
และแล้วไทเทเนียมก็ไม่ใช่วัสดุท่ีกัดข้ึนรูปได้ยาก
อีกต่อไป เราสามารถผลิตงานวัสดุท่ีกัดข้ึนรูปได้
ยากเช่น  เซอร์โคเนียม,แทนทาลัม,ทังสเตน
บริสุทธ์ิ,คอปเปอร์ทังสเตน ให้มีระดับความ
แม่นยำาท่ีต้องการในหน่วย10μได้อย่างแม่นยำา มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคนิคท่ี
ตอบสนองความต้องการในเร่ืองคุณภาพระดับสูง
ของบริษัทรายใหญ่ผู้ผลิตสารก่ึงตัวนำา
สามารถตัดวัสดุได้มากกว่า200ชนิดรวมท่ีไม่มีใน
มาตรฐานJISด้วย ซ่ึงเฉพาะสเตนเลสอย่างเดียว
มีมากกว่า20ชนิด นอกจากน้ียังมี โลหะมี
ค่า,โลหะหายาก,เรซ่ินเป็นต้น อีกท้ัง มีเส้นทางจัด
ซ้ือเป็นของตนเองท่ีสามารถหาวัตถุดิบได้เกือบทุก
ชนิด และสามารถตอบสนองทุกความต้องการ
ของท่านลูกค้าได้

• ตัดทดลองวัสดุท่ีกัดข้ึนรูปได้ยาก • ถนัดด้านการตัดท่ีมีความแม่นยำา
สำาหรับวัตถุขนาดเล็ก

• รับผลิตงานสำาหรับมาตรฐานพิเศษ

ผลิตมีดท่ีมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครใน
บริษัทเราเอง เพ่ือตัดวัสดุท่ีกัดข้ึนรูปได้ยากและ
ทนความร้อนสูง ช่างทุกคนได้เรียนรู้การเลือกมีด
ให้เข้ากับวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมท่ีสุดจาก
ประสบการณ์,เข้าใจแบบและคุณสมบัติของวัสดุ 
มีทักษะระดับสูงสามารถทำาต้ังแต่การแปรรูปไป
จนกระท่ังตรวจสอบได้ด้วยคนคนเดียว สามารถ
รับออเดอร์ได้ครบวงจรท้ังออกแบบ/ผลิต/
ประกอบ/ปรับแต่ง ต้ังแต่การหารือข้ันออกแบบ
ไปจนถึงเมนเทนแนนซ์ และสามารถรองรับได้
ต้ังแต่สินค้าจำานวนรายการเดียวอีกด้วย
อีกหน่ึงลักษณะเด่นท่ีสำาคัญคือ ถนัดด้านผลิต
งานต้นแบบและงานช้ินเดียว สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่านลูกค้าได้อย่างเท่ียงตรง 
และส่งงานได้ในเวลาอันส้ัน/ราคาย่อมเยา เพราะ
สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ทุกชนิดรวมถึงวัตถุดิบท่ี
หายาก,เทคนิคและประสบการณ์ของช่างฝีมือท่ี
บังคับเคร่ืองกลึงอเนกประสงค์ได้ตามใจต้องการ 
เรายังคงมุ่งม่ันทุกวันเพ่ือท่ีจะนำาเสนอวิธีแปรรูป
และวัตถุดิบท่ีดีย่ิงข้ึน เป็นต้น ด้วยโปรเจคและไอ
เดียท่ีมีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ำาใคร และสรรค์สร้าง
ผลิตภัณฑ์ท่ีเย่ียมยอด

ถนัดผลิตงานแบบพิเศษเช่น ทำาเกลียวมาตรฐาน

พิเศษสำาหรับช้ินส่วนสุญญากาศในการผลิตสารก่ึง

ตัวนำา,ทำาหางเหย่ียวซ่ึงปากจะแคบแต่ด้านในกว้างเพ่ือ

ไม่ให้ยางหลุดตกลงไปสำาหรับนำาไปใช้ในปะเก็น/โอริงท่ี

เก่ียวกับงานสุญญากาศ

ตอบสนองความต้องการของท่านลูกค้าอย่างยืดหยุ่น 

ด้วยเทคนิคระดับสูงท่ีสามารถผลิตงานเส้นผ่าน

ศูนย์กลางขนาดเล็กมากอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย

ของเกลียว4mm มีผลงานมากมายในการผลิตงานวัสดุ

ท่ีกัดข้ึนรูปได้ยากเป็นพิเศษต้ังแต่วัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปอย่างสเตนเลสหรืออะลูมิเนียม ไปจนกระท่ังการ

ตัดโลหะหายากเช่นแฮฟเนียม ไม่ว่าจะเป็นการผลิต

งานท่ียากแค่ไหน ฟราสโก้ยังคงยืนหยัดท่ีจะ “ทำาให้

สำาเร็จจงได้”

• ข้อมูลบริษัท
3743-2, Iioka, Saijō-shi, Ehime-ken 793-0010 JAPAN

TEL/ 0897-56-7482

FAX/ 0897-56-6534

ก่อตั้ง/ มกราคม พ.ศ.2516 ทุนจดทะเบียน/ 10ล้านเยน

ตัวแทน/ตัวแทนกรรมการบริษัท นายโคอิจิ ฟุจิวาระ 

จำานวนพนักงาน/ 28คน

ลักษณะธุรกิจ/ ออกแบบ/ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำาหรับผลิตสาร

กึ่งตัวนำา,ชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับสุญญากาศ,เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

ในโรงงาน(FA) 

ยอดขาย/ 420ล้านเยน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ วัน

ที่30กันยายน พ.ศ.2558)

• ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2516 ก่อตั้ง ฟุจิวาระ เทคโคโฉะ(Fujiwara Tekkō-sho)

พ.ศ.2525 จดทะเบียนบริษัทเป็น ยูเก็นไกฉะ* ฟุจิวาระ เทคโคโฉะ 

(*บริษัทจำากัดแบบง่าย)

พ.ศ.2530 ก่อสร้างต่อเติมโรงงานของบริษัท 

นำาเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์เข้ามาใช้

พ.ศ.2533 เริ่มผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำาหรับสร้างสารกึ่งตัวนำา,

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุญญากาศ

พ.ศ.2538 นำาเครื่องกลึงNC(Numerical Control)เข้ามาใช้

พ.ศ.2544 ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียน ISO9001:2000

พ.ศ.2547 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟราสโก้ จำากัด

นำาเครื่องไวร์คัทเข้ามาใช้

พ.ศ.2548 

เริ่มปรับระบบการผลิตภายในเพื่อการประกอบยูนิตขนาดเล็ก

พ.ศ.2550 ย้ายไปยังอาคารใหม่

พ.ศ.2555 นำาเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกนเข้ามาใช้

พ.ศ.2556 นำาเครื่องเจียรราบเข้ามาใช้

พ.ศ.2557 รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมไทเทเนียมแห่งประเทศญี่ปุ่น(JTS)

นำาเครื่องกลึง5แกนร่วมเข้ามาใช้

http://s-frasco.com

บริษัท ฟราสโก้ จำากัด
ทำาชิ้นส่วนสำาหรับเครื่องจักรที่มีความแม่นย

ผลิตงานในแบบพิเศษซึ่งสามารถรับออเดอร์ได้ตั้งแต่1ชิ้น 
(ทำาหางเหยี่ยว/ทำาเกลียวนอกเหนือจากแบบมาตรฐาน เป็นต้น)

สร้างผลิตภัณฑ์หลากชนิดท่ีเข้ากับความต้องการของยุคสมัย 

ต้ังแต่ช้ินส่วนเคร่ืองจักรสำาหรับอุตสาหกรรมท่ัวไป ออกแบบ/ผลิต/

ประกอบเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติในโรงงาน(FA) ไปจนถึงผลิตช้ิน

ส่วนอุปกรณ์เก่ียวกับสุญญากาศ/อุปกรณ์สำาหรับผลิตสารก่ึง

ตัวนำา

ความสามารถทางเทคนิคท่ีตัดได้ตามใจอยากไม่ว่าจะเป็น
วัสดุประเภทใด

ทำาหางเหย่ียวท่ีมีมาตรฐานพิเศษ

เครื ่องจักรอุปกรณ์ทั ่วไป บ ร ิ ษ ั ท  ฟ ร า ส โ ก ้  จ ำ า ก ั ด  ( F r a s c o  C o . ,  L t d )

Imabari IC
(ทางแยกตางระดับอิมาบาริ)

Imabari yunoura IC 
(ทางแยกตางระดับอิมาบาริยุโนะอุระ)

Tōyotanbara IC 
(ทางแยกตางระดับโทโยะทันบาระ)

Imabari-kita IC
(ทางแยกตางระดับอิมาบาริคิตะ)

Ōshimaminami IC (ทางแยกตางระดับโอชิมะมินามิ)

Ōshimakita IC (ทางแยกตางระดับโอชิมะคิตะ)
Hakatajima IC (ทางแยกตางระดับฮาคาตะจิมะ)

Ōmishima IC 
(ทางแยกตางระดับโอมิชิมะ)

“Shimanamikaidō” (“ชิมานามิไคโด”)
To Onomichi City, Hiroshima Pref. 
(ไป อ.โอโนมิจิ จ.ฮิโรชิมา)

Kamijima Town (ต.คามิจิมะ)

Imabari-kō Port (ทาเรืออิมาบาริ)

Iyokomatsukita IC
(ทางแยกตางระดับอิโยะโคมัทสึคิตะ)

Iyokomatsu IC
(ทางแยกตางระดับอิโยะโคมัทสึ)

Tōyo-kō Port (ทาเรือโทโยะ)

Saijō City
(อ.ไซโจ)Mt.Ishizuchisan

(ภูเขาอิชิซูจิ)

Iyosaijō IC (ทางแยกตางระดับอิโยะไซโจ)

Niihama IC
(ทางแยกตางระดับนีฮามะ)

<ทางดวน>

Niihama City
(อ.นีฮามะ)

Niihama-kō Port (ทาเรือนีฮามะ)

Doi IC
(ทางแยกตางระดับโดะอิ)

Mishima kawanoe IC
(ทางแยกตางระดับมิชิมะคาวาโนะเอะ)

Shikokuchūō City
(อ.ชิโกกุจูโอ)

Mishima-Kawanoe-kō Port
(ทาเรือมิชิมะ คาวาโนะเอะ)

Shingū IC
(ทางแยกตางระดับชินกู)

To Kagawa Pref. 
(ไป จ.คากาวะ)

Matsuyama City 
(อ.มัทสึยามะ)

Matsuyama-kō Port
(ทาเรือมัทสึยามะ)

Matsuyama Airport
(สนามบินมัทสึยามะ)

Matsuyama IC
(ทางแยกตางระดับมัทสึยามะ)

Tōon City
(อ.โทอน)

Kawauchi IC
(ทางแยกตางระดับคาวาอุจิ)

Kumakōgen Town
(ต.คุมะโคเก็น)

Masaki Town (ต.มาซากิ)

Iyo IC
(ทางแยกตางระดับอิโยะ)

Iyo City (อ.อิโยะ)

Tobe Town
(ต.โทเบะ)

Uchiko Town
(ต.อุจิโกะ)

Ōzu IC
(ทางแยกตางระดับโอซุ)

Uchiko ikazaki IC
(ทางแยกตางระดับอุจิโกะอิคาซากิ)

Ōzu kitatada IC
(ทางแยกตางระดับโอซุคิตะทาดะ)

Seiyo uwa IC
(ทางแยกตางระดับเซโยะอุวะ)

Uwajima kita IC
(ทางแยกตางระดับอุวาจิมะคิตะ)

Tsushima takata IC
(ทางแยกตางระดับทสึชิมะทาคาตะ)

Ōzu City (อ.โอซุ)

Yawatahama City
(อ.ยาวาตะฮามะ)

Ikata Town (ต.อิคาตะ)

Seiyo City
(อ.เซโยะ)

Kihoku Town
(ต.คิโฮกุ)

Matsuno Town
(ต.มัทสึโนะ)

Uwajima City 
(อ.อุวาจิมะ)

Ainan Town
(ต.ไอนัน)

Uwajima Port
(ทาเรืออุวาจิมะ)

Imabari City
(อ.อิมาบาริ)
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ซุปเปอรโดม

บูธ No. BC05 
บริษัท ไซเบอร 
จำกัด (Cyber 
Co., Ltd.)

บูธ No. 6D05 
บริษัท ฟราสโก 
จำกัด (Frasco 
Co., Ltd)
บูธ No. 6D03 
บริษัท 
แอดแวนเทค 
จำกัด 
(Advantec Co 
Ltd)

ประชากรของจ.เอฮิเมะ(การสำารวจสำามะโนประชากร พ.ศ.
2553)ราว1,431,000คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
จังหวัด(คำานวณจากราคาประจำาปี)ราว4,720,000ล้าน
เยน(พ.ศ.2555)จำาพวกมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีส่งจำาหน่าย
ราว4,067,800ล้านเยน(พ.ศ.2556) โครงสร้างอุตสาหกรรมของ
จังหวัดน้ีแบ่งตามมูลค่าการผลิตได้เป็น อุตสาหกรรมข้ัน
ท่ี1(2.1%),อุตสาหกรรมข้ันท่ี2(23.6%),อุตสาหกรรมข้ัน
ท่ี3(73.7%) ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีจำาพวกมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ี
ส่งจำาหน่ายสูงคือ น้ำามันและถ่านหิน(17.1%),โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก(16.1%),กระดาษและเย่ือกระดาษ(13.0%),เคร่ืองจักร
สำาหรับขนส่งเช่นเรือ(10.8%)ตามลำาดับ อน่ึง จังหวัดน้ีมี
ลักษณะเด่นตรงท่ีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมซ่ึงมีส่วนแบ่งจำาพวก
มูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีส่งจำาหน่ายคิดเป็น47.4%ของชิโกกุโดยรวม

อุตสาหกรรมของจ.เอฮิเมะ ข้อมูลบูธ

มาสคอตส่งเสริมภา
พลักษณ์จ.เอฮิเมะ
Mikyan

คู่มือแนะนำา
บริษัทของจังหวัดเอฮิเมะ

~เมทลัเลก็ซ์  2015~

เทคนิคอันน่าทึ ่งของเอฮิเมะ

จำาพวกม ลูคา่ผลติภณัฑ์ท ีส่ง่จำาหนา่ยของ

เม อืงหลกัในจ.เอฮ เิมะ

(การสำารวจสถิติอุตสาหกรรม พ.ศ.2556)

อ.อมิาบาริ(ประชากร170,000คน)
ต่อเรือ,ผ้าขนหนู,สิ่งทอ,น้ำามัน ฯลฯ

1,120,900ล้านเยน

อ.มทัสยึามะ(ประชากร120,000คน)
เคมี,เครื่องจักรทั่วไป,อาหาร ฯลฯ

435,100ล้านเยน

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.นฮีามะ(ประชากร120,000คน)
เคมี,โลหะนอกกลุ่มเหล็ก,เครื่องจักรทั่วไป ฯลฯ

658,200ล้านเยน

อ.ชิโกกุจูโอ(ประชากร90,000คน)
กระดาษ,เยื่อกระดาษ,พลาสติก ฯลฯ

602,300ล้านเยน

ท ีน่ ีค่อืจ.เอฮเิมะ

เทคนิคอันน่าทึ ่งของเอฮิเมะ
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อุป ก ร ณ์ จับ เ ว ล า ชุบ แ ข็ง

อัตโนมัติ “มาโดกะ”

บริษัทของเราได้มุ่งม่ันในการทำาเคร่ืองอุปกรณ์อำานวยความ
สะดวกในอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรให้เป็นอัตโนมัติและ
ประหยัดพลังงาน อาทิเช่น อิเล็กทรอนิกส์และ
ซอฟต์แวร์,ออกแบบระบบควบคุมและผลิต เป็นต้น ณ อำาเภอ
นีฮามะ จังหวัดเอฮิเมะ ซ่ึงมีซูมิโตโมะเป็นจุดเร่ิมต้น
กลุ่มเทคโนโลยีซ่ึงเป็นท่ีคาดหวังของสาขาระบบอัตโนมัติใน
โรงงาน(FA) ถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กแต่ทำาการผลิตสินค้า
หลากหลายชนิดต้ังแต่สินค้าจำานวนรายการเดียวจนถึงการ
ผลิตจำานวนมาก
จากการประสานความร่วมมือกันของกลุ่มออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มออกแบบระบบควบคุม ในด้านการ
วัด,การควบคุม,การประมวลผลข้อมูล เราได้ตอบสนองความ
ต้องการระดับสูงของท่านลูกค้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและการ
บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง และ
เทคโนโลยีประยุกต์ของอุปกรณ์อเนกประสงค์

• กลุ่มเทคโนโลยีช้ันนำาด้านระบบ
อัตโนมัติในโรงงาน(FA)ท่ีมีบทบาทของ
นีฮามะ เมืองแห่งอุตสาหกรรม

• พัฒนาอุปกรณ์การกวนท่ีใช้เทคโนโลยี
การกวนหมุนแบบเย้ืองศูนย์
เป็น2แกน(Bi-axial Eccentricity Stir)ซ่ึง
เป็นผลจากการบ่มเพาะพัฒนาอุปกรณ์
จับเวลาชุบแข็งอัตโนมัติ

• สามารถจับเวลาชุบแข็งของเรซ่ินได้
หลายชนิดจากการพัฒนาวิธีการกวน
สาร
ณ ปัจจุบัน การจับเวลาชุบแข็งเทอร์โมเซตต้ิงเรซ่ิน (พรีเพ

รก,สารสำาหรับห่อหุ้ม หรือ Encapsulants, Epoxy Molding 
Compound หรือ EMC,สีและอ่ืนๆ) มักจะอาศัยการบังคับ
ด้วยมือ แต่อุปกรณ์ของบริษัทเราสามารถกวนให้เสมอกัน 
และรองรับการใช้งานกับเรซ่ินท่ีกำาลังเพ่ิมความหลากหลายได้
ด้วยวิธีกวนในรูปแบบเฉพาะ(หมุนแบบเย้ืองศูนย์เป็น2แกน 
หรือ Bi-axial Eccentricity Stir) อีกท้ังยังได้พัฒนาแท่งกวน
แต่ละประเภทซ่ึงจะทำาให้สามารถวัดเรซ่ินได้หลายชนิด ใน
คร้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากการพัฒนาPCซอฟต์แวร์และการ
ควบคุมจากPC,วัดแบบเรียลไทม์,ติดต้ังฟังก์ช่ันวิเคราะห์แต่ละ
ประเภท ทำาให้สามารถนำาไปใช้ได้ในหลายสาขา(การวิจัย/
พัฒนา,ผลิต,ควบคุมคุณภาพ)
อีกท้ังในวงการ บริษัทผู้ผลิตหลายรายซ่ึงใช้เทอร์โมเซตต้ิงเรซ่ิน
สามารถนำาเอาไปประยุกต์ใช้ได้ และมีการติดต่อทางการค้า
เพ่ิมข้ึนไม่ว่าจะเป็นในประเทศ และจากตลาดไต้หวัน,เกาหลี
อีกด้วย

ได้พัฒนาอุปกรณ์ในการกวนซ่ึงไม่มีในบริษัทอ่ืนและมี
ลักษณะเด่นอยู่ท่ีวิธีกวนโดยใช้เทคโนโลยีหมุนแบบเย้ืองศูนย์
เป็น2แกน(Bi-axial Eccentricity Stir) อันเป็นรูปแบบการกวน
ของอุปกรณ์จับเวลาชุบแข็งอัตโนมัติซ่ึงใช้ได้กับสารตัวอย่าง
ทุกชนิดต้ังแต่ของเหลวจนกระท่ังของเหลวท่ีมีความหนืดสูง 
สามารถเปล่ียนระดับความเร็วท้ังของการหมุนเวียนและการ
หมุนรอบตัวเองได้โดยการควบคุมจากคอนโทรลเลอร์ และ
สามารถนำาไปใช้กับการกวนสารตัวอย่างได้หลายชนิดด้วย
การเลือกใช้แท่งกวนแต่ละประเภทควบคู่กัน สามารถ
ออกแบบขนาดภาชนะและแท่งกวนตามความต้องการของ
ท่านลูกค้าได้ 

• ข้อมูลบริษัท
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 จำานวนพนักงาน/ 

46คน

ลักษณะธุรกิจ/ พัฒนาซอฟต์แวร์, ออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ยอดขาย/ 440ล้านเยน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ.2557 ณ วันที่31มีนาคม 

พ.ศ.2558)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ อาโอโนะ มารีน กรุ๊ป (Aono Marine Group)

• ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2511 ก่อตั้งยูเก็นไกฉะ* อิโยะเดนฉิ (Yūgengaisha Iyodenshi)(*บริษัท

จำากัดแบบง่าย)

พ.ศ.2517 เริ่มทำาการผลิตอุปกรณไฟฟ้าที่เกี่ยวกับVTR

พ.ศ.2521 ก่อตั้งโรงงานซาวาซุให้เป็นฝ่ายการผลิต

พ.ศ.2524 ย้ายฝ่ายขายอุปกรณ์ไร้สายไปตั้งที่บริษัท อิโยะซูชินกิ จำากัด 

(Iyo Tsūshin-ki)

พ.ศ.2525 ตั้งฝ่ายผลิตเทปมาตรฐานสำาหรับVTR 

ย้ายไปตั้งที่บริษัท Matsushita Kotobuki Electronics Industries, Ltd. 

ภายในสำานักงานไซโจ

พ.ศ.2526 ก่อตั้งโรงงานโอซาดะ

ก่อตั้งสำานักงานใหญ่ที่ต.ทาคางิ อ.นีฮามะ

พ.ศ.2530 ก่อตั้งโรงงานทากิฮามะ,แผนกควบคุม

พ.ศ.2533 เปล่ียนยูเก็นไกฉะ เป็นบริษัทจำากัด,เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท อิโยะเทค 

นิคอล จำากัด

พ.ศ.2537 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาโอโนะ มารีน กรุ๊ป (Aono Marine 

Group)

พ.ศ.2540 ย้ายสำานักงานใหญ่มาสร้างที่นาคามุระมัทสึงิ อ.นีฮามะ

เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไซเบอร์ จำากัด

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

บริษัท ไซเบอร์ จำากัด
พัฒนาซอฟต์แวร์,ออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ขอนำาคุณสู่คร้ังแรกของการจับเวลาเกิดเจลแบบอัตโนมัติ

กลุ่มเทคโนโลยีช้ันนำาขนาดเล็ก อุปกรณ์การกวนซ่ึงใช้การหมุนแบบเย้ืองศูนย์
เป็น2แกน(Bi-axial Eccentricity Stir)

บริษัท แอดแวนเทค จำากัด ผลิตและจำาหน่าย
ท่อสำาหรับอุปกรณ์สุญญากาศท่ีเก่ียวกับ
ทัศนศาสตร์,ผลึกเหลว,สารก่ึงตัวนำา
รับออเดอร์ผลิตภัณฑ์แปรรูป,วัสดุยาแนวรอย
ต่อ,ท่ออะลูมิเนียม,เหล็ก,สเตนเลสต้ังแต่1ช้ิน 
และนำาเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเคร่ืองจักร,ช้ิน
ส่วน เช่น โมลิบดีนัม,ทังสเตนสำาหรับเตาคาร์บูไร
ซ่ิงสุญญากาศในราคาท่ีแข่งขันได้ การยึดติดกับ
คุณภาพท่ีบ่มเพาะมาจากการผลิตช้ินส่วน
สุญญากาศน้ันได้รับความไว้วางใจและการ
ประเมินค่าเป็นอย่างสูงจากหลายบริษัทผู้ผลิต
อุปกรณ์การผลิตสารก่ึงตัวนำา

• ป้อนผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างม่ันคง • กลุ่มเวเฟอร์ท่ีรองรับทุกเกรด • เดินหน้าท้าทายในส่ิงใหม่อย่างไม่
หยุดย้ัง เช่น กิจการวัสดุมีแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์,เวเฟอร์ไพลิน,แก้วเชิง

ทัศนศาสตร์และอ่ืนๆทุกชนิดและขนาด จำาหน่าย
ต้ังแต่ล็อตขนาดเล็กตามการใช้งานของท่าน
ลูกค้า อีกท้ังยังสามารถรับเคลือบโดยไอเชิง
เคมี(CVD)และเคลือบโดยไอทางกายภาพ(PVD)
ได้ตามการใช้งาน
นอกจากน้ียังนำาเสนออย่างครบวงจรเช่น การ
เลือกใช้วัสดุ,การก่อสร้าง,การจำาหน่ายกระแสไฟ 
ฯลฯ ควบคู่กับการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์สำาหรับ
บ้านและสถานท่ีสาธารณะ และกำาลังเดินหน้า
ท้าทายในสาขาใหม่อาทิเช่น ภายในประเทศ
ญ่ีปุ่น ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโปรเจคโรงผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

จัดหาแก้วเชิงทัศนศาสตร์,วัสดุหักเหแสงสำาหรับ
เลนส์,สายของช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์/วัสดุอัลเดอร์ 
เลเยอร์(Under layer), วัสดุสะท้อนแสงสำาหรับ
ไฟ/กระจกสำาหรับรถสองล้อหรือรถยนต์,เป้าสาร
เคลือบในฐานะเป็นวัสดุสำาหรับเคลือบแข็ง(Hard 
coating)สำาหรับเคร่ืองมือคาร์ไบด์ซีเมนต์,วัสดุ
สำาหรับเคลือบด้วยไอรวมถึงอุปกรณ์วัสดุส้ิน
เปลือง ในราคาย่อมเยา
อีกท้ังยังเพียบพร้อมด้วยระบบควบคุมคุณภาพ
สูงสุดต้ังแต่รับออเดอร์,ผลิต,ตรวจสอบจนกระท่ัง
ส่งมอบสินค้า ในฐานะบริษัทในสาขาล้ำาหน้าท่ี
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรุดหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง 

• ข้อมูลบริษัท
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 

จำานวนพนักงาน/ 180คน

ลักษณะธุรกิจ/ ผลิตชิ้นส่วนท่อสุญญากาศและท่อไอเสีย

สุญญากาศ/ท่อสุญญากาศและท่อก๊าซสำาหรับสารกึ่งตัวนำา 

ฯลฯ,จำาหน่ายเวเฟอร์สำาหรับทดสอบ,กิจการเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ 

เป็นต้น

สำานักงาน/ สำานักงานใหญ่โตเกียว,โยโกฮามา,โอซากา,ฟุคุโอกะ,ยา

มานาชิ,นางาซากิ,มิยางิ

ยอดขาย/ 17,000ล้านเยน (เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณพ.ศ.2556 ณ 

วันที่31มีนาคม พ.ศ.2557)

• ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2538 ก่อตั้งบริษัท แอดแวนเทค จำากัด

พ.ศ.2542 เปิดสำานักงานขายโตเกียว (ปัจจุบันคือสาขาโยโกฮามา)

พ.ศ.2548 ก่อตั้งบริษัทลูกที่ซูโจว ประเทศจีน

พ.ศ.2553 ก่อตั้งบริษัทลูกที่ประเทศสิงคโปร์

พ.ศ.2554  เปิดสำานักงานขายโตเกียว (ปัจจุบันคือสำานักงานใหญ่

โตเกียว)

พ.ศ.2554 ก่อต้ังบริษัทลูกท่ีประเทศเกาหลีใต้

พ.ศ.2555 รวมบริษัทพันธมิตรสารก่ึงตัวนำาของไต้หวันเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

กรุ๊ป

พ.ศ.2556 ก่อต้ังบริษัทลูกท่ีประเทศอินเดีย

พ.ศ.2556 แต่งตั้งบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขายส่งสารกึ่ง

ตัวนำาเป็นบริษัทลูก

บริษัท แอดแวนเทค จำากัด
ผลิตท่อไอเสียสุญญากาศ,ผลิตชิ้นส่วนสำาหรับอุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำา(semiconductor),จำาหน่ายแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์สำาหรับทดสอบ ฯลฯ

มีระบบเพียบพร้อม รองรับได้ทันท่วงทีทั้งในและต่างประเทศ

เครื ่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า  บ ร ิ ษ ั ท  แ อ ด แ ว น เ ท ค  จ ำ า ก ั ด  ( A d v a n t e c  C o  L t d ) http://www.advantec-japan.co.jp

รองรับด้านช้ินส่วนสุญญากาศทุกชนิดอย่าง

ยืดหยุ่น รองรับออเดอร์พิเศษหรือท่ีมี

กำาหนดมอบสินค้ากระช้ันชิดได้อย่างเท่ียง

ตรงด้วยระบบผลิตงานจำานวนน้อยและ

หลากชนิด(high-mix low-volume 

production)

เบลโล่,หลอดมีความยืดหยุ่นสเตนเลส แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์สำาหรับทดสอบ วัสดุสำาหรับเคลือบแบบPVD

เครื ่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า บ ร ิ ษ ั ท  ไ ซ เ บ อ ร ์  จ ำ า ก ั ด  ( C y b e r  C o . ,  L t d . )

เทคนิคอันน่าทึ ่งของเอฮิเมะ เทคนิคอันน่าทึ ่งของเอฮิเมะ
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