
ตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าอย่างยืดหยุน่
ด้วยเทคนิคระดับสูงทีส่ ามารถผลิตงานเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาดเล็กมากอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่
ของเกลียว4mm มีผลงานมากมายในการผลิตงานวัสดุ
ทีก่ ดั ขึน้ รูปได้ยากเป็นพิเศษตัง้ แต่วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ทัว่ ไปอย่างสเตนเลสหรืออะลูมเิ นียม ไปจนกระทัง่ การ
ตัดโลหะหายากเช่นแฮฟเนียม ไม่วา่ จะเป็นการผลิต
งานทีย่ ากแค่ไหน ฟราสโก้ยงั คงยืนหยัดทีจ่ ะ “ทำ�ให้
สำ�เร็จจงได้”

ทำ�หางเหยีย่ วทีม่ มี าตรฐานพิเศษ

• ข้อมูลบริษท
ั

Uwajima Port
(ทาเรืออุวาจิมะ)

FAX/ 0897-56-6534

ก่อตั้ง/ มกราคม พ.ศ.2516 ทุนจดทะเบียน/ 10ล้านเยน
ตัวแทน/ตัวแทนกรรมการบริษัท นายโคอิจิ ฟุจิวาระ
จำ�นวนพนักงาน/ 28คน
ลักษณะธุรกิจ/ ออกแบบ/ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำ�หรับผลิตสาร
กึ่งตัวนำ�,ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับสุญญากาศ,เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
ในโรงงาน(FA)
ยอดขาย/ 420ล้านเยน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ วัน
ที่30กันยายน พ.ศ.2558)

Kamijima Town (ต.คามิจมิ ะ)

Hakatajima IC (ทางแยกตางระดับฮาคาตะจิมะ)

Iyo City (อ.อิโยะ)
Ōzu IC

Ōshimakita IC

Iyokomatsukita IC

Tōyotanbara IC

(ทางแยกตางระดับอิโยะโคมัทสึคติ ะ)
Tōyo-kō Port (ทาเรือโทโยะ)

(ทางแยกตางระดับโทโยะทันบาระ)
(ทางแยกตางระดับอิโยะ) Tōon City
(อ.โทอน)
Iyo IC

<ทางดวน>

Kawauchi IC
มาสคอตส่งเสริมภา
Niihama-kō Port (ทาเรือนีฮามะ)
Iyokomatsu IC
(ทางแยกตางระดับคาวาอุจ)ิ
พลักษณ์จ.เอฮิเมะ
(ทางแยกตางระดับอิโยะโคมัทสึ)
Tobe Town
Iyosaijō IC (ทางแยกตางระดับอิโยะไซโจ)
Mikyan
Uchiko ikazaki IC (ต.โทเบะ)
Mishima-Kawanoe-kō Port
Saijō City
(ทางแยกตางระดับอุจโิ กะอิคาซากิ)
Niihama IC
(ทาเรือมิชมิ ะ คาวาโนะเอะ)
Mt.Ishizuchisan
(อ.ไซโจ)
(ทางแยกตางระดับนีฮามะ)
(ภูเขาอิชซิ จู )ิ
Uchiko Town
To Kagawa Pref.
Doi IC
(ต.อุ
จ
โ
ิ
กะ)
(ไป จ.คากาวะ)
Ōzu City (อ.โอซุ)
(ทางแยกตางระดับโดะอิ)
Kumakōgen Town
Seiyo uwa IC
Mishima
kawanoe
IC
(ต.คุมะโคเก็น)
(ทางแยกตางระดับเซโยะอุวะ)
Niihama City
(ทางแยกตางระดับมิชมิ ะคาวาโนะเอะ)
(อ.นีฮามะ)
Seiyo City
Uwajima kita IC
Shikokuchūō City
(ทางแยกตางระดับอุวาจิมะคิตะ) (อ.เซโยะ)
(อ.ชิโกกุจโู อ)

3743-2, Iioka, Saijō-shi, Ehime-ken 793-0010 JAPAN
TEL/ 0897-56-7482

Imabari-kita IC

(ทางแยกตางระดับอิมาบาริคติ ะ)

(ทางแยกตางระดับโอชิมะคิตะ)
Matsuyama-kō Port
Ōshimaminami IC (ทางแยกตางระดับโอชิมะมินามิ)
(ทาเรือมัทสึยามะ)
Imabari IC
(ทางแยกตางระดับอิมาบาริ)
Imabari-kō Port (ทาเรืออิมาบาริ)
Matsuyama Airport
Matsuyama City
(สนามบินมัทสึยามะ)
Imabari City
Ōzu kitatada IC
(อ.มัทสึยามะ)
Imabari yunoura IC
(อ.อิมาบาริ)
(ทางแยกตางระดับโอซุคติ ะทาดะ)
Matsuyama IC
Masaki Town (ต.มาซากิ)
(ทางแยกตางระดับอิมาบาริยโุ นะอุระ)
(ทางแยกตางระดับมัทสึยามะ)

Yawatahama City
(อ.ยาวาตะฮามะ)

ทำ�ชิ้นส่วนสำ�หรับเครื่องจักรที่มีความแม่นย

3

เคมี,เครื่องจักรทั่วไป,อาหาร ฯลฯ

จำ�พวกม ลู ค่าผล ติ ภัณฑ์ท ี ส่ ง่ จำ�หน่ายของ
เม อื งหลักในจ.เอฮ เิ มะ

(ทางแยกตางระดับโอมิชิมะ)

บริษทั ฟราสโก้ จำ�กัด

ความสามารถทางเทคนิคทีต่ ดั ได้ตามใจอยากไม่วา่ จะเป็น
วัสดุประเภทใด

อ.อิมาบาริ(ประชากร170,000คน)
Ōmishima IC

สร้างผลิตภัณฑ์หลากชนิดที่เข้ากับความต้องการของยุคสมัย
ตัง้ แต่ชน้ิ ส่วนเครือ่ งจักรสำ�หรับอุตสาหกรรมทัว่ ไป ออกแบบ/ผลิต/
ประกอบเครือ่ งจักรระบบอัตโนมัตใิ นโรงงาน(FA) ไปจนถึงผลิตชิน้
ส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับสุญญากาศ/อุปกรณ์สำ�หรับผลิตสารกึ่ง
ตัวนำ�

้ รูปได้ยาก
• ตัดทดลองวัสดุทก่ี ดั ขึน
และแล้วไทเทเนียมก็ไม่ใช่วสั ดุทก่ี ดั ขึน้ รูปได้ยาก
อีกต่อไป เราสามารถผลิตงานวัสดุทก่ี ดั ขึน้ รูปได้
ยากเช่น เซอร์โคเนียม,แทนทาลัม,ทังสเตน
บริสทุ ธิ,์ คอปเปอร์ทงั สเตน ให้มรี ะดับความ
แม่นยำ�ทีต่ อ้ งการในหน่วย10μได้อย่างแม่นยำ� มี
เครือ่ งมืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคนิคที่
ตอบสนองความต้องการในเรือ่ งคุณภาพระดับสูง
ของบริษทั รายใหญ่ผผู้ ลิตสารกึง่ ตัวนำ�
สามารถตัดวัสดุได้มากกว่า200ชนิดรวมทีไ่ ม่มใี น
มาตรฐานJISด้วย ซึง่ เฉพาะสเตนเลสอย่างเดียว
มีมากกว่า20ชนิด นอกจากนีย้ งั มี โลหะมี
ค่า,โลหะหายาก,เรซิน่ เป็นต้น อีกทัง้ มีเส้นทางจัด
ซือ้ เป็นของตนเองทีส่ ามารถหาวัตถุดบิ ได้เกือบทุก
ชนิด และสามารถตอบสนองทุกความต้องการ
ของท่านลูกค้าได้

อ.มัทสึยามะ(ประชากร120,000คน)

Tsushima takata IC

(ทางแยกตางระดับโอซุ)

Shingū IC

(ทางแยกตางระดับชินกู)
Kihoku Town
(ต.คิโฮกุ)

(ทางแยกตางระดับทสึชมิ ะทาคาตะ)
Uwajima City Matsuno Town
(อ.อุวาจิมะ)
(ต.มัทสึโนะ)
Ainan Town
(ต.ไอนัน)

อ.ไซโจ(ประชากร110,000คน)

โ ล ห ะ น อ ก ก ลุ่ ม เ ห ล็ ก , อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า , เ ห ล็ ก /
เหล็กกล้า,เครื่องดื่ม ฯลฯ

799,600ล้านเยน

อ.ชิโกกุจูโอ(ประชากร90,000คน)

อ.นีฮามะ(ประชากร120,000คน)
เคมี,โลหะนอกกลุ่มเหล็ก,เครื่องจักรทั่วไป ฯลฯ

กระดาษ,เยื่อกระดาษ,พลาสติก ฯลฯ

658,200ล้านเยน

602,300ล้านเยน

• ประวัตคิ วามเป็นมา

พ.ศ.2516 ก่อตั้ง ฟุจิวาระ เทคโคโฉะ(Fujiwara Tekkō-sho)
พ.ศ.2525 จดทะเบียนบริษัทเป็น ยูเก็นไกฉะ* ฟุจิวาระ เทคโคโฉะ
(*บริษัทจำ�กัดแบบง่าย)
พ.ศ.2530 ก่อสร้างต่อเติมโรงงานของบริษัท
นำ�เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์เข้ามาใช้
พ.ศ.2533 เริ่มผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำ�หรับสร้างสารกึ่งตัวนำ�,
ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุญญากาศ
พ.ศ.2538 นำ�เครื่องกลึงNC(Numerical Control)เข้ามาใช้
พ.ศ.2544 ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน ISO9001:2000
พ.ศ.2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟราสโก้ จำ�กัด
นำ�เครื่องไวร์คัทเข้ามาใช้
พ.ศ.2548
เริ่มปรับระบบการผลิตภายในเพื่อการประกอบยูนิตขนาดเล็ก
พ.ศ.2550 ย้ายไปยังอาคารใหม่
พ.ศ.2555 นำ�เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนเข้ามาใช้
พ.ศ.2556 นำ�เครื่องเจียรราบเข้ามาใช้
พ.ศ.2557 รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมไทเทเนียมแห่งประเทศญี่ปุ่น(JTS)
นำ�เครื่องกลึง5แกนร่วมเข้ามาใช้

อุตสาหกรรมของจ.เอฮิเมะ

ประชากรของจ.เอฮิเมะ(การสำ�รวจสำ�มะโนประชากร พ.ศ.
2553)ราว1,431,000คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
จังหวัด(คำ�นวณจากราคาประจำ�ปี)ราว4,720,000ล้าน
เยน(พ.ศ.2555)จำ�พวกมูลค่าผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ จำ�หน่าย
ราว4,067,800ล้านเยน(พ.ศ.2556) โครงสร้างอุตสาหกรรมของ
จังหวัดนีแ้ บ่งตามมูลค่าการผลิตได้เป็น อุตสาหกรรมขัน้
ที1่ (2.1%),อุตสาหกรรมขัน้ ที2่ (23.6%),อุตสาหกรรมขัน้
ที3่ (73.7%) ประเภทอุตสาหกรรมทีม่ จี �ำ พวกมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ี
ส่งจำ�หน่ายสูงคือ น้�ำ มันและถ่านหิน(17.1%),โลหะนอกกลุม่
เหล็ก(16.1%),กระดาษและเยือ่ กระดาษ(13.0%),เครือ่ งจักร
สำ�หรับขนส่งเช่นเรือ(10.8%)ตามลำ�ดับ อนึง่ จังหวัดนีม้ ี
ลักษณะเด่นตรงทีเ่ ป็นจังหวัดอุตสาหกรรมซึง่ มีสว่ นแบ่งจำ�พวก
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ จำ�หน่ายคิดเป็น47.4%ของชิโกกุโดยรวม
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บูธ No. BC05
บริษัท ไซเบอร
จำกัด (Cyber
Co., Ltd.)

เทคนิ ค อั น น่ า ทึ ่ ง ของเอฮิ เ มะ
เครื่องจั ก รอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า

เทคนิ ค อั น น่ า ทึ ่ ง ของเอฮิ เ มะ
http://www.advantec-japan.co.jp

บ ร ิ ษ ั ท แ อ ด แ ว น เ ท ค จ ำ � ก ั ด ( A d v a ntec Co Ltd)

รองรับด้านชิน้ ส่วนสุญญากาศทุกชนิดอย่าง
ยืดหยุน่ รองรับออเดอร์พเิ ศษหรือทีม่ ี
กำ�หนดมอบสินค้ากระชัน้ ชิดได้อย่างเทีย่ ง
ตรงด้วยระบบผลิตงานจำ�นวนน้อยและ
หลากชนิด(high-mix low-volume
production)

1

http://www.aono.co.jp/cyber

บริ ษ ั ท ไซเบอร์ จำ �กั ด (Cyber Co., Ltd.)

อุ ป กรณ์ จั บ เวลาชุ บ แข็ ง
อัตโนมัติ “มาโดกะ”

ผลิตท่อไอเสียสุญญากาศ,ผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับอุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ�(semiconductor),จำ�หน่ายแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์สำ�หรับทดสอบ ฯลฯ

บริษทั แอดแวนเทค จำ�กัด

บริษทั ไซเบอร์ จำ�กัด

มีระบบเพียบพร้อม รองรับได้ทันท่วงทีทั้งในและต่างประเทศ

ขอนำ�คุณสูค่ รัง้ แรกของการจับเวลาเกิดเจลแบบอัตโนมัติ

ุ ภาพสูงอย่างมัน่ คง
• ป้อนผลิตภัณฑ์คณ
บริษทั แอดแวนเทค จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่าย
ท่อสำ�หรับอุปกรณ์สญ
ุ ญากาศทีเ่ กีย่ วกับ
ทัศนศาสตร์,ผลึกเหลว,สารกึง่ ตัวนำ�
รับออเดอร์ผลิตภัณฑ์แปรรูป,วัสดุยาแนวรอย
ต่อ,ท่ออะลูมเิ นียม,เหล็ก,สเตนเลสตัง้ แต่1ชิน้
และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครือ่ งจักร,ชิน้
ส่วน เช่น โมลิบดีนมั ,ทังสเตนสำ�หรับเตาคาร์บไู ร
ซิง่ สุญญากาศในราคาทีแ่ ข่งขันได้ การยึดติดกับ
คุณภาพทีบ่ ม่ เพาะมาจากการผลิตชิน้ ส่วน
สุญญากาศนัน้ ได้รบั ความไว้วางใจและการ
ประเมินค่าเป็นอย่างสูงจากหลายบริษทั ผูผ้ ลิต
อุปกรณ์การผลิตสารกึง่ ตัวนำ�

เบลโล่,หลอดมีความยืดหยุน่ สเตนเลส

เครื ่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า

• กลุม
่ เวเฟอร์ทร่ี องรับทุกเกรด
มีแผ่นซิลคิ อนเวเฟอร์,เวเฟอร์ไพลิน,แก้วเชิง
ทัศนศาสตร์และอืน่ ๆทุกชนิดและขนาด จำ�หน่าย
ตัง้ แต่ลอ็ ตขนาดเล็กตามการใช้งานของท่าน
ลูกค้า อีกทัง้ ยังสามารถรับเคลือบโดยไอเชิง
เคมี(CVD)และเคลือบโดยไอทางกายภาพ(PVD)
ได้ตามการใช้งาน
นอกจากนีย้ งั นำ�เสนออย่างครบวงจรเช่น การ
เลือกใช้วสั ดุ,การก่อสร้าง,การจำ�หน่ายกระแสไฟ
ฯลฯ ควบคูก่ บั การติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ส�ำ หรับ
บ้านและสถานทีส่ าธารณะ และกำ�ลังเดินหน้า
ท้าทายในสาขาใหม่อาทิเช่น ภายในประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในโปรเจคโรงผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

แผ่นซิลคิ อนเวเฟอร์ส�ำ หรับทดสอบ

• เดินหน้าท้าทายในสิง่ ใหม่อย่างไม่
หยุดยัง้ เช่น กิจการวัสดุ

จัดหาแก้วเชิงทัศนศาสตร์,วัสดุหกั เหแสงสำ�หรับ
เลนส์,สายของชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์/วัสดุอลั เดอร์
เลเยอร์(Under layer), วัสดุสะท้อนแสงสำ�หรับ
ไฟ/กระจกสำ�หรับรถสองล้อหรือรถยนต์,เป้าสาร
เคลือบในฐานะเป็นวัสดุส�ำ หรับเคลือบแข็ง(Hard
coating)สำ�หรับเครือ่ งมือคาร์ไบด์ซเี มนต์,วัสดุ
สำ�หรับเคลือบด้วยไอรวมถึงอุปกรณ์วสั ดุสน้ิ
เปลือง ในราคาย่อมเยา
อีกทัง้ ยังเพียบพร้อมด้วยระบบควบคุมคุณภาพ
สูงสุดตัง้ แต่รบั ออเดอร์,ผลิต,ตรวจสอบจนกระทัง่
ส่งมอบสินค้า ในฐานะบริษทั ในสาขาล้�ำ หน้าที่
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรดุ หน้าอย่างไม่หยุดยัง้

วัสดุส�ำ หรับเคลือบแบบPVD

พัฒนาซอฟต์แวร์,ออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ั
• ข้อมูลบริษท

293-1, Minato, Saijō-shi, Ehime-ken 793-0046 JAPAN
TEL/ 0897-53-7711
FAX/ 0897-53-7733

ก่อตั้ง/ พฤษภาคม พ.ศ.2538 ทุนจดทะเบียน/ 41,500,000เยน
ตัวแทน/ตัวแทนกรรมการบริษัท นายมาซาฮิเดะ ยามาดะ,นายโนบุ
โอะ ซุโด
จำ�นวนพนักงาน/ 180คน
ลักษณะธุรกิจ/ ผลิตชิ้นส่วนท่อสุญญากาศและท่อไอเสีย
สุญญากาศ/ท่อสุญญากาศและท่อก๊าซสำ�หรับสารกึ่งตัวนำ�
ฯลฯ,จำ�หน่ายเวเฟอร์สำ�หรับทดสอบ,กิจการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
เป็นต้น
สำ�นักงาน/ สำ�นักงานใหญ่โตเกียว,โยโกฮามา,โอซากา,ฟุคุโอกะ,ยา
มานาชิ,นางาซากิ,มิยางิ
ยอดขาย/ 17,000ล้านเยน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ.2556 ณ
วันที่31มีนาคม พ.ศ.2557)

• ประวัตคิ วามเป็นมา

พ.ศ.2538 ก่อตั้งบริษัท แอดแวนเทค จำ�กัด
พ.ศ.2542 เปิดสำ�นักงานขายโตเกียว (ปัจจุบันคือสาขาโยโกฮามา)
พ.ศ.2548 ก่อตั้งบริษัทลูกที่ซูโจว ประเทศจีน
พ.ศ.2553 ก่อตั้งบริษัทลูกที่ประเทศสิงคโปร์
พ.ศ.2554 เปิดสำ�นักงานขายโตเกียว (ปัจจุบนั คือสำ�นักงานใหญ่
โตเกียว)
พ.ศ.2554 ก่อตัง้ บริษทั ลูกทีป่ ระเทศเกาหลีใต้
พ.ศ.2555 รวมบริษทั พันธมิตรสารกึง่ ตัวนำ�ของไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ
กรุป๊
พ.ศ.2556 ก่อตัง้ บริษทั ลูกทีป่ ระเทศอินเดีย
พ.ศ.2556 แต่งตั้งบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขายส่งสารกึ่ง
ตัวนำ�เป็นบริษัทลูก

• กลุม
่ เทคโนโลยีชน้ั นำ�ด้านระบบ

อัตโนมัตใิ นโรงงาน(FA)ทีม่ บี ทบาทของ
นีฮามะ เมืองแห่งอุตสาหกรรม

บริษทั ของเราได้มงุ่ มัน่ ในการทำ�เครือ่ งอุปกรณ์อ�ำ นวยความ
สะดวกในอุตสาหกรรมและเครือ่ งจักรให้เป็นอัตโนมัตแิ ละ
ประหยัดพลังงาน อาทิเช่น อิเล็กทรอนิกส์และ
ซอฟต์แวร์,ออกแบบระบบควบคุมและผลิต เป็นต้น ณ อำ�เภอ
นีฮามะ จังหวัดเอฮิเมะ ซึง่ มีซมู โิ ตโมะเป็นจุดเริม่ ต้น
กลุม่ เทคโนโลยีซง่ึ เป็นทีค่ าดหวังของสาขาระบบอัตโนมัตใิ น
โรงงาน(FA) ถึงแม้จะเป็นคนกลุม่ เล็กแต่ท�ำ การผลิตสินค้า
หลากหลายชนิดตัง้ แต่สนิ ค้าจำ�นวนรายการเดียวจนถึงการ
ผลิตจำ�นวนมาก
จากการประสานความร่วมมือกันของกลุม่ ออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และกลุม่ ออกแบบระบบควบคุม ในด้านการ
วัด,การควบคุม,การประมวลผลข้อมูล เราได้ตอบสนองความ
ต้องการระดับสูงของท่านลูกค้าด้วยเทคโนโลยีลา่ สุดและการ
บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ขน้ั สูง และ
เทคโนโลยีประยุกต์ของอุปกรณ์อเนกประสงค์

กลุม่ เทคโนโลยีชน้ั นำ�ขนาดเล็ก

• สามารถจับเวลาชุบแข็งของเรซิน
่ ได้
หลายชนิดจากการพัฒนาวิธกี ารกวน
สาร

ณ ปัจจุบนั การจับเวลาชุบแข็งเทอร์โมเซตติง้ เรซิน่ (พรีเพ
รก,สารสำ�หรับห่อหุม้ หรือ Encapsulants, Epoxy Molding
Compound หรือ EMC,สีและอืน่ ๆ) มักจะอาศัยการบังคับ
ด้วยมือ แต่อปุ กรณ์ของบริษทั เราสามารถกวนให้เสมอกัน
และรองรับการใช้งานกับเรซิน่ ทีก่ �ำ ลังเพิม่ ความหลากหลายได้
ด้วยวิธกี วนในรูปแบบเฉพาะ(หมุนแบบเยือ้ งศูนย์เป็น2แกน
หรือ Bi-axial Eccentricity Stir) อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นาแท่งกวน
แต่ละประเภทซึง่ จะทำ�ให้สามารถวัดเรซิน่ ได้หลายชนิด ใน
ครัง้ นี้ สืบเนือ่ งมาจากการพัฒนาPCซอฟต์แวร์และการ
ควบคุมจากPC,วัดแบบเรียลไทม์,ติดตัง้ ฟังก์ชน่ั วิเคราะห์แต่ละ
ประเภท ทำ�ให้สามารถนำ�ไปใช้ได้ในหลายสาขา(การวิจยั /
พัฒนา,ผลิต,ควบคุมคุณภาพ)
อีกทัง้ ในวงการ บริษทั ผูผ้ ลิตหลายรายซึง่ ใช้เทอร์โมเซตติง้ เรซิน่
สามารถนำ�เอาไปประยุกต์ใช้ได้ และมีการติดต่อทางการค้า
เพิม่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นในประเทศ และจากตลาดไต้หวัน,เกาหลี
อีกด้วย

• พัฒนาอุปกรณ์การกวนทีใ่ ช้เทคโนโลยี
การกวนหมุนแบบเยือ้ งศูนย์
เป็น2แกน(Bi-axial Eccentricity Stir)ซึง่
เป็นผลจากการบ่มเพาะพัฒนาอุปกรณ์
จับเวลาชุบแข็งอัตโนมัติ
ได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ในการกวนซึง่ ไม่มใี นบริษทั อืน่ และมี
ลักษณะเด่นอยูท่ ว่ี ธิ กี วนโดยใช้เทคโนโลยีหมุนแบบเยือ้ งศูนย์
เป็น2แกน(Bi-axial Eccentricity Stir) อันเป็นรูปแบบการกวน
ของอุปกรณ์จบั เวลาชุบแข็งอัตโนมัตซิ ง่ึ ใช้ได้กบั สารตัวอย่าง
ทุกชนิดตัง้ แต่ของเหลวจนกระทัง่ ของเหลวทีม่ คี วามหนืดสูง
สามารถเปลีย่ นระดับความเร็วทัง้ ของการหมุนเวียนและการ
หมุนรอบตัวเองได้โดยการควบคุมจากคอนโทรลเลอร์ และ
สามารถนำ�ไปใช้กบั การกวนสารตัวอย่างได้หลายชนิดด้วย
การเลือกใช้แท่งกวนแต่ละประเภทควบคูก่ นั สามารถ
ออกแบบขนาดภาชนะและแท่งกวนตามความต้องการของ
ท่านลูกค้าได้

• ข้อมูลบริษท
ั

Nakamuramatsugi 1-8-21,Niihama-shi,Ehime-ken 792-0041 JAPAN
TEL/ 0897-40-6633
FAX/ 0897-40-6641

ก่อตั้ง/ ธันวาคม พ.ศ.2511 ทุนจดทะเบียน/ 50ล้านเยน
ตัวแทน/ตัวแทนกรรมการบริษัท นายคาซูยูกิ คาวาบาตะ จำ�นวนพนักงาน/
46คน
ลักษณะธุรกิจ/ พัฒนาซอฟต์แวร์, ออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ยอดขาย/ 440ล้านเยน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ วันที่31มีนาคม
พ.ศ.2558)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ อาโอโนะ มารีน กรุ๊ป (Aono Marine Group)

• ประวัตคิ วามเป็นมา

พ.ศ.2511 ก่อตั้งยูเก็นไกฉะ* อิโยะเดนฉิ (Yūgengaisha Iyodenshi)(*บริษัท
จำ�กัดแบบง่าย)
พ.ศ.2517 เริ่มทำ�การผลิตอุปกรณไฟฟ้าที่เกี่ยวกับVTR
พ.ศ.2521 ก่อตั้งโรงงานซาวาซุให้เป็นฝ่ายการผลิต
พ.ศ.2524 ย้ายฝ่ายขายอุปกรณ์ไร้สายไปตั้งที่บริษัท อิโยะซูชินกิ จำ�กัด
(Iyo Tsūshin-ki)

อุปกรณ์การกวนซึ่งใช้การหมุนแบบเยื้องศูนย์
เป็น2แกน(Bi-axial Eccentricity Stir)

พ.ศ.2525 ตั้งฝ่ายผลิตเทปมาตรฐานสำ�หรับVTR
ย้ายไปตั้งที่บริษัท Matsushita Kotobuki Electronics Industries, Ltd.
ภายในสำ�นักงานไซโจ
พ.ศ.2526 ก่อตั้งโรงงานโอซาดะ
ก่อตั้งสำ�นักงานใหญ่ที่ต.ทาคางิ อ.นีฮามะ
พ.ศ.2530 ก่อตั้งโรงงานทากิฮามะ,แผนกควบคุม
พ.ศ.2533 เปลีย่ นยูเก็นไกฉะ เป็นบริษทั จำ�กัด,เปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั อิโยะเทค
นิคอล จำ�กัด
พ.ศ.2537 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาโอโนะ มารีน กรุ๊ป (Aono Marine
Group)
พ.ศ.2540 ย้ายสำ�นักงานใหญ่มาสร้างที่นาคามุระมัทสึงิ อ.นีฮามะ
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไซเบอร์ จำ�กัด
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