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ประธาน Osamu Fukushima

รองรับการผลิตแมพิมพท่ีหลากหลาย 
(Clamping force) ต้ังแตขนาด 10 ตัน
ไปจนถึง 1,300 ตัน

รองรับการผลิตแมพิมพท่ีหลากหลาย 
(Clamping force) ต้ังแตขนาด 10 ตัน
ไปจนถึง 1,300 ตัน

　TOHO VIETNAM (โทโฮเวียดนาม) ต้ังอยูในนิคม 

อุตสาหกรรม Thang Long กลางกรุงฮานอย ประเทศ 

เวียดนาม ผลิตและจัดสงแมพิมพใหกับผูผลิตสินคา

สัญชาติญ่ีปุนในพ้ืนท่ีและผูผลิตงานฉีดพลาสติก  กอต้ัง

เม่ือป 2002 ในฐานะโรงงานแมพิมพของ TOHO KOGYO

(เมืองอันนากะ จังหวัดกุมมะ) ซ่ึงเปนผูผลิตแมพิมพ

พลาสติก โดยเร่ิมดําเนินการในป 2004 เปนตนมา  

นอกจากมุงเนนดานช้ินสวนไฟฟาแลว ก็ยังใหบริการ

อ่ืนๆ ตามความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ี อาทิเชน 

ช้ินสวนรถมอเตอรไซค ตลอดจนรับผลิตแมพิมพ 

Die-casting และแมพิมพ Rubber อีกดวย ในขณะท่ี 

เทคโนโลยีของลูกคาผูผลิตแมพิมพในทองถ่ินก็พัฒนา

ข้ึนอยางตอเน่ือง  เราสรางความเขมแข็งทางดาน

การแขงขันและสรางความแตกตาง เพ่ือ “มุงม่ันสูการ

เปนผูผลิตแมพิมพสัญชาติญ่ีปุนท่ีไมเหมือนใคร”

　TOHO KOGYO เขามาต้ังโรงงานในประเทศ 

เวียดนาม ดวย 2 เหตุผลหลัก ขอแรกคือ ตองการสราง

ความเขมแข็งในเร่ืองการผลิตแมพิมพเอง สวนขอท่ี 2  

คือ เปนความตองการของลูกคา ในชวงตนป 2000 

ซ่ึงสินคาหลัก คือโนตบุก ลูกคาไดรองขอใหลดเวลา 

Cycle time ในการผลิตใหเร็วข้ึน และอยากใหผลิต

แมพิมพโดยใชเวลาใหส้ันลงกวาเดิม  ซ่ึงบริษัทของเรา 

งานหลักคือการผลิตข้ึนรูป เดิมก็พอจะมีเคร่ืองจักร

สําหรับผลิตแมพิมพอยู แตการผลิตแมพิมพจํานวน

กวา 40 แมพิมพตอ 1 ผลิตภัณฑดวยระยะเวลาอัน

ส้ันน้ัน เราพบวาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี ตลอดจน

บุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอ เราจึงไดรองขอไปยังบริษัท

พันธมิตรอีกดานหน่ึง ในชวงเวลาเดียวกันน้ีลูกคา

ผูผลิตรายใหญรายหน่ึงก็ไดเสนอใหมาต้ังโรงงานท่ี

เวียดนาม เพ่ือผลิตแมพิมพสงใหกับบริษัทในทองถ่ิน

พรอมใหบริการบํารุงรักษาไปพรอมกัน และดวยเหตุน้ี

บริษัทฯ จึงผนึกกําลังรวมมือกันเพ่ือผลิตแมพิมพ

และไดยายมาต้ังโรงงานท่ีประเทศเวียดนาม ซ่ึงเรา

สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาไดท้ังสองเร่ืองไป

พรอมกัน  นิคมอุตสาหกรรม Thang Long มีโรงงาน

สัญชาติญ่ีปุนในปจจุบันอยูราว 80 โรงงาน บริษัท

ของเราเขามาต้ังเปนลําดับท่ี 12 ในฐานะโรงงาน

แมพิมพ นับไดวาเขามาต้ังฐานการผลิตในเวียดนาม

กอนใครเพ่ือนเลยทีเดียว

เปาหมายท่ียึดม่ันตอคุณภาพ 
ในอุตสาหกรรมแมพิมพของบริษัทญี่ปุน คือ “การเปน 
ผูผลิตแมพิมพพลาสติกที่มีความเท่ียงตรงเปน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”

นน 
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　นับต้ังแตเร่ิมดําเนินกิจการของ TOHO VIETNAM 

มาเปนระยะเวลากวา 15 ป ปจจุบันมีพนักงานราว 

180 คน และชาวญ่ีปุนประจําอยู 4 คน มีพ้ืนท่ีโรงงาน

13,545 ตร.ม. พ้ืนท่ีสวนของอาคาร 5,985 ตร.ม. 

ภายในมีเคร่ืองแมชชีนน่ิงเซ็นเตอร 5 แกน ผลิตโดย 

Mitusi Seiki (MC) มีเคร่ือง OKK เปนเคร่ือง MC 3 แกน

ผลิตจากบริษัทท่ีไตหวัน  มี YASDA CNC Jig Borers

ผลิตโดย Yasda Kogyo จํานวน 5 เคร่ือง  เรามีเคร่ือง

กัดไฟฟา EDM ผลิตโดย Sodick จํานวน 4 เคร่ือง  

เคร่ืองตัดดวยไฟฟาจํานวน 4 เคร่ือง และอ่ืนๆ  เรายังมี

เคร่ืองฉีด Plastic ข้ึนรูป 3 เคร่ือง ขนาดต้ังแต

110-550 ton ไวใชสําหรับการ Trial เตรียมไวดวย มีการ

นําเอาโปรแกรม CAD/CAM ท่ีเหมือนกับบริษัทแมเขา

มาใชในการสราง Machine Data by “CAM-TOOL” 

ของทางบริษัท C&G โดยมีอยูจํานวน 12 เคร่ือง โดย

พ้ืนฐานแลวเราเร่ิมต้ังแต ออกแบบแมพิมพ ทําการ

ผลิตไปจนถึงตกแตงแมพิมพใหสวยงาม โดยท้ังหมด

ดําเนินการโดยพนักงานชาวเวียดนาม

　80% ของยอดขายคือจําหนายใหกับลูกคาสัญชาติ

ญ่ีปุน ท่ีเหลืออีก 20% คือ บริษัทแม และโรงงานใน

ประเทศฟลิปปนส ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินกิจการมาต้ังแตป

2015 รวมลูกคาในพ้ืนท่ีกวา 100 ราย หากเราแยก

ตามผลิตภัณฑ ปจจุบันสัดสวนกวาคร่ึงจะเปนช้ินสวน

มอเตอรไซค รองลงมาคือ เคร่ืองพิมพ และเคร่ืองใช

ไฟฟา แตหากแยกตามประเภทของแมพิมพ แบงได 

เปน แมพิมพพลาสติก 70%, Die-casting 20% และ 

สุดทายคือแมพิมพ Rubber มี 10% ประธานบริษัท 

Osamu Fukushima กลาววา “ในกาวแรกเราคาดไว

วาสัดสวนการสงออกแมพิมพไปยังสํานักงานใหญ

จะสูงข้ึนกวาน้ี แตความตองการแมพิมพในประเทศ

กลับเพ่ิมสูงมากข้ึน  เราผลิตต้ังแตช้ินสวนกลไกท่ีมี

ความเท่ียงตรงสูงของเคร่ืองพิมพ ไปจนถึงช้ินสวน

ภายนอกของรถมอเตอรไซค เราจึงมีประสบการณ

การผลิตแมพิมพ ต้ังแตแมพิมพ (Clamping Force)

ขนาด 10 ตันไปจนถึง 1,300 ตัน ตามขนาดของ

เคร่ืองฉีด อีกท้ังเรามีการผลิตแมพิมพ Die-casting 

และแมพิมพ Rubber อีกดวย นําโดยประธาน 

Fukushima ซ่ึงอดีตคือผูจัดการฝายขาย ต้ังแตป

2009 ถึงป 2013 จากน้ันไดกลับมาเปนผูจัดการ

ฝายขายอีกคร้ังในป 2016 และข้ึนเปนหางเสือ

นําทีมบริหาร ในฐานะประธานบริษัทต้ังแตป 2017

เปนตนมา

　ซ่ึงคนท่ีทําหนาท่ีเปนผูจัดการแผนกดีไซนและ

การผลิตก็คือ คุณ Kenichi Morii ผูจัดการ Morii 

เขารวม Toho Kogyo ในป 2003 หลังสําเร็จ

การศึกษา ซ่ึงเปนชวงท่ีบริษัทกําลังมุงเสริมความ

สามารถในผลิตแบบ In-house ใหเขมแข็ง เขาไดรับ

มอบหมายใหอยูแผนกผลิตแมพิมพ และรับผิดชอบงาน

แมชชีนน่ิงของ CAM และ NC เคร่ืองมือเคร่ืองจักร

และซอฟตแวรตางๆ ถูกคัดเลือกโดยยึดจากนโยบาย

ของคุณ Masayuki Kitamura ซ่ึงเปนประธานของ

TOHO KOGYO ก็คือ “ไมวาจะเกิดอะไรข้ึนเราจะ

ใชแตอุปกรณท่ีดี” อยางเชนโปรแกรม CAM-TOOL

มุงเปาไปที่การแมชชีนนิ่งความเที่ยงตรง
และประสิทธิภาพสูง โดยการเพ่ิมจุดแข็ง
ของพนักงานในทองถิ่น

มุงเปาไปท่ีการแมชชีนนิ่งความเท่ียงตรง
และประสิทธิภาพสูง โดยการเพ่ิมจุดแข็ง
ของพนักงานในทองถิ่น

Mr.Kenichi Morii ผูจัดการแผนกออกแบบและแผนกผลิต



MANUFACTURERS GUIDEBOOK THAI 

38 

เม่ือเปรียบเทียบกับหลายๆ ผลิตภัณฑแลว พบวา

ผิวช้ินงานมีคุณภาพสูง มีผลตอการทํา Surface 

Treatment สําหรับช้ินงานแมพิมพ เพ่ือท่ีจะนําไป

ประกอบรวมน้ัน ไดรับการยอมรับเปนอยางสูงในการ

นํามาใช หากมองยอนกลับไป “CAM-TOOL” สามารถ

ดึงเอา Machining Path ออกมาใชไดอยางละเอียด

ตาม Image ชนิดท่ีวาเปนซอฟตแวรท่ี “เกาไดถูกจุด” 

“แตเน่ืองจากมีพารามิเตอรมากมายท่ีจะตองเซ็ต

ซ่ึงในเวลาน้ันยังไมมีผูรับผิดชอบท่ีทําเปน จึงลําบาก

มากในการทํา Machining Data ในระหวางน้ันไดรับ

การสนับสนุนเปนอยางดีจากบริษัท C&G System 

เราตางก็ทดลองและเรียนรูขอผิดพลาดซ้ําแลวซ้ําเลา 

เปนการเร่ิมทําระบบท่ียากลําบากมาก” ผูจัดการ 

Morii ไดรับมอบหมายใหอยู TOHO VIETNAM 

เปนเวลา 3 เดือน ในฐานะท่ีปรึกษาดานเทคนิค ในฤดู

ใบไมรวงของ ป 2010 และดํารงตําแหนงปจจุบัน

ต้ังแตเมษายน ป 2011 เปนตนมา “นโยบายของ

เราคือการลดเวลา การทํางานท่ีเปน Manual โดย

การเพ่ิมความแมนยํา ในการแมชชีนน่ิงของเคร่ืองจักร 

ซ่ึงได Machining Path ของโปรแกรม CAM-TOOL 

และฟงกช่ันตางๆ ท่ีลดความแปรผันของโหลดของ

เคร่ืองมือ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหมีความแมนยําและ

ประสิทธิภาพสูงข้ึน”

　มีพนักงานชาวเวียดนาม 10 คนคอยดูแล CAM 

ของบริษัท มีผูนําท่ีมากดวยประสบการณทํางาน 13 ป

คอยสอนงานสมาชิกคนอ่ืนๆ ไปพรอมกับการลงมือ

ฝกปฏิบัติจริง พนักงานใหมจะรับผิดชอบทําแมชชีนน่ิง 

EDM ซ่ึงมีการทําเง่ือนไขการแมชชีนน่ิงไวเปน 

Template อยูแลว แลวจึงคอยๆ Step up จากงาน

แมชชีนน่ิงช้ินสวนแมพิมพขนาดเล็กไปสู  ช้ินงาน

ขนาดใหญ สามารถสรางและพัฒนา Template ตาม

ข้ันตอนโดยการคัดสรรและอางอิงจาก Template ท่ีมี

รูปรางคลายกันได แตท่ีบริษัทเราน้ันผลิตภัณฑท่ี

รองรับมีหลากหลาย และใชแมพิมพท่ีแตกตางกันไป 

ท้ังขนาดและรูปราง ซ่ึงกระบวนการเรียนรูของเรา

จึงสอนใหพนักงานมีทักษะในการตัดสินใจ เลือกใช 

Machining Condition ท่ีเหมาะสม และสามารถสราง 

แมชชีนน่ิงดาตาไดเอง 

　หัวหนาฝาย Morii กลาวอยางประทับใจวา 

“โชคดีท่ีพนักงานของเราชอบท่ีจะเรียนรูมากพอ

ท่ีจะอานคูมือต้ังแตตนจนจบ ดังน้ันหากมีการ

อัปเกรดเวอรช่ันเราจะทดลองใชฟงกช่ันใหมๆ ทันที

พรอมท้ังพยายามคิดคนสรางสรรคการใชโปรแกรม

CAM-TOOL แตละ Tool Path ใหไดอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย  ซ่ึงไมใชเพียงแตทําในส่ิงท่ีถูก

บอกใหทําเทาน้ัน ถือวาพวกเขามีความทะเยอทะยานสูง 

หากเอยถึงความคาดหวังน้ัน หากพวกเขาสามารถ

ตรวจสอบ Tool Path ใหรอบคอบข้ึนกวาน้ีอีกสักนิด

ไดก็จะดีมากครับ” 

CAM มีวิศวกรชาวเวียดนาม 10 คนคอยดูแล

การจําลอง (Simulation) ตาม CAM-TOOL
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สงเสริมการสรางมาตรฐานและการทํา Template ไป

พร อมกับการให ความสํา คัญกับการคิด ริ เ ร่ิม

สรางสรรคอยางชาญฉลาดของพนักงานแตละคน

สวนจะรักษาสมดุลเหลาน้ันอยางไรน้ันเปนหนาท่ี

บริหารดูแลจัดการของหัวหนาแผนก Morii 

 ในสวนของการสนับสนุน CAM-TOOL ทางบริษัท

New System Vietnam (NSV) ซ่ึงเปนตัวแทน

จําหนายท่ีเวียดนามเปนผูดําเนินการ ผูจัดการ Morii 

มีความคิดวา “การจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ทํางานแตละวัน ใหคนเวียดนามดวยกันประสานงาน

กันเองจะรวดเร็วกวา” ท่ี NSV มีผูรับผิดชอบชาว

เวียดนามท่ีมีความสามารถ โดยเฉพาะอยางย่ิงมี

สํานักงานต้ังอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน คือนิคมอุตสาหกรรม 

Thang Long สามารถเขาไปชวยเหลือแกไขปญหา

ใหลูกคาไดโดยใชเวลาไมก่ีนาที  

　เม่ือป 2015 ชวงท่ีนําเคร่ืองจักรแมชชีนน่ิง 5 แกน 

เขามาใช ไดมีการนําโมดุล 5 แกนระบบ CAM-TOOL 

มาใชกอนลวงหนาแลว และไดมีการจัดสงชางเทคนิค

ชาวญ่ีปุนจาก CGS ASIA มาประจําการ ซ่ึงบริษัทน้ี

เปนบริษัทลูกของ C&G Systems และมีสํานักงาน

อยูท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย บริษัทฯ ใหบริการฝก

อบรมความรูเก่ียวกับการสรางแมชชีนน่ิงดาตา และ

สามารถดําเนินงานไดตามกําหนด แมปจจุบันจะยัง

ไมไดผลิตแมพิมพสําหรับรูปทรงท่ียากชนิดท่ีวา

หากไมใชเคร่ือง MC 5 แกนจะไมสามารถกัดช้ินงาน

ไดก็ตาม แตเราใหความสําคัญดานประสิทธิภาพ

ใหสามารถกัดช้ินงานไดดวยการจับเพียงคร้ังเดียว 

(One chucking) ซ่ึงเราสามารถเอียง (Index) ตาม

ขนาดมุมของช้ินงานแลวแยกใชงานระหวางการกัด 

5 แกนแบบคงท่ี Fix กับการกัด 5 แกนแบบตอเน่ือง

ไปพรอมกัน

มีเคร่ือง MC 5 แกนของ Mitsui Seiki และ 
Jig Borers CNC ของ Yasuda Kogyo

มีการทํา 5ส และ PDCA อยางจริงจัง 
ติดโปสเตอรเปนภาษาญ่ีปุนและภาษาเวียดนาม

เคร่ืองตัดไฟฟา EDM ของ Sodick ต้ังอยูเรียงราย

แมพิมพ Die-Casting สําหรับมอเตอรไซคก็มีเชนกัน
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　ในอุตสาหกรรมแมพิมพของเวียดนาม บริษัท

ทองถ่ินเองก็เร่ิมเขามาแขงขันกันเอง และกําลัง

ทวีความรุนแรงข้ึน ประธาน Fukushima กลาวอีกวา

“บริษัทคูแขงท่ีอยูในระดับเดียวกับเรามีอยู 6-7 ราย 

หากมองท่ีราคา ของเราอาจมีราคาสูงกวา จึงตองเนน

เร่ืองประสิทธิภาพและความเร็วในการแมชชีนน่ิง 

พรอมสงมอบในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนรักษา

คุณภาพใหไดอยางมีเอกลักษณ ตองทําใหลูกคารับรู

และเขาใจถึง “ความยอดเย่ียมในแบบฉบับของ

บริษัทญ่ีปุน” และสรางความแตกตางใหเดนชัด” ซ่ึง

กุญแจสําคัญสําหรับเร่ืองน้ีอยู ท่ีพนักงานในพ้ืนท่ี

น่ันเอง บริษัทฯ รวมมือกับทางมหาวิทยาลัย Hanoi

Industrial University ทุกปจะมีการสงนักศึกษา

ฝกงานราว 10-20 คนเขามารวมเรียนรูงานท้ังภาค

อบรมและปฏิบัติ จัดใหมีการทดสอบความสามารถ

ตามกําหนดเวลา ในระหวางฝกงาน บริษัทฯ ใชโอกาส

น้ีคนหาผูรวมงานใหมๆ ท่ีมีศักยภาพ กวาคร่ึงของ 

พนักงานท่ีน่ีก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยน้ี และ

มีพนักงานท่ีรับผิดชอบงานในตําแหนงผู จัดการ

อีกดวย ประธาน Fukushima ไดเสนอแนะวา “ให

ความรูกับพนักงานในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไป

สอนตอกับพนักงานท่ีเขามาใหมโดยชาวญ่ีปุนไม

ตองเขาไปคอยบอกอะไร สรางส่ิงน้ีใหเปนวงจร นับ

เปนเร่ืองท่ีสําคัญมากสําหรับโรงงานในตางประเทศ”

　 ในอีกดานหน่ึงของการแขงขันกับบริษัทใน

ทองถ่ิน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือสงเสริมและพัฒนา 

อุตสาหกรรมแมพิมพในเวียดนามใหเติบโตย่ิงข้ึน 

ในป 2013 ไดรวมมือกับ Yoshinaka Seiko และ 

Nagoya Precision Die ในการกอต้ัง “Hikoshi Mold 

Club” ข้ึนมา หน่ึงในกิจกรรม คือ จัดงานแลกเปล่ียน 

เพ่ือนําเสนอเทคโนโลยีปละ 1-2 คร้ัง โดยในงาน

ชวงเชาจะเนนท่ีชาวเวียดนาม ชวงบายเปนสวนของ

ชาวญ่ีปุน และจัดใหผูผลิตเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ตลอด 

จนผูผลิต CAM เขารวมฝกอบรมเทคโนโลยีใหมๆ 

ซ่ึงกิจกรรมท่ีสม่ําเสมอจะชวยสรางความรูสึกตอการ

มีสวนรวม

　กอนจัดต้ังสมาคมมีสมาชิก 3 บริษัท ปจจุบันมี

จํานวนสมาชิกกวา 90 บริษัท ประกอบดวยผูผลิต

แมพิมพ ญ่ีปุน-เวียดนาม และผูผลิตงานข้ึนรูป 30 

บริษัท ผู ผลิตเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ ตลอดจน

หนวยงานรัฐบาลญ่ีปุน ประธาน Fukushima กลาว

เสริมวา “เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําส่ังซ้ือท่ีมากข้ึนในเวียดนาม

จะตองสรางความรวมมือกันในประเทศใหได ซ่ึง

อุตสาหกรรมแมพิมพในเวียดนามยังมีศักยภาพอีก

มาก และดวยเทคนิคความสามารถน้ี เรายังมีอีกหลาย

งานท่ีตองทํา จากน้ีไปจะตองยกระดับไปพรอมๆ กัน 

เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันใหได” 

　ส่ิงท่ีบริษัทฯ วางเปาหมายไวคือ “การเปนผูผลิต

แมพิมพพลาสติกท่ีมีความเท่ียงตรงสูงเปนอันดับ

1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ประธาน Fukushima 

กลาวถึงเปาหมายไววา “อยากผลิตแมพิมพท่ีไมแพ

ผูผลิตแมพิมพญ่ีปุนใหจงได” ดังน้ัน จากน้ีตอไปส่ิง

ท่ีขาดไมไดคือ จะตองส่ือสารกับพนักงานในพ้ืนท่ี

อยางท่ัวถึง สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน 

วางรากฐานพนักงานใหม่ันคง พรอมท้ังใหความรู 

และสรางพันธมิตรท่ีเขมแข็งกับผู ผลิตสินคาแต

ละราย ประธาน Fukushima และผูจัดการ Morii 

กลาวอยางคาดหวังกับพนักงานในพ้ืนท่ีวา “อยากให

เข าใจวิสัยทัศนของลูกคาและคิดใหเหมือนกับ

ชาวญ่ีปุนในการทํางานผลิตแมพิมพ” 

ทุมสรรพกําลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตแมพิมพในเวียดนาม พรอมๆ กับเพ่ิม
ความเหนือช้ันใหกับบริษัทฯ

ทุมสรรพกําลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตแมพิมพในเวียดนาม พรอมๆ กับเพ่ิม
ความเหนือช้ันใหกับบริษัทฯ
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จากซาย GM Atsushi Okabe, ผูจัดการ Bui Le Hung, 
ประธาน Kyochi Kita, คุณ Nguyen Thanh Chung

 NSV กอต้ังเม่ือป 2002  โดยเปนการรวมลงทุน 

ระหวางประเทศญ่ีปุนและเวียดนาม เร่ิมดําเนินกิจการ

ในป 2003 เปนตนมา นับแตป 2015 เปนตนมา

ก็ไดดําเนินธุรกิจรวมกับบริษัท New System 

Vietnam ในฐานะบริษัทในกลุม Argo-grap ประเทศ

ญ่ีปุน NSV ดําเนินงานภายใตการบริหารงานของ

ประธาน Kyochi Kita และ GM Atsushi Okabe 

ซ่ึงเปนชาวญ่ีปุน และเม่ือรวมท้ังหมดจะมีพนักงาน 

27 คน จัดต้ังสํานักงานไวท่ีกรุงฮานอย นครโฮจิมินห

และเมืองไฮฟอง นอกจาก CAM-TOOL แลวยัง

รับผิดชอบการจําหนายสินคา CAD/CAM/CAE/PLM

ท่ีเวียดนาม อาทิ CATIA  DELMIA  CADmeister  

Mastercam และ Moldex3D เปนตน

 ผูใชงาน CAM-TOOL ท่ีเวียดนาม ปจจุบันมี 

จํานวน 20 บริษัท วางเปาหมายไววาในแตละปจะ

ตองไดลูกคาใหม 3 บริษัท ประธาน Kita กลาวไววา

“ในการบุกเบิกส่ิงใหมๆ ส่ิงสําคัญคือเราตองวาง

รากฐานใหแข็งแรง ตองรูขอมูลของบริษัทใหรวดเร็ว 

วาประสบปญหาอะไรอยู เชน คุณภาพงานแมชชีนน่ิง

เปนตน  จากน้ันบอกใหเขาทราบถึงความสามารถและ

วิธีแกปญหาของ CAM-TOOL เพ่ือนําเสนอแนวทาง

แกไขปญหา ใหหมดไป” เม่ือ

ปท่ีแลวเราไดลูกคาภายใน

ประเทศมา ซ่ึงการไดมาซ่ึง

ลูกคาเจาน้ีเราจะนําไปใช

เปน Model case เพ่ือสราง

ความเขมแข็งในการบุกเบิก

ลูกคาในประเทศตอไป 

 มีความม่ันใจในระบบการใหบริการลูกคา ผูท่ี

ดูแลจัดการโปรแกรม CAD/CAM/CAE คือ ผูจัดการ 

Bui Le Hung ซ่ึงเปนวิศวกรท่ีมีประสบการณ เปนผู

รวมกอต้ัง NSV และยังเปนสมาชิกของสถาบันวิจัย

สาธารณะ สวนผูรับผิดชอบโปรแกรม CAM-TOOL 

คือ คุณ Nguyen Thanh Chung เปนสมาชิกภาค

วิชาเคร่ืองจักรกลของมหาวิทยาลัย แมเขาจะทํางาน

มาเพียงแค 3 ป ก็ไดรับความไววางใจอยางมากจาก

ลูกคา คุณ Chung ไดรับการฝกฝนมาอยางตอเน่ือง

จากทางบริษัท CGS ASIA ประเทศไทย และมีความ

เช่ียวชาญเร่ืองเทคนิคไปจนถึงวิธีการส่ือสารให

ความชวยเหลือและใหการฝกอบรมลูกคา โดยอาศัย

ประสบการณดังกลาวน้ัน

ประธาน Kyochi Kita

“เราขาย“เราขายการบริการการบริการ ไมใช ไมใชตัวสินคาตัวสินคา”
New System Vietnam (NSV) New System Vietnam (NSV) ที่ทีทุ่มเททุมเทใหกับใหกับอุตสาหกรรมแมพิมพอุตสาหกรรมแมพิมพในในเวียดนามเวียดนาม


