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ค ำวำ่ “Sokeizai” คือวสัดุท่ีข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑส์ ำคญัท่ีเรำใชใ้นทุกวนัน้ี เช่น ในรถยนต์

ช้ินส่วนกวำ่ 20,000 ช้ินท่ีใช ้Sokeizai ในรูปของกำรหล่อ (เคร่ืองยนต)์ กำรตีข้ึนรูป (เกียร์ส่งก ำลงั) และกำรหล่อแบบ (ตวัรถยนต)์ ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเรำใชใ้นชีวติประจ ำวนั เช่น 
โทรศพัทมื์อถือ และคอมพิวเตอร์ ซ่ึงท ำดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีประกอบดว้ย Sokeizai แมแ้ต่แบบหล่อท่ีมีควำมละเอียดสูงยงัตอ้งใช ้Sokeizai  “Sokeizai Industry” คือ “อุตสำหกรรมที่มีเทคโนโลยี
ซ่ึงมีกระบวนกำรหลำยขั้นตอน เช่น กำรให้ควำมร้อน ควำมดนั ซ่ึงวสัดุจะตอ้งผำ่นกระบวนกำรก่อตวัเพื่อให้ไดคุ้ณสมบติัตำมกำรใชง้ำน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในอุตสำหกรรมท่ีจ ำเป็นต่อ
กระบวนกำรไดรั้บกำรผลิตข้ึน และอุตสำหกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัพิเศษของผลิตภณัฑซ่ึ์งผำ่นกระบวนกำรพิเศษ เช่น กำรให้ควำมร้อน” รวมถึง กำรหล่อเหล็ก/โลหะท่ีไม่ใช่
เหล็ก แม่พิมพฉี์ดหล่อ กำรตีข้ึนรูป กำรแสตมป์ข้ึนรูป ผงโลหะผสม กำรให้ควำมร้อน กำรหล่อเบำ้โลหะ กำรสร้ำงอุปกรณ์กำรหล่อ และอ่ืน ๆ กระบวนกำร Sokeizai เป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวติประจ ำวนัท่ีอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑค์รัวเรือนและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุปกรณ์ IT อุปกรณ์กำรขนส่ง อุปกรณ์กำรผลิต และ อ่ืน ๆ อุตสำหกรรม Sokeizai เป็นอุตสำหกรรมช่วยเหลือท่ีหำค่ำ
มิได ้และถำ้ปรำศจำกอุตสำหกรรมน้ี ชีวติควำมเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมในปัจจุบนัท่ีสะดวกสบำยทุกวนัน้ีจะไม่มีทำงเกิดข้ึนไดเ้ลย
Group Companies

ควำมส ำคญัของ
The Sokeizai Industry

อตุสาหกรรม บริษทั รายละเอยีด
ท่ีอยูเ่ว็บเพจ

การหล่อ

CAST Co., Ltd. การผลิตและการขายเหล็กหลอ่ทัว่ไป เหล็กหล่อพิเศษ เหล็กแรงดงึสงู และอื่น ๆ สัง่ซื้อไดตั ัง้แต่ 50-
4,000 กิโลกรมั www.kkcast.co.jp

Kimura Malleable Iron 
Co., Ltd.

การผลิต กระบวนการ และการขายเหล็กเหนียว เหล็กหลอ่มลัเลเบิล และผลิตภณัฑเ์หล็กหล่อ สัง่ซื้อได ั
ตัง้แต่ 150 กรมั-35 กิโลกรมั สามารถท าเป็นล็อตเล็กหรือเป็นตวัตนัแบบได ั www.kimura-katan.co.jp

Miyata Co., Ltd. เชี่ยวชาญในการผลิตเหล็กหลอ่ สัง่ซื้อเป็นล็อตเล็ก ๆ  ตัง้แต ่100 กรมั-35 กิโลกรมั miyata.ec-net.jp

การตีข้ึนรูป TFO Corporation
ผลิตและขายผลิตภณัฑผ์่านกระบวนการทางความรอันของเหล็กและโลหะที่ไมใ่ชเ่หล็ก ล็อตสัง่ซื้อได ั
ต ัง้แต่ 300 กรมั-20 กิโลกรมั ส าหรบัรถยนต์ รถมอเตอรไ์ซค์ เครือ่งจกัรกอ่สราัง และเครือ่งจกัร
การเกษตร และอ่ืน ๆ ที่สามารถท าได ั ต ัง้แตก่ารออกแบบรูปรา่งใหกับัตนัแบบ จนถึงท าตวัอยา่งเพ่ือ
การประเมินและการผลิตเป็นล็อตใหญ่ เราสามารถตอบสนองความตอังการของคณุได ั

www.tfo-corp.co.jp

แมพิ่มพฉ์ีด
หล่อ

Tokyo Rika 
Manufacturing Co., Ltd.

ผลิตและขายแมพิ่มพฉี์ดหล่อทัว่ไปที่ใชใันรถยนต์ EV/EHV และเหล็กหลอ่ก่ึงแข็งที่มีจ  านวนโพรงใน
เน้ือนอัย เรามีเครื่องแมพิ่มพฉี์ดหลอ่น า้หนกัตัง้แต่ 140-1,650 ตนั www.tokyorika.co.jp

Ishibashi Rika 
Manufacturing Co., Ltd.

กลุ่มบริษทัเราสามารถจดัหาผลิตภณัฑแ์มพิ่มพฉ์ีดหล่อใหทั ัง้สายการผลิตตัง้แตก่ารท าตวัอยา่ง (ที่

ส านกังานใหญ)่ จนถึงการตีข้ึนรูป (ที่ส านกังานใหญ)่ การผ่านกระบวนการ (ที่ Shirakawa) จนถึงการ
ท า finishing และการท าสีของผลิตภณัฑ ์(ที่ส านกังานใหญ)่ 

www.ishibashirika.co.jp

กรรมวธิีทาง

ความรอัน Tamura Industrial 
Corporation

บรษิทั Fukushima Manufacturing Company ของเรามีเครือ่งท ากระบวนการตคีวามรอันอยู่ 3
สายการผลิต ซึง่สามารถผลิตผลิตภณัฑไ์ดตั ัง้แต1่-4,000 กิโลกรมัโดยน า้หนกั การท างานรวมถึงการ
ชุบน า้ใหเัย็นและการอบคืนตวั (น า้/น า้มนั) การอบปกติ การอบออ่น การอบออ่นลดความเครียด การ
หลอมละลาย และกระบวนการทางความรอันของวสัดุตา่ง ๆ เราสามารถใชโัลหะไดหัลาย เชน่
เหล็กกลาัส าหรบัโครงสราังเครือ่งจกัร เหล็กหล่อ เหล็กกลาัหลอ่ เหล็กกลาั เหล็กกลาัทนความรอัน

www.tamura-kougyo.co.jp

งานเหล็กแผ่น
ข้ึนรูป

Suzumi Co., Ltd. เราน าเสนอการผลิตข้ึนรูปเหล็กแผน่ความแมน่ย าสูง เชน่ brackets, ฝาครอบหนาัจอ, โครง และอื่น ๆ
เราสามารถท างานกบัแผ่นโลหะ SPCC/AL/SUS ตัง้แต่ 0.5-3.2 มิลลิเมตร www.suzumi.co.jp

งานกลึงตดั

Sacra-Tech Co., Ltd.
เราผลิตการตดัโลหะที่ไมใ่ชเัหล็กและสามารถท าผลิตภณัฑช์ิ้นเดยีว ตนัแบบ และการผลิตจ านวนมาก 

โดยการใช ัอะลูมิเนียม เหล็กกลาั หรือวสัดุที่ตดัไดยัากอื่น ๆ  เรายงัสามารถจดัการวางแผนและพฒันา

บริการของเครือ่ง FA ใหไัดดัวัย

www.sacra-tech.co.jp

Asai Showa Co., Ltd.
การหล่อ การตีข้ึนรูป และวธีิการสราังชิ้นงานอ่ืน ๆ เป็นความเชี่ยวชาญของเรา ดวัยความรว่มมือของ
กลุ่มบรษิทั เราจงึสามารถน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสม โดยน าเสนอการจดัซื้อวตัถุดบิ การผลิต และ
การประกอบ

www.asai.co.jp/ep/asai_showa.html

การกดโลหะ
ข้ึนรูป

Taisei Industries 
Shirakawa Plant Co., 
Ltd.

เราไดจัดัการชิ้นสว่นรถยนตต์ัง้แตเ่บาัหลอ่จนถึงการผลิตการวางแผนระบบการขนสง่
เราคือบริษทัท าแสตมป์ข้ึนรูปโลหะที่สามารถจดัหาชิ้นงานตนัแบบ แสตมป์ข้ึนรูปและเชื่อมชิ้นงาน และ
อื่น ๆ

www.taisei-ind.jp

กลุ่มธุรกิจ

ความส าคญัของ
the Sokeizai Industry



วสัดุ การผลิตจากวสัดุ

Casting
CAST Co., Ltd.

Kimura Malleable 
Iron Co., Ltd.

Miyata Co., Ltd.

Forging

TFO Corporation

Die Casting
Tokyo Rika 

Manufacturing Co., 
Ltd.

Ishibashi Rika 
Manufacturing Co., 

Ltd 

กรรมวธีิทางความ

รอัน

Heat Treatment
Tamura Industrial 

Corporation

งานโลหะ งาน

โลหะแผน่ขึ้นรูป 

งานตดั งานกลึง

Suzumi Co., Ltd.

Sacra-Tech Co., 
Ltd.

Asai Showa Co., 
Ltd.

Taisei Industries 
Shirakawa Plant 

Co., Ltd.

ลูกคาั

Shirakawa Sokeizai Valley คืออะไร 

ท่ีหมู่บา้น Shirakawa ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัฟกุุชิมะ อุตสาหกรรม Sokeizai หลายแห่งไดร่้วมกนัจดัตั้งกลุ่มน้ีข้ึนมา โดยการใชเ้ทคนิค เช่น การหล่อ การตีข้ึนรูป 
แม่พิมพฉี์ดหล่อ และเทคนิคต่าง ๆ  ในการข้ึนรูปวสัดุ และกระบวนการทอ้งถ่ิน รวมถึงกรรมวิธีทางความร้อน เราจดัหาผลิตภณัฑใ์ห้กบัประเทศญ่ีปุ่ นและ
ทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง จากความรู้และเทคโนโลยท่ีีเรามี เราจะสร้างและท าให้ Fukushima's industry กลบัมารุ่งเรืองอีกคร้ัง

Shirakawa Sokeizai Valley

ผูเัชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

การจดัการขอัตกลงรว่มกนั

ใชขัอัไดเัปรียบในพ้ืนที่ เชน่ 

ลดคา่การขนสง่

การตอบสนองทีร่วดเร็ว

เรำมีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นอุตสำหกรรมจ ำนวนมำก

ตั้งแต่กำรสัง่ของจนถึงจดัส่งของ เรำมีขอ้ตกลงร่วมกนัเกิดข้ึน เพื่อลดกำรส่ือสำรท่ี
ซ ้ำซอ้น และป้องกนักำรเล่ือนก ำหนดวนัส่งของ

ดว้ยควำมเป็นคนในพื้นท่ี ท ำใหค้่ำกำรขนส่งนอ้ยลง จึงช่วยลดค่ำใชจ่้ำยและเวลำ (รวมถึงค่ำ
ขนส่ง) แมแ้ต่กำรส่ือสำรท่ีหนำ้งำนกเ็ป็นไปได้ ซ่ึงท ำใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุด

มีกำรตอบสนองดำ้นกำรประเมินรำคำ กำรสัง่ของ และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ.



• จากการแบ่งปันความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีของแต่ละบริษทั ท าใหเ้กิดเทคนิคและนวตักรรม
ใหม่ ๆ ข้ึนมา ซ่ึงท าใหย้กระดบัการท างานของ Fukushima’s metal works โดยองคร์วม

[1] การพฒันาองคก์รดว้ยเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

• การน าส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท าตามกระบวนการผลิตทัว่ไป ซ่ึงเร่ิมจากการจดัซ้ือเหล็กหล่อ แม่พมิพ์
ฉีดหล่อ กระบวนการทางความร้อน จากนั้นจะเป็นการท างานโลหะจริง ทุกกระบวนการท าในโรง
หล่อหลายโรง แต่ถา้ไม่มีสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสมแลว้ งานช้ินนั้นจะส่งไปท าท่ีต่างจงัหวดั ดว้ย
การใหง้านเหล่าน้ีอยูภ่ายในกลุ่ม ซ่ึงจะมีประโยชนต์่อกระบวนการผลิต ขณะท่ียงัคงรักษางาน
ใหก้บัชุมชน ก่อใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ์และผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในกลุ่ม

[2] เสริมสร้างความสมัพนัธ์ผา่นความร่วมมือในการจดัการ
กระบวนการ

• ความยากในการกา้วสู่เวทีระดบัโลกในฐานะท่ีเป็นบริษทัขนาดกลาง/เลก็ สามารถแกไ้ดด้ว้ยการ
รวมกลุ่ม การแบ่งปันขอ้มูลและธุรกิจ เช่น การรับค าสัง่ซ้ือของหรือวางบิลร่วมกนั สามารถ
ส่งเสริมความร่วมมือกบัคู่คา้นานาชาติใหติ้ดต่อโดยตรงในการสัง่ซ้ือช้ินส่วนและบริการหลายช้ิน
ในคราวเดียวกนักลุ่มของเราสามารถเขา้ร่วมในงานแสดงนานาชาติ ซ่ึงน าไปสู่คู่คา้ในอนาคต
ต่อไป ค าสัง่ซ้ือจากนานาชาติท่ีไดรั้บมาสามารถแบ่งปันกนัไดภ้ายในกลุ่ม และจดัสรรเพื่อใหไ้ด้
งานท่ีดีท่ีสุดผา่นกระบวนการทางความร้อนและเคร่ืองจกัรของเรา เพื่อน าส่งใหก้บัลูกคา้

[3]  ส่งเสริมการพฒันาสู่ความเป็นสากลและการสัง่ของใน
รูปบริษทั

• จากการรวมกนัสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากหลายบริษทัท าใหไ้ดส่้วนลดในการสัง่ซ้ือ นอกจากนั้น ยงัช่วยลด
ค่าขนส่งจากการสัง่ซ้ือเป็นจ านวนมากกบับริษทัทอ้งถ่ินท่ีร่วมงานกบัเรา

[4] ลดค่าใชจ่้ายผา่นการสัง่ซ้ือวตัถุดิบโดยผา่นบริษทั

• เราหาวิธีในการลดค่าใชจ่้ายจากการรีไซเคิลของเหลือจากกระบวนการผลิตภายในกลุ่ม งานโลหะ
และงานกลึง งานแสตมป์ งานข้ึนรูปโลหะแผน่ และอุตสาหกรรมการตีข้ึนรูปต่าง ๆ ท่ีมีของเหลือ
ออกมาโดยธรรมชาติ โดยปกติแลว้ของเหลือเหล่าน้ีจะมีบริษทัอ่ืนมารับซ้ือแลว้ขายใหก้บับริษทั
ในกลุ่มโดยบวกก าไรเขา้ไปดว้ย จากการซ้ือโดยตรงท าใหไ้ม่เพยีงแต่เราไดรี้ไซเคิลวสัดุ แตย่งัเพิ่ม
ก าไรใหก้บัผูข้าย และลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองโดยรวมในฐานะผูซ้ื้อ

[5] ลดค่าใชจ่้ายจากการรีไซเคิลภายในกลุ่ม

• ในฐานะท่ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีท างานเก่ียวกบัโลหะ ท าใหมี้ของเสียอุตสาหกรรมท่ีคลา้ยกนัออกมา
จากกระบวนการผลิต ของเสียอุตสาหกรรม เช่น ทราย พาเลตไม้ เบา้หล่อไมท่ี้ใชแ้ลว้ และอ่ืน ๆ ท่ี
คลา้ยกนั ซ่ึงสามารถน ารวมกนัแลว้จดัการในแหล่งเดียวกนัส าหรับแต่ละบริษทั เพือ่ลดค่าขนส่ง
โดยรวม และเพิ่มโอกาสในการต่อรองราคาค่าก าจดั

[6]  ลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะอุตสาหกรรมผา่นทาง
บริษทั

• จากความร่วมกนัลงทุนในส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท าใหส้ามารถ
ลดค่าใชจ่้ายลงได้ แทนท่ีทุกบริษทัจะจ่ายค่าปรึกษา กม็าแบ่งปันประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน การ
ป้องกนัฝุ่ น การกกัเกบ็ฝุ่ นท่ีมีประสิทธิภาพ การใชเ้คร่ืองดูดควนั และการซ่อมบ ารุงร่วมกนั ท าให้
เกิดความคุม้ค่าจากการวางต าแหน่งท่ีดี การร่วมกนัลงทุนยงัช่วยป้องกนัการสูญเสียพลงังานและ
ลดค่าการผลิต ซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนโดยรวมได้ ความพยายามน้ีเราจะท าใหเ้ป็นจริงต่อไป

[7] ช่วยกนัลงทุนในส่ิงก่อสร้างเพื่อการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

• เราเล้ียงดูเด็ก ๆ ของเราใหก้ลายเป็นวิศวกรท่ีมีความสามารถ และวางแผนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง
เพื่อส่งเสริมชุมชนของเรา ดว้ยการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองร่วมกบัผูค้นในชุมชน เราไม่พียงแต่
สนบัสนุนกิจกรรมในชุมชน แต่ยงักระตุน้การพฒันาใหม่ ๆท่ีใหโ้อกาสในการฝึกอบรม ซ่ึงเป็น
การสร้างโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมีรายไดแ้ละการส่งเสริมชุมชน ความร่วมมือ
เหล่าน้ีน าไปสู่การท างานร่วมกนัภายในกลุ่มของเรา

[8] ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน

ผลจำกควำมร่วมมือ ความรว่มมอืในกลุม่ Sokeizai industry 



การหล่อ [CAST Co., Ltd.]

เราสนบัสนุนธุรกิจการผลิตของประเทศญ่ีปุ่นผา่นการผลิตของ Sokeizai (การหล่อ) ดว้ยประวติัศาสตร์ท่ียาวนานกวา่ 120 ปี ทกัษะของเรากบัระบบ IT ล่าสุดช่วยใหเ้รา
สามารถผลิตงานหล่อไดอ้ยา่งต่อเน่ือง [50-4,000 กิโลกรัม] ซ่ึงเรามีอาคารท่ีสะอาดและพนกังานรุ่นใหม่ท่ีมีฝีมือเป็นใบเบิกทางใหเ้ราสามารถกา้วไปยงัอนาคตท่ีสดใสได้

www.kkcast.co.jp

会社名 株式会社キャスト

บริษทั CAST Co., Ltd.

住所 〒961-0302

福島県白河市東上野出島字笹久保2番地

ท่ีอยู่ 2 Sasakubo, Higashikaminodejima, Shirakawa-shi, Fukushima, 
Japan

โทรศพัท์

และโทรสาร

โทรศพัท์ 0248-34-3971   โทรสาร 0248-34-3973

เวบ็ไซต์ www.kkcast.co.jp

อีเมลล์ info@kkcast.co.jp

การหล่อช้ินส่วนหุ่นยนต์

•  หุ่นยนตเ์ก่ียวขอ้งในหลายกระบวนการ ตั้งแต่การวางช้ินส่วนรถยนตเ์ขา้ดว้ยกนั การยก การเช่ือมจุด และอ่ืน ๆ 
เราผลิตการหล่อท่ีใชส้ าหรับหล่อแขน ตวั และฐานของหุ่นยนต ์การหล่อส่วนมากจะกลวงขา้งในแต่มีความหนา
นอ้ย ถา้ตอ้งการความหนาท่ีต่างกนั จะตอ้งใชเ้ทคนิคขั้นสูงหลายอยา่งในการผลิต

การหล่อเคร่ืองจกัรก่อสร้าง

• เคร่ืองตบดินเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชอ้ดั (หมุนอดั) จ าพวกดิน ทราย และยางมะตอย โดยปกติแลว้จะใชง้านใน
ต าแหน่งท่ีแคบ เช่น ตามทางเดิน หรือท่อน ้ า เราผลิตส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของช้ินส่วนท่ีสัน่ของเคร่ืองจกัรน้ี ช้ินส่วน
น้ีตอ้งการความเรียบเม่ือสมัผสัผวิหนา้แมว้่าจะจบัขณะสัน่ ทั้งน้ี ความแข็งแรงของช้ินส่วนถือเป็นส่ิงส าคญั

การหล่อโมลด์เคร่ืองจกัร

• เป็นอุปกรณ์การหลอ่โลหะแบบฉีดท่ีเปล่ียนอนุภาคพลาสติกให้อยูใ่นรูปร่างตามตอ้งการ การหลอ่
จะใชส้ าหรับ actuator และช้ินส่วนกดข้ึนรูปท่ีเราจดัหาให้ซ่ึงเป็นการซ้ือต่างหาก

การหล่อเคร่ืองตดิตั้งช้ินส่วนกบัแผงวงจร

• แผน่พิมพว์งจรมีการใชง้านท่ีแพร่หลายในผลิตภณัฑค์รัวเรือน เช่น โทรศพัทม์ือถือ และคอมพิวเตอร์
เช่นเดียวกบัในอุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์น้ีใชใ้นการจบั IC และช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ใหว้างลงบน
แผน่พิมพว์งจร ซ่ึงเรียกว่า เคร่ืองติดตั้งช้ินส่วนลงบนแผงวงจร เราผลิตโครงของอุปกรณ์น้ี การหล่อของเรา
ซบัซอ้น แต่ช้ินส่วนไม่หนา

โรงงำน  Shirakawa 

info@kkcast.co.jp

CAST Co., Ltd.

การหล่อ [Kimura Malleable Iron Co., Ltd.]

会社名 木村可鍛株式会社

บริษทั Kimura Malleable Iron Co., Ltd.

住所 〒961-0004

福島県白河市萱根金ヶ入14番地4

ทีอ่ยู่ 14-4 Kanegairi Kayane, Shirakawa-shi,
Fukushima, Japan

โทรศพัท์

และโทรสาร

โทรศพัท์ 0248-23-4761   โทรสาร 0248-23-4765

เวบ็ไซต์ www.kimura-katan.co.jp

อีเมลล์ Kimura1@kimura-katan.co.jp

ก่อตั้งเม่ือปี 1925 โดย Kimura Malleable Iron เป็นผูผ้ลิตการหล่อเหล็กเหนียวและเหล็กมลัเลเบิลท่ีใชก้บัพาหนะขนาดใหญ่ การก่อสร้าง และเบรกเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 
คุณสามารถเช่ือถือในคุณภาพของเราได ้เพราะเราไดรั้บการรับรองดา้นคุณภาพผูผ้ลิตจากผูผ้ลิตเบรกรายใหญ่ นอกจากน้ี เรายงัไดรั้บการรับรองดา้น  ISO9001 เราจะฝึกฝนทกัษะ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการในคุณภาพของการหล่อ

Kimura1@kimura-katan.co.jp

www.kimura-katan.co.jp
Kimura malleable iron Co., Ltd.

ช้ินส่วนเบรก

เราผลิตช้ินส่วนเบรกส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่และเคร่ืองจกัรก่อสร้าง เราไดรั้บตรารับรอง
ผูผ้ลิตคุณภาพส าหรับช้ินส่วนส าคญัจากลุกคา้

อุปกรณ์การก่อสร้าง/การเกษตร เคร่ืองจกัร และอะไหล่อุตสาหกรรม

เราผลิตช้ินส่วนไฮดรอลิกส าหรับแขนขดุ ลอ้ และช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรก่อสร้าง
ขนาดเลก็ และช้ินส่วนคอมเพรสเซอร์

ช้ินส่วน แก๊ส น ้า และไฟฟ้า

เราผลิตคานยกแก๊สและวาลว์ ท่อน ้าท่ีซบัซ้อน ฟิกซ์เจอร์หลอดไฟส าหรับแสดงดนตรีหรือสตูดิโอ 
และช้ินส่วนหอคอยไฟฟ้าส าหรับบริษทัพลงังาน



การหล่อ [Miyata Co., Ltd.]

会社名 株式会社ミヤタ

บริษทั MIYATA Co., Ltd.

住所 〒969-0101

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山神山８番地１

ทีอ่ยู่ 8-1 Yamagamiyama, Izumizaki, Izumizaki-mura 
Nishishirakawa-gun, Fukushima, Japan

โทรศพัท์

และโทรสาร

TEL 0248-53-4111  FAX 0248-53-4112

เวบ็ไซต์ miyata.ec-net.jp

อีเมลล์ miyata@fancy.ocn.ne.jp

miyata@fancy.ocn.ne.jp

miyata.ec-net.jp

MIYATA Co., Ltd.

เราพยายามและจดัการกบักระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การหลอมโลหะจนถึงการจดัส่งสินคา้โดยตรง เราเนน้ย  ้าถึงคุณภาพ การจดัส่ง และตารางเวลา เพือ่
ตอบสนองการซ้ือของลูกคา้

Miyata Co., Ltd.

รถยนต์: เคร่ืองยนต์ เบรก พวงมาลัย และช้ินส่วนท าหน้าที่อื่น ๆ
การปรับอากาศ: เคร่ืองปรับอากาศ ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์แรงดันอากาศอื่น ๆ
เคร่ืองป่ันไฟ: เคร่ืองป่ันไฟส าหรับรถ 4 ล้อ 2 ล้อ เคร่ืองจักรกลการเกษตร และเคร่ืองจักรกลก่อสร้าง
เคร่ืองพมิพ์: เคร่ืองพมิพ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ช้ินส่วนหล่อของ Miyata ได้น าไปใช้ในเคร่ืองจักรที่เราใช้กันในชีวิตประจ าวัน

会社名 ティエフオー株式会社

บริษทั TFO CORPORATION

住所 〒969-0226

福島県西白河郡矢吹町西長峰550

ท่ีอยู่ 550 Nishinagamine, Yabuki-machi , Nishishirakawa-gun, 
Fukushima,  Japan

โทรศพัทแ์ละ

โทรสาร

TEL 0248-44-2100  FAX 0248-44-2104

เว็บไซต์ www.tfo-corp.co.jp

อีเมลล์ info@tfo-corp.co.jp

info@tfo-corp.co.jp

www.tfo-corp.co.jp
TFO CORPORATION

TFO Corporation ก่อตั้งเม่ือปี 1930 โดยใชช่ื้อว่า Murayama Ironworks จากนั้นเป็นตน้มาไดใ้ห้การสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นในฐานนะผูผ้ลิตผลิตภณัฑโ์ลหะตีข้ึน
รูป เรารวมการจ าลองกระบวนการตีข้ึนรูปและโปรแกรมเคร่ืองมือการวิเคราะห์โครงสร้าง ซ่ึงช่วยให้เราพฒันาและประเมินผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึน เช่นเดียวกบัการดูแลตั้งแต่การท าตน้แบบไปจนถึงการผลิต
เป็นจ านวนมาก.เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการสากล เราไดข้ายผลิตภณัฑโ์ลหะตีข้ึนรูปจากประเทศญ่ีปุ่ น อเมริกา และไทย ให้กบัอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ผูผ้ลิตรถยนต ์การก่อสร้าง โรงงาน และ
การเกษตรทัว่โลก

การตีข้ึนรูป [TFO Corporation]

ช้ินส่วนรถยนต์ (เหลก็)

• อุตสาหกรรมตีเหลก็ข้ึนรูปเติบโตมาพร้อมกบัอุตสาหกรรมรถยนต์ และมีผลิตภณัฑตี์ข้ึนรูปหลายช้ินท่ีใชใ้น
รถยนตแ์ละรถบรรทุก ช้ินส่วนท่ีผลิต เช่น เพลาขอ้เหวี่ยง ดุมลอ้ ลกูปืน และอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ เราจึงไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานระดบัสูงจากการท าQCD ท่ีเขม้ขน้ของผูผ้ลิตรถยนต์

ช้ินส่วนรถยนต์ (อะลูมิเนียม)

• เราท าให้ตวัรถยนตมี์น ้าหนกัลดลงอยา่งมากดว้ยการใชอ้ะลูมิเนียมตีข้ึนรูป ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมตีข้ึน
รูปท่ีเราจดัหาให้ส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นช้ินส่วนท่ีมีการเคล่ือนไหว (ปีกนกบน ปีกนกล่าง แกนลอ้ ฯลฯ)

รถ 2 ล้อ (เหลก็ อะลูมเินียม)

• ผลิตภณัฑตี์ข้ึนรูปของเราหลายช้ินจะใชใ้นรถ 2 ลอ้ เราไดจ้ดัส่งเพลาขอ้เหวี่ยง เหลก็เช่ือมดา้นลา้ง แขนรับแรง
กา้นต่อรับแรง เทา้เหยยีบ และอ่ืน ๆ อีกมากส าหรับผูผ้ลิตรถ 2 ลอ้ เรายงัผลิตช้ินส่วนภายนอกท่ีมีคุณภาพ เช่น
อะไหล่ตกแต่งมอเตอร์ไซค์

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง

• ผลิตภณัฑตี์ข้ึนรูปของเรามีการใชอ้ยา่งกวา้งขวางในเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งการความยืดหยุน่
ช้ินส่วนท่ีผลิต เช่น เหลก็เช่ือมต่อ ลูกกล้ิง และช้ินส่วนท่ีใชท้ ัว่ไป เช่น crawlers

โรงงาน Fukushima



แม่พิมพฉ์ีดหล่อ[Tokyo Rika Manufacturing Co., Ltd.]

แม่พิมพฉ์ีดหล่อ[Ishibashi Rika Manufacturing Co., Ltd.]

info@tokyorika.co.jp

www.tokyorika.co.jp
TOKYO,RIKA,MANUFACTURING  CO., LTD.

Die Casting

ก่อตั้งเม่ือปี 1934 ซ่ึงเรามีความเช่ียวชาญทางดา้นอะลูมิเนียมแม่พิมพฉี์ดหล่อ ดว้ยทกัษะท่ียอดเยีย่มของเราท่ีสั่งสมจากประสบการณ์การท างานอนัยาวนาน ท าให้เราเพิ่มสาขางานใน
การผลิตมากข้ึน เช่น งานก่ึงแขง็ และท าการวจิยัเร่ืองการปกป้องส่ิงแวดลอ้มผา่นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละวธีิการผลิตของเรา

会社名 株式会社東京理化工業所

บริษทั TOKYO RIKA MANUFACTURING  CO., LTD.

住所 〒961-0835

福島県白河市白坂陣場15

ท่ีอยู่ 15 Jinba Shirasaka, Shirakawa-shi, Fukushima, Japan

โทรศพัทแ์ละ

โทรสาร

TEL 0248-28-2101  FAX 0248-28-2317

เว็บไซต์ www.tokyorika.co.jp

อีเมลล์ info@tokyorika.co.jp

การท าแม่พิมพฉี์ดหล่อจะประกอบดว้ยสองอยา่ง 
คือ ทกัษะและผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากแม่พิมพ ์
(ได) ท่ีหลอมมาจาก โลหะอลัลอยดซ่ึ์งไม่มีเหล็ก
ท่ีถูกแรงดนั (หล่อ) เพื่อท าให้เป็นรูปร่าง มนั
สามารถผลิตรูปร่างและขนาดท่ีซับซ้อนเป็น
จ านวนมากได ้และยงัใชใ้นงานหลายสาขา

อะลูมิเนียมอลัลอยด์
แม่พมิพ์ฉีดหล่อ

การผลติช้ินส่วน

会社名 石橋理化工業株式会社 白河工場

บริษทั ISHIBASHI RIKA MANUFACTURING SHIRAKAWA

住所 〒961-0021

福島県白河市関辺川前7-41

ท่ีอยู่ 7-41 Sekibekawamae, Shirakawa-shi,  
Fukushima,  Japan

โทรศพัทแ์ละ

ดทรสาร

TEL 0248-22-7841  FAX 0248-27-2651

เว็บไซต์ www.ishibashirika.co.jp

อีเมลล์ info-s@ishibashirika.co.jp

บริษทั Ishibashi Rika Manufacturing เป็นนกัฝันและนกัล่าฝัน เราไดต้ั้งเป้าหมายไวว้า่ตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ดงัท่ีเราตั้งไว ้และเม่ือเราพิชิตเป้าหมายไดแ้ลว้ เราจะไดรั้บชยั
ชนะของความคงทน ความอดทน และความตั้งใจแน่วแน่ทุกอยา่ง ดว้ยแนวคิดท่ีวา่เราตอ้งการจะไปให้ถึงชยัชนะจากการท่ีไดพ้ิชิตเป้าหมาย เราพยายามอยา่งมากท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในทุกสาขา มีความมัน่ใจในส่ิงท่ีเราท า และใชชี้วติของเราดว้ยความภูมิใจและทุ่มเทในการท างาน

info-s@ishibashirika.co.jp

www.ishibashirika.co.jp
ISHIBASHI RIKA MANUFACTURING

รถยนต์

• ช้ินส่วนป๊ัมน ้าเคร่ืองยนต์ กระปุกเกียร์พวงมาลยั ช้ินส่วนการส่งถ่ายก าลงั ฯลฯ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและการส่ือสาร

• อุปกรณ์การกระจายสัญญาณโทรทศัน์ ฝาครอบพดัลมท าความเยน็ โครงอุปกรณ์
ส่ือสาร ฯลฯ

อุปกรณ์อุตสาหกรรม

• โครงนอกของมอเตอร์ ช้ินส่วนจกัรอุตสาหกรรม ช้ินส่วนไฮดรอลิก ฯลฯ

ช้ินส่วนรายวันและอื่น ๆ

• ช้ินส่วนเตียงผูป่้วย ช้ินส่วนอุปกรณ์เพื่อการเกษตร ฯลฯ

โรงงาน  
Shirakawa



งานข้ึนรูปเหล็กแผน่ [Suzumi Co., Ltd]

会社名 田村工業株式会社

บริษทั TAMURA INDUSTRIAL CORPORATION

住所 〒969-0206

福島県西白河郡矢吹町赤沢880

ท่ีอยู่ 880 Akazawa, Yabuki-machi, Nishishirakawa-gun, 
Fukushima,  Japan

โทรศพัทแ์ละ

ดทรสาร

TEL 0248-41-1250  FAX 0248-41-1251

เว็บไซต์ www.tamura-kougyo.co.jp

อีเมลล์ info@tamura-kougyo.co.jp

Tamura Industrial Corporation

Fukushima Facility

info@tamura-kougyo.co.jp

www.tamura-kougyo.co.jp
TAMURA INDUSTRIAL CORPORATION

SUZUMI Co., Ltd.

Multi-Function Punch Laser

ตวัอยา่งอุปกรณก์ารวดั ตวัอยา่งอุปกรณก์ารส่ือสาร

จากความตอ้งการการเปล่ียนแปลง เราจึงน าเสนอ [การผลิตแบบเบด็เสร็จ] ดว้ยแนวทางท่ีมีความยดืหยุน่ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเช่ือถือจากลูกคา้ เราจะท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่องาน
ของเราเสร็จสมบูรณ์

การเช่ือม

ท่ี Suzumi เราคือผูท้  างานข้ึนรูปโลหะแผน่
ความแม่นย  าสูง เราท าการตดั เจาะ ดดั
เช่ือม และกระบวนการอ่ืน ๆ เรายงัสามารถ
ชุบ พิมพซิ์ลกส์กรีน และกระบวนการ 2nd

level processing เราพยายามอยา่งหนกัเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย
ความเอาใจใส่ ความรวดเร็ว และคุณภาพท่ี
เราใส่ใจ
.

suzumi@suzumi.co.jp

www.suzumi.co.jp
SUZUMI Co., Ltd.

กระบวนการทางความรอัน [Tamura Industrial Corporation]

ก่อตั้งเม่ือปี 1959 เราไดป้ฏิบติัตามค าขวญับริษทัท่ีว่า การจดัหา “คุณภาพ ความรวดเร็ว และคุณค่า” ส าหรับกระบวนการทางความร้อนของโลหะของเรา เรายงัมีบริการอ่ืน ๆ เช่น การเช่ือมเสียดทาน การยิง
ทราย การเคลือบ การเช่ือม การพฒันาจ๊ิกส าหรับกระบวนการทางความร้อน และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ดว้ยโรงงานทั้งสองของเราท่ีตั้งอยูใ่นท่ีท่ีดีท่ีสุดของโตเกียวคือ Ohta-ku, Fukushima 

Nishishirakawa-gun และโรงงานหลกัของเราท่ีตั้งอยูท่ี่ Kanagawa Yokohama-shi ซ่ึงท างานตลอด 24 ชัว่โมง ทั้ง 7 วนั
ต่อสปัดาห์ เราสามารถผลิตได ้8,000 ตนั/เดือน

会社名 株式会社スズミ

บริษทั SUZUMI Co., LTD.

住所 〒969-0101

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字上狐山18

ท่ีอยู่ 18 Kamikitsuneyama, Izumizaki, Izumizaki-mura,
Nishishirakawa-gun, Fukushima, Japan

โทรศพัทแ์ละ

โทรสาร

TEL 0248-53-2635  FAX 0248-53-2941

เว็บไซต์ www.suzumi.co.jp

อีเมลล์ suzumi@suzumi.co.jp

การเชือ่ม



SACRA-TECH Co., Ltd. www.sacra-tech.co.jp

ดว้ยเคร่ืองจกัร 52 เคร่ืองท่ีเรามี ท าให้เราเป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในการตดัช้ินส่วนงานท่ีซบัซอ้นท่ีมีความละเอียดสูง เราท าทุกอยา่งตั้งแต่งานตน้แบบไปจนถึงการผลิตช้ินส่วนอะลูมิเนียมท่ีใชใ้น
หลายสาขาเป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ การแพทย์ การส่ือสาร การป้องกนั การบิน สารก่ึงตวัน า และอ่ืน ๆ เรายงัท าการออกแบบและพฒันา (ทดสอบรูปร่าง อุปกรณ์ส่งถ่ายอตัโนมติั การปรับรูปร่างของอปุกรณ์ท่ีมีอยู่
ฯลฯ) ของอุปกรณ์FA และช่วยติมเตม็ความตอ้งการของลูกคา้ในการเพ่ิมผลผลิตA2017 5-Shaft

会社名 株式会社サクラテック

บริษทั SACRA-TECH Co., Ltd.

住所 〒961-0835

福島県白河市白坂大倉矢見250

ท่ีอยู่ 250 Okurayami, Shirasaka, Shirakawa-shi, 
Fukushima, Japan

โทรศพัทแ์ละ

โทรสาน

TEL 0248-28-2126  FAX 0248-28-2570

เว็บไซต์ www.sacra-tech.co.jp

อีเมลล์ koubai@sacra-tech.co.jp

A2017 5-Shaft Product A5052 5-Shaft Complex Product C1020，A6063 Fin Product

A5056 3-Shaft Product A5052 Large Case Product

Combined Lathe

การกลึง/การตดั [SACRA-TECH Co., Ltd] koubai@sacra-tech.co.jp

SACRA-TECH Co., Ltd.

การกลึง/การตดั [ASAI SHOWA Co., Ltd]

ASAI SHOWA CO., LTD.

เรามีความช านาญเป็นพิเศษในการสร้างช้ินส่วนท่ีซับซ้อน เราเติมเตม็ความตอ้งการของลูกคา้ส าหรับผลิตภณัฑโ์ลหะทุกชนิด โรงงานของเรามีกระบวนการออกแบบมาอยา่งยาวนาน และ
มีความรู้ในการสร้างจ๊ิก ซ่ึงถูกใชใ้นการหล่อ การตีข้ึนรูป และกระบวนการอ่ืน ๆ

会社名 井ショーワ株式会社

บริษทั ASAI SHOWA Co., Ltd.

住所 〒961-0304

福島県白河市東工業団地字南5番地

ท่ีอยู่ 5 Minami, Higashi Kogyo Danchi, Shirakawa-shi,
Fukushima, Japan

โทรศพัทแ์ละ

โทรสาร

TEL 0248-35-1311  FAX 0248-35-1322

เว็บไซต์ www.asai.co.jp/ep/asai_showa.html

อีเมลล์ Showa@asai.co.jp

www.asai.co.jp/ep/asai_showa.html

ASAI SHOWA Co., Ltd.

Showa@asai.co.jp



CSR และควำมปลอดภยัในบริษทั

会社名 住友ゴム工業株式会社

บริษทั SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

住所 〒961-0017

福島県白河市双石広久保1番地

ท่ีอยู่ 1 Hirokubo, Kurabeishi, Shirakawa-shi, Fukushima, Japan

โทรศพัทแ์ละโทรสาร TEL 0248-22-3311  FAX 0248-22-5689

เว็บไซต์ www.srigroup.co.jp/corporate/map/shirakawa.html

会社名 日本金属株式会社

บริษทั NIPPON KINZOKU Co., Ltd.

住所 〒961-0303

福島県白河市東釜子字鹿島１番地

ท่ีอยู่ 1 Kashima, Higashikamako, Shirakawa-shi, Fukushima, Japan

โทรศพัทแ์ละโทรสาร TEL 0248-34-2961 FAX 0248-34-2960

เว็บไซต์ www.nipponkinzoku.co.jp

Shirakawa Sokeizai Valley เป็นกลุ่มท่ีประกอบไปดว้ยผูผ้ลิตท่ีหลากหลาย นอกจากความปลอดภยัท่ีเห็นเด่นชดัในกรอบความคิด ในฐานะกลุ่มและภายในแต่ละบริษทั CSR เป็น
แนวคิดท่ีมีค่า เพื่อช่วยส่งเสริมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการสนบัสนุนจาก Sumitomo Rubber Industries Ltd. และ Nippon Kinzoku Co., Ltd. ซ่ึงทั้งคู่เป็นตวัแทนของ Shirakawa
เราจะส่งเสริมความปลอดภยัและ CSR ให้มากข้ึน และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของเรากบัชุมชน

CSR (ความรับผดิชอบของบริษทัต่อสังคม) และความปลอดภัย

会社名 大盛工業白河工場株式会社

บริษทั Taisei Industries Shirakawa Plant Co., Ltd.

住所 〒961-0304

福島県白河市東工業団地字北一番地

ท่ีอยู่ 1 Kita, Higashi Kogyo Danchi, Shirakawa-shi,
Fukushima,  Japan

โทรศพัทแ์ละ

โทรสาร

TEL 0248-34-2001  FAX 0248-34-2244

เว็บไซต์ www.taisei-ind.jp

อีเมลล์ shirakawa@taisei-ind.jp

บริษทัของเราก่อตั้งเม่ือปี1946 โดยโรงงาน Shirakawa ของเราไดฉ้ลองครบรอบปีท่ี 30th ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยสถานท่ีอนัสวยงาม เราผลิตผลิตภณัฑช์ั้นเลิศจากแผน่เหลก็กลา้
แรงดึงสูง อะลูมิเนียม วสัดุรีดเยน็โดยใชเ้ทคโนโลยีการกดข้ึนรูปใหม่ล่าสุด เช่น Transfer Molding, Progressive Molding และ Tandem Molding และการใชหุ่้นยนต์
อุตสาหกรรมในการเช่ือมจุด เช่ือมแนว และเช่ือม CO2 ดว้ยเทคโนโลยีจึงท าใหเ้ราไดน้ าเสนอผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของคุณทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา 
และการขนส่ง

Taisei Industries Shirakawa Plant Co., Ltd.

shirakawa@taisei-ind.jp
การกดขึ้นรูปโลหะ

[Taisei Industries Shirakawa Plant Co., Ltd.]

www.taisei-ind.jp
Taisei Industries Shirakawa Plant Co., Ltd.



การเขาัถึงและขอัมูล

เราตั้งอยูภ่ายในรัศมี 18 กิโลเมตร จาก Fukushima ของเมือง Shirakawa ส าหรับ
งานผา่นกรรมวธีิทางความร้อนและงานโลหะ เราสามารถจดัหาช้ินส่วนส าเร็จ
ท่ีมาจากการหล่อโลหะ การตีข้ึนรูป และแม่พิมพฉี์ดหล่อและจดัส่งอยา่งปลอดภยั
และต่อเน่ือง เราสามารถรับงานท่ีมีความละเอียดสูง เช่น งานตดั และงานข้ึนรูป
แผน่โลหะ ดว้ยการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และเป็นมิตร และการประเมินราคา หาก
คุณมีความตอ้งการ กรุณาติดต่อเรา

วิธีเดินทาง ระยะทาง/เวลา

JR Tohoku 
Shinkansen 
(รถไฟหวักระสุน)

Tokyo→ Shin-Shirakawa (1 hour 26 minutes) [สายเหนือ] 

Shin-Aomori→ Shin-Shirakawa (about 3 hours) [สายใต]ั

รถยนต์

Tohoku Expressway Urawa IC→ Shirakawa IC (165 กิโลเมตร) [สายเหนือ]

Tohoku Expressway Aomori IC→ Shirakawa (509 กิโลเมตร) [สายใต]ั

ปราสาท 
Komine

Contact：info@shirakawa-valley.com

เราไดเ้ขา้ร่วมในงานแสดงนานาชาติดา้นล่างน้ี
2012.12/11-14 Automechanika Shanghai 2012
2013.12/10-13 Automechanika Shanghai 2013
2014.11/19-22 METALEX THAI 2014
2015.11/18-21 METALEX THAI 2015 



www.shirakawa-valley.com

info@shirakawa-valley.com


