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Preface
ถึงท�านผู�อ�านทุกท�าน

ซินเจียยูอี่ ซินนี้ฮวดไช

สวัสดีปใหมป 2565 ทุกทานครับ

ตามท่ีทุกทานอาจจะไดทราบแลวจากการรายงานในเดือนกอน สำหรับภาพรวม

ในระดับกลุมบร�ษัทนั้นถือวา คลาส (CLAAS) มีการเจร�ญเติบโตที่ดีเยี่ยมใน

อัตราเลขสองหลักถึง 4.798 พันลานยูโร โดยมียอดกำไรเพ�่มสูงข�้นอยางเห็น

ไดชัดทุกภูมิภาคทั่วโลกแมวาจะประสบปญหาคอขวดในดานการจัดหา       

และ สถานการณโรคระบาดก็ตามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย

ตะวันออกเองก็เชนกัน คลาสไดบรรลุเปาหมายสำคัญหลายอยางตลอด

เดือนที่ผานมาทั้งจากการเปดตัวผลิตภัณฑใหมและการปรับปรุงเคร�อขาย

การจัดจำหนายผลิตภัณฑซึ่งทำใหเราไดใกลชิดกับลูกคาของเราไดมากข�้น

กลุมคลาสในประเทศไทยมีตัวแทนจำหนายสามทานเขารวมเปนพันธมิตรใหม

ของเรา ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการบร�การและอะไหลตางๆ ใหกับลูกคาซึ่ง

ครอบคลุมทั้งกลุมเคร�่องจักรใหมมือหนึ่งและเคร�่องจักรนำเขามือสองอยาง

เคร�อ่งอัดกอนเหล่ียม QUADRANT (ควอดแรนท) และรถเก็บเก่ียวอาหารสัตว 

JAGUAR (จากัวร) ตัวแทนท้ังสามทานเร�ม่ตนไดดวยดี มีผลงานขายท่ีดีเย่ียม

ในสวนของผลิตภัณฑรุนใหมอยางการเปดตัวของเคร�่องอัดกอนเหลี่ยม 

QUADRANT 4200 และเคร�่องอัดฟางกอนเหลี่ยมรุน MARKANT 650

(มารแคนท) รวมถึงรถเกี่ยวขาวโพดรุน CROP TIGER (ครอปไทเกอร)

ในประเทศญ่ีปุน ราวใบมีดตัดรุน CONVIO FLEX 770 (คอนว�โอ เฟล็กซ) และ

รถเก่ียวนวดรุน LEXION 6700 (เล็กซิออน) รุนแรกท่ีติดต้ังดวยระบบ CEMOS 

(ซีมอส) เต็มรูปแบบผานการทดสอบสำเร็จไปไดดวยดี นอกจากนี้ในป 2564 

ยังมีการเปดตัวแทรกเตอรรุน XERION (ซีร�ออน) ในญ่ีปุนดวยเชนกัน คลาส 

ยังคงต้ังเปาท่ีจะเสร�มความแข็งแกรงในฐานะผูนำตลาดตอไปดวยรถเก็บเก่ียว

พ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR สิ�งสำคัญสำหรับแผนการดำเนินงานตอไปของ

ป 2565 คือการเปดตัวรถเก่ียวนวดรุน TRION ในประเทศญ่ีปุนและการเติบโต

ของรถแทรกเตอรคลาสและธุรกิจอุปกรณเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว

ตลาดในประเทศเกาหลีมีการต่ืนตัวมากยิ�งข�น้จากยอดรายการส่ังซ้ืออุปกรณ

เก็บเกี ่ยวพ�ชอาหารสัตวและคลาสไดมีการดำเนินการเพ� ่อเสร�มความ

แข็งแกรงของตำแหนงทางการตลาดในสวนของเคร�่องอัดกอนกลมและรถเก็บ

เก่ียวธัญพ�ชดวยเชนกัน ในประเทศฟ�ลิปปนสนอกจากการสงมอบแทรกเตอร

คลาสและรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว JAGUAR ใหกับลูกคารายใหญแลว 

คลาสยังประสบความสำเร็จในการเปดตัวรถเก็บเก่ียวขาวโพด CROP TIGER 

ซึ่งนับวาเปนการวางรากฐานใหชื่อคลาสเปนที่จดจำในภาคสวนของการ

เก็บเกี่ยวขาวโพด 

ระดับการปฏิสัมพันธและการสนับสนุนทาง 

การตลาดของคลาสมีความแข็งแกรงมากข�้น 

ในตลาดอยางประเทศไตหวัน เว�ยดนาม 

กัมพ�ชา อินโดนีเซีย และปากีสถาน นอกจากนี้

ในประเทศพมาผลิตภัณฑ ในสต็อคของผู

นำเขาลดลงอยางเห็นไดชัดแมวาจะพบกับ

ความยากลำบากในพบประเทศก็ตาม

ถาพ�จารณาจากปร�มาณการสั่งซื ้อที ่ไปใน 

ทิศทางที่ดีมาก ถือวาป 2565 นี้จะเปนปที่

นาต่ืนตาต่ืนใจทีเดียวถึงแมวาจะยังคงมีปญหา

โรคระบาดและปญหาดานการจัดหา แตคลาส

ไดพ�สูจนในปกอนแลววาไมวาจะอยางไรก็ตาม 

พวกเราจะหาว�ธีร ับมือและกาวขามความ 

ทาทายตางๆ พรอมดวยการสนับสนุนจาก 

พันธมิตรตัวแทนนำเขาและลูกคาของพวกเรา

ไปดวยกัน

ขอใหทุกทานประสบความสำเร็จในป 2565 ครับ!

 

อานิล  เมนอน
กรรมการผูจัดการ 

คุณอานิล  เมนอน

กรรมการผูจัดการ ศูนยคลาสภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต



คลาสหน่ึงในผูผลิตเคร�อ่งจักรกลการเกษตรช้ันนำของโลก สรุปยอดขายปงบประมาณ 2564 สูงข�น้จากปกอนหนา 19 เปอรเซ็นต

ที่ 4.798 พันลานยูโร (ปกอนหนา: 4.042 พันลานยูโร) กำไรกอนหักภาษีสูงข�้นถึง 357 ลานยูโร (ปกอน: 158 ลานยูโร) 

“คลาสเติบโตอยางตอเนื่อง แมจะประสบปญหาคอขวดในดานการจัดหาสินคาและสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 

โคโรนา 2019 โดยมียอดขายสูงข�้นในอัตราเลขสองหลัก รวมทั้งผลกำไรที่สูงข�้นอยางเห็นไดชัดในทุกภูมิภาคทั่วโลก”  

คุณโทมัส บ็อค ประธานคณะกรรมการบร�หารกลุมคลาสกลาว

นับไดวาเปนผลมาจากปจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคอเมร�กาเหนือและยุโรปตะวันออกในปกอนหนารวมกับสวนแบง

ตลาดหลักในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางอยางประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสซึ่งเปนสวนแบงตลาดที่สำคัญของคลาส

นอกจากนี้สวนแบงตลาดในสหราชอาณาจักรยังเติบโตข�้นอยางมากแมจะมีความไมแนนอนของสถานการณ Brexit ก็ตาม

ทามกลางสถานการณการแพรระบาดและปญหาคอขวดในดานการจัดหาชิ�นสวนสำคัญตางๆ คลาสยังสามารถตอบสนอง

คำส่ังซ้ือจากลูกคาสวนใหญได ทำใหมียอดขายเพ�ม่ข�น้อยางมาก ยอดขายกลุมตลาดท่ีเก่ียวของกับคลาสสวนใหญมีพัฒนาการ

ในดานบวก  โดยรวมแลวการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราสำคัญอยางดอลลารสหรัฐและรูเบิลรัสเซียไมสงผลกระทบ

ตอยอดขายมากนัก สวนแบงยอดขายนอกประเทศเยอรมนีคิดเปน 80.6% ของยอดขายทั้งหมด (ปกอนหนา: 80.1%)ประเทศ

สหรัฐอเมร�กา แคนาดา และจีน เปนประเทศนอกภูมิภาคยุโรปที่มีสวนแบงยอดขายสูงสุด

คลาสเติบโตอยางตอเนื่อง 

อัตรายอดขายคลาสสูงข�้น 19 เปอรเซ็นต ที่ 4.8 พันลานยูโร 

การเติบโตระดับอัตราเลขสองหลักในทุกภูมิภาค

ยอดกำไรกอนหักภาษีสูงข�้นอยางมีนัยสำคัญ

คาดการณป 2565: ยอดขายจะเพ�่มข�้นปานกลาง แตนอยกวา

ตัวเลขของปกอนหนาเล็กนอย

หน�วยล�านยูโร
ยอดขายสุทธิ

ตนทุนขาย

คาใชจายในการบร�หาร คาใชจายทั่วไป และคาใชจายในการดำเนินการขาย

คาใชจายในการว�จัยและพัฒนา

กำไรจากการดำเนินงานอื่นๆ สุทธิ

รายไดจากการลงทุนสุทธิ

ผลประกอบการ

กำไรขั้นต�น

กำไรจากการดำเนินงาน

รายได�ก�อนหักภาษี
รายได�สุทธิ

2021
4797.8

-3737.5
1060.3
-474.3
-251.9

32.8
366.9

22.1
-31.9
357.1
272.6

2020
4042.3

-3222.6
819.7

-441.9
-226.2

4.7
156.3

18.7
-16.9
158.1
107.1

Change
755.5

-514.9
240.6
-32.4
-25.7
28.1

210.6
3.4
-15
199

165.5

931.8

827.6

963

1136.2

939.2
(+15.7%)

(+10.1%)

(+21.8%)

(+25.4%)

(+19.1%)

ล�านยูโร

931.8

827.6

963

1136.2

939.2

อัตรา % 
เปร�ยบเทียบกับป�ก�อน

15.70%

10.10%

21.80%

25.40%

19.10%

ประเทศเยอรมนี

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก

ภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ประเทศอื่นๆ

ยอดขายสุทธิตามภูมิภาค

ประเทศเยอรมนี

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก

ภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ประเทศอื่นๆ

ตัวเลขยอดขายสุทธิตามภูมิภาค
หนวยลานยูโร (อัตรา % เปร�ยบเทียบกับปกอน)



ยอดคาใชจายในการว�จัยและพัฒนาสูงเปนประวัติการณที่ 

262 ลานยูโร (ปกอนหนา: 237 ลานยูโร) 

การลงทุนยังคงมุงเนนใหความสำคัญกับนวัตกรรมสถาปตย-

กรรมอิเล็กทรอนิกสและกระบวนการเกษตรระบบดิจิตอล 

ยอดรวมการลงทุนในสินทรัพยถาวรทั้งหมด 138 ลานยูโร 

(ปกอนหนา : 131 ลานยูโร) และยังคงอยูที่ระดับสูงอยาง

ตอเนื่อง 

ณ เมือง Le Mans โรงงาน Future Factory สำหรับแทรกเตอร

กลับมาเปดทำการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมหลังจากการ 

ปรับปรุงครั้งใหญ ถือเปนการเปลี่ยนผานที่แทบจะไรรอยตอ 

ตั ้งแตการแลวเสร็จของโรงงานไปจนถึงเฟสสองของการ

ปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถเกี่ยวนวดที่เมือง Harsewinkel 

ใหทันสมัยยิ�งข�้น ซึ่งประสบความสำเร็จอยางยิ�ง โดยมีพ�้นที่

การผลิตกวา 15,000 ตร.ม. ใชเวลาปรับปรุงทั้งหมดเพ�ยง    

5 เดือน ปจจ�บันพ�้นที่การผลิตของทั้งสองโรงงานไดนำระบบ

รถขนสงอัตโนมัติแบบไรคนขับ (AGV) มาประยุกตใช เพ�่อเพ�่ม

ทั้งความยืดหยุนและประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้

คลาสยังไดขยายกำลังการผลิตมากข�้นในเมือง Krasnodar 

ประเทศรัสเซีย ทำใหปจจ�บันมีอัตราการผลิตรถเกี่ยวนวด

มากกวา 5 ปที่แลวถึง 4 เทา

ดวยผลิตภัณฑนวัตกรรมใหมๆ และทีมขายที่แข็งแกรง ทำให

เปนอีกครั้งที่คลาสสามารถขยายฐานลูกคาใหมไดมากข�้น 

และสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาปจจ�บัน ตั้งแตการเปดตัว

ในป 2562 แคมเปญเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวของคลาสได

ดำเนินการอยางตอเนื่องดวยการเปดตัวของรถเกี่ยวนวด     

รุน TRION  ดวยสโลแกน “ทุกอยางเพ�่อฟารมของคุณ” 

(Fits Your Farm) ทำใหปจจ�บันคลาสมีตัวเลือกรุนและอุปกรณ

รถเกี่ยวนวดขนาดกลางที่หลากหลายไรผูเทียบเคียง

ในสวนของผลิตภัณฑแทรกเตอรมีการพัฒนาตางๆ ที่สำคัญ

ดวยเชนกัน คณะกรรมการวารสารการเกษตรนานาชาติไดมอบ

รางวัล “แทรกเตอรแหงความยั่งยืนป 2564” ใหกับแทรกเตอร

รุน AXION 960 CEMOS ซึ่งตองขอบคุณระบบชวยเหลือ

ผูใชงานท่ีมีระบบการเร�ยนรูดวยตนเอง เชนระบบ CEMOS ท่ีชวย

ลดอัตราการสิ�นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลอยางเห็นไดชัดในอัตรา

เลขรอยละสองหลัก พรอมท้ังชวยเพ�ม่อัตราการผลิตตอพ�น้ท่ี

ดวยเชนกัน แทรกเตอรรุน ARION 400 ยกสวนหนารถข�้น 

เพ�่อใหสอดตลองตามมาตรฐานการปลอยแกสไอเสียที่ผาน

การบำบัด Stage V รวมถึงติดตั้งดวยพารามิเตอรที่เสร�ม

ประสิทธิภาพการทำงานตางๆ มากมายดวยเชนกัน นอกจาก

นี้กลุมผลิตภัณฑรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวยังเต็มไปดวย

นวัตกรรมมากมาย เชน การปรับปรุงทางเทคนิคใหกับ

เคร�่องอัดกอนเหลี่ยมขนาดใหญรุน QUADRANT อยาง

เต็มรูปแบบ

ปญหาดานการจัดหาและราคาตนทุนที่สูงข�้นในตลาดการจัดซื้อจัดจาง กลายเปนความเสี่ยงที่เพ�่มมากข�้นกวาปกอน แต

โดยภาพรวมแลว บร�ษัทฯ คาดการณวาความตองการเคร�่องจักรการเกษตรในภูมิภาคการขายหลักตางๆ มีแนวโนมที่จะ

คงตัวตอไปตลอดปงบประมาณ 2565 คลาสจึงมีแนวโนมที่จะมียอดขายเพ�่มข�้น แตอาจจะนอยกวาปกอนเล็กนอย ทามกลาง

ความไมแนนอนที่กลาวไวขางตน

ติดตามรายละเอียดและเร�่องราวตางๆ ของคลาสไดเพ�่มเติมที่  annualreport.claas.com

การลงทุนดานการว�จัยและพัฒนาสูง

เปนประวัติการณ

ความสำเร็จของแคมเปญเคร�่องจักรฯ ตางๆ

ผลประกอบการกลุมบร�ษัทคลาส

การคาดการณ

2021

in million EUR

4,797.80

532.1

357.1

272.6

381.5

1,717.10

138.1

262.3

4,246.10

11,957

2020

in million EUR

4,042.30

333.4

158.1

107.1

308.1

1,464.10

131.4

237.4

3,722.50

11,395

Change in %

18.7

59.6

125.9

154.5

23.8

17.3

5.1

10.5

14.1

4.9

(IFRS)

ยอดขาย

EBITDA

กำไรกอนหักภาษี

กำไรสุทธิรวมของกลุมบร�ษัท

กระแสเง�นสดอิสระ

สวนของผูถือหุน

การลงทุนในสินทรัพยถาวร 

การว�จัยและพัฒนา

งบดุลท้ังหมด

จำนวนพนักงาน ณ วันท่ีรายงาน (30 กันยายน)

(ลานยูโร) (ลานยูโร)

https://annualreport.claas.com/2021/index_en.html


What happened in Thailand?

ดร.เอกภพ ไพรัมย�
ประธานบร�ษัท 505 ฟารมเทค

จากเสนทางของอาจารยมหาว�ทยาลัยดานฟ�สิกสว�ทยาศาสตรดีกร�ด็อกเตอร

จากมหาว�ทยาลัยดังในประเทศสหรัฐอเมร�กา แปรผันมาสู เสนทางดาน 

เกษตรกรรมจนกระทั่งไดเปนตัวแทนจำหนายของเคร�่องจักรฯคลาส อะไรคือ

สิ�งท่ีทำใหดร.เอกภพ เปล่ียนใจมาเดินเสนทางท่ีหลายคนมองวาเปนงานท่ีหนัก

และแสนจะทาทาย และทำไมเขาถึงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความเปนอยูของเกษตรกร

ในประเทศไทยใหดีข�น้กวาเดิม จดหมายขาวฉบับน้ีเรานำบทสัมภาษณที่เต็มไป 

ดวยความตั้งใจอันแรงกลาของ ดร.เอกภพ มาใหทุกทานไดฟ�ง

ทำไมถึงตัดสินใจมาขายเคร�่องจักรฯคลาสยี่ห�อที่หลายคนมองว�าราคาสูง
ผมเชื่อมั่นวาอุปกรณที่เราขายไปควรจะคุมทุกบาททุกสตางค ควรจะคืนเง�นและควรทำกำไรไดมากกวานั้น เราไมสามารถขาย 

อุปกรณที่ไมดีใหเขาไดเพราะผมก็เคยซื้ออุปกรณเกษตรมา ถาคิดวาเอาแตราคาถูกอยางเดียวแลวใชไมตรงเปาหมายไมตรง 

หลักมันก็กลายเปนของแพงเพราะมันไมสามารถที่จะทำเง�นใหเราไดเราจะขายของใหลูกคาเหมือนกับที่เราใชเอง

คนซื้อไปก็แฮปปเรามีความสุขเราก็ควรใหคนอื่นสุขดวยเราขายของเราไดกำไรคนซื้อของเราไปก็ไดกำไรคนทำงานก็ไดกำไรคน

ที่เก็บเกี่ยวคนที่ปลูกพ�ชทุกคนมีความสุข

อะไรคือหลักการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท 
505 ฟาร�มเทค

บร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด

บุกตลาดพรอมตัวแทนเพ�่มอีกสามราย

ดร.เอกภพ ไพรัมย

ประธาน บร�ษัท 505 ฟารมเทค

กำไรก็เปนสวนหนึ่งที่อยากได ทุกคนนะครับ

เร�อ่งเง�น แตวาถาทำแลวมันก็ควรจะมีความสุข

ในการทำดวย ไมใชวาขายไปแลวคนซื้อไป

เปนทุกข ผมไมอยากใหเปนแบบน้ัน ถาตัวเอง

มีความสุขแลว ก็อยากแบงปนความสุขให

ทุกๆ คนดวยครับ

CLAAS JAGUAR (คลาส จากัวร) ที่บร�ษัท 505 ฟารมเทค

สุดยอดการบร�การจากทีมชางคลาส และบร�ษัท 505 ฟารมเทค คลาส CROP TIGER 40 แบบลอ

ที่บร�ษัท 505 ฟารมเทค



อะไรคือสิ�งที่ลูกค�าจะได�รับเมื่อซื้อเคร�่องจักรฯกับ505 ฟาร�มเทค
ผมรูแลวครับวาศูนยบร�การและอะไหลที่มีพรอมมันมีความสำคัญ

ขนาดไหน ผมเคยว�่งหาอะไหลเหมือนกันเคยว�่งหาคนซอมเหมือนกัน

ซึ่งมันไมควรจะเปนอยางนั้น เกษตรกรนอกจากจะตองหวงเร�่องฟาฝน

แลวยังตองมากังวลเร�่องอะไหลอีกยุคนี้มันควรจะตอง หมดไปไดแลว

ถาเกิดซื ้อกับเราหร�อไมไดซื ้อกับเราแตถามาหาเรา เราก็พรอมให 

ความชวยเหลือไดหมดครับ เราอยากเปน solution ใหคำแนะนำ ซื้อกับ

เราหร�อไมไมเปนไร ถาผมทราบก็อยากชวยแตถาไมทราบจะไปชวยหา 

ขอมูลให สวนเร�่องสินคาถาเราหาใหไดเราก็จะหาให เราใหการบร�การ

ซอมบำรุงท้ังในสถานที่และนอกสถานที่

ในอนาคตอยากมีศูนยอะไหลพรอมศูนยบร�การและศูนยจัดจำหนาย 

สินคามาตรฐานสากลครับ

อานเพ�่มเติมคลิก
Newsletter vol.9

ติดตามไดที่

Facebook.com/505farmtech

ติดตอ :

บร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด

489 หมูที่ 13 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร: 0 95 408 6686

Email: info@505farmtech.com

รับชม

ว�ดีิโอ

บร�ษัท 505 ฟารมเทค จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 

คุณเอกภพเร� �มต�นธุรกิจจากการนำเข�า 
เคร�อ่งจักรฯมือสองทำไมถึงเร��มสนใจนำเข�า
เคร�่องจักรฯมือหนึ่ง
จากประสบการณการนำเขาของผมเอง 

เคร�่องจักรฯมือสองเหมือนซื้อหวย มือสอง 

เปร�ยบเหมือนรางวัลที่1

ทำงานกับบร�ษัทเยอรมันเป�นยังไงบ�าง
คนเยอรมันเปนคนที่มีความรับผิดชอบและ 

จร�งจังคอนขางสูงเปนคนซีเร�ยสครับ ถาเขา 

จะขายของมาแลวมันใชงานไมดีเขาก็จะถูก 

ดาภายหลังซึ่งเขาไมอยากใหเปนอยางนั้น 

เขาก็พยายามเลือกของใหตรงจ�ดกับท่ีลูกคา

ตองการ

อยากบอกอะไรกับลูกค�าบ�าง
รถที่ผมอยากทำตอจาก JAGUAR อยาก

ทำรถเก่ียวนวดรถเก่ียวขาว รถเก่ียวขาวโพด 

เชน CROP TIGER หร�อจะเปนเคร�่องอัด

QUADRANT ก็ติดตอมาไดเราใชหลักการ

บร�การเดียวกันกับตัว JAGUAR ครับหาย

หวงแนนอน

https://www.claas.co.th/blueprint/servlet/blob/2522414/20f03e16dfbed3cdf7258a8a65989669/trends-vol-9-2021-en-data.pdf
https://www.facebook.com/505farmtech
https://youtu.be/Nm2gRHOFMqg


หางหุนสวน เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ จำกัด

คุณสำเภา นวลแกว

ผูบร�หาร หจก. เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ

แทรกเตอรคลาสรุน ทาลอส (TALOS)เคร�่องอัดคลาสรุน ควอดแรนท (QUADRANT)

คุณสำเภา นวลแก�ว
ผูบร�หาร หจก. เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ จังหวัดขอนแกน

ดวยประสบการณการจัดจำหนายรถแทรกเตอรมาอยางยาวนานเร�ม่ตน

ตั้งแตรถไถเดินตามคอยๆ พัฒนามาเปนอุปกรณทางการเกษตรตางๆ

มาจนกระทั่งแทรกเตอรยี่หอตางๆ จวบจนวันนี้ที่ เอ็ม.ที. แทรคเตอร 

ชุมแพไดขยายธุรกิจเขามาสูเคร�่องจักรฯใหญ เชน เคร�่องอัดคลาสรุน

QUADRANT (ควอดแรนท) และแทรกเตอรคลาสรุน  ARION (แอร�ออน) 

วันนี้เราลองมาฟ�งมุมมองของมือเกา เชน คุณสำเภา นวลแกว และ

คุณดลฤดี วงษกลาง ผูบร�หารของ หจก.เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ ถึง

การทำงานในแวดวงธุรกิจเคร� ่องจักรกลการเกษตรและเคล็ดลับที ่

ทำใหประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

เคล็ดลับท่ีทำให� หจก. เอ็ม.ที. แทรคเตอร� ชุมแพ ประสบความสำเร็จในธุรกิจน้ีมาอย�างยาวนานถึงป�จจ�บัน
การดำเนินธุรกิจแทรกเตอรเปนธุรกิจที่เราตองอาศัยการบร�การ การดูแลลูกคา การเอาใจใสในสินคาที่เราจำหนายใหกับ

ลูกคาทุกคน ไมวากอนหนาหร�อหลังการขาย เราตองทำความเขาใจกับลูกคา สำหรับเราลูกคาเปนสิ�งที่สำคัญที่สุด

กอนที่เราจะจำหนายใหกับลูกคาเราตองมีการเช็คตรวจสอบสภาพไมวาจะรถใหมหร�อเกา กอนที่จะสงถึงมือลูกคาเราตอง

ตรวจสภาพโดยชางของเรา ทุกอยางที่จะดำเนินสงไปใหลูกคาตองพรอม เราจะแนะนำวารถคันนี้ที่ลูกคาทุกทานเตร�ยมออก

มันดียังไงมีจ�ดดีจ�ดเสียยังไงใหเคารับทราบกอน กอนที่เขาจะตัดสินใจซื้อ เมื่อเขาเห็นความเหมาะสมแลว และมีสินคาที่เขาพอใจ

เราก็นำเสนอการขายไดงาย

อะไรคือหลักการดำเนินธุรกิจของ หจก. เอ็ม.ที. แทรคเตอร� ชุมแพ
นโยบายของเราคือสินคาเราตองมีอะไหลพรอม มีชางในการบร�การพรอม รถเซอรว�สพรอม ความรูของชางก็ตองพรอมดวย

 

เมื ่อเราดำเนินการขายสินคาอุปกรณทางการ 

เกษตร เราก็อยากไดสินคาที่ดีๆ มีคุณภาพ    

เราตองชวยเหลือเกษตรกรดวยการขายสินคาดีๆ 

พรอมทั้งการบร�การใหกับลูกคาทุกทานที่แวะเขา

มาดูสินคาเรา เมื่อเกษตรกรมีความสุข มีรายได 

เราก็ดีใจกับเขา เรามองเห็นชาวไรชาวนายิ�ม 

เราก็มีความสุขไปดวย

หจก. เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ

จังหวัดขอนแกน



คุณดลฤดี วงษ�กลาง

ใจเขาใจเราเราอยากไดแบบไหนเราก็บร�การเขาแบบน้ัน เราอยากใหเขาได

ของดีๆ เราก็แนะนำสิ�งดีๆ ให เวลารถลูกคาเสียเราก็เดือดรอนแทน ทำยังไง

ก็ไดท่ีจะชวยเหลือกันไมทอดทิ�ง

ติดตอ :

หางหุนสวน เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ จำกัด

59 หมูที่ 1 ถนนมะลิวัลย ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแกน 40130

โทร: 0 81 873 2390

Email: dolrudee@mttractorchumphae.com

รับชม

ว�ดีิโอ

ติดตามไดที่

Facebook.com/MtcTractor

บรรยากาศการจัดอบรมเร�่องเคร�่องอัดและแทรกเตอรคลาสที่ เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ จ.ขอนแกน

บรรยากาศการอบรมโดยชางของคลาส

คุณดลฤดี วงษกลาง

ผูถือหุน หจก. เอ็ม.ที. แทรคเตอร ชุมแพ

อยากบอกอะไรกับลูกค�าบ�าง
ดีใจกับเขามากคะ หลายคนท่ีมาหาเราวันแรกขับมอเตอรไซตมา เด๋ียวน้ีเขาขับรถส่ีประตู เขาซ้ือท่ีเยอะแยะมากมาย ซ่ึงเราดีใจ

กับเขาคะเห็นเขารวยข�น้เขาอยูดีข�น้จากท่ีไมมีอะไรเลย เปนการใหโอกาสเขา  เขาก็ใหโอกาสเรา  ยินดีกับลูกคามากเลยคะ

https://www.facebook.com/MtcTractor
https://youtu.be/JCp8eNk_vhc


Sor Machinery

บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

คุณสานิต ลาภหงษ�ทอง
กรรมการบร�หาร บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

จากธุรกิจที่เร�่มตนดวยการผลิตรถเกี่ยวขาว ผันตัวมาเปน

ผูรับเหมาเก่ียวขาวโพด จนกระท่ังพัฒนาธุรกิจมาเปนผูนำเขา

และจัดจำหนายรถตัดออยและรถเกี่ยวขาวโพดมือสองขนาด

ใหญแตอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำใหผูบร�หารหนุมไฟแรงคนนี้

เร�ม่หันมาสนใจเคร�อ่งจักรฯของคลาส และทำไมเขาถึงตองการ

เปนตัวแทนจำหนายของคลาสอยางเปนทางการ ชวนฟ�ง

บทสัมภาษณที่บงบอกถึงตัวตนและแนวคิดในการทำงานที่มุง

ตอบโจทยความตองการของลูกคาเปนหลักจากคุณสานิต

ลาภหงษทอง กรรมการบร�หาร บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด

เทรดดิ�งจำกัด

เร��มต�นทำธุรกิจกับคลาสได�อย�างไร
เราตองการเปนตัวแทนคลาสเพ�่อซัพพอรตลูกคาเรา

ลูกคารายแรกๆ ลองใชเคร�่องอัดคลาสมาอัดใบออย มันโอเค 

ทำงานไดดี ซอมไมยาก หลังจากนั้นลูกคาก็บอกตอๆ กันเปน

คลาสมาตลอดเลยครับ

ถากอนเหล่ียม คลาสในเมืองไทยถือวาเปนอันดับหน่ึง ณ ตอนน้ี

ครับ ทุกคนนิยมใช เพราะการซอมบำรุง maintenance  จะงาย

กวาเคร�่องจักรยี่หออื่นที่มีอยูในตลาด

อะไรคือหลักการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทส.แมชชีนเนอร�่ 
แอนด� เทรดดิ�งจำกัด

เราตองการโตไปพรอมกันกับลูกคาครับ  ไมใชแคการซ้ือเคร�อ่ง

อัดใบออยเคร�่องเดียวในราคาที่ถูกแลวหลังจากนั้นจบกัน 

ผมไมตองการอยางนั้นครับ

เราควรจะเอาตัวเราไปใสในมุมลูกคา เหมือนเราซ้ือเคร�อ่งจักรฯ

เราก็อยากไดเคร�อ่งจักรฯท่ีมีมาตรฐาน ไมมีปญหาอยูแลวครับ 

เราก็พยายามทำจ�ดนี้ใหดี ทำใหลูกคาประทับใจ

อะไรคือสิ�งที่ลูกค�าจะได�รับเมื่อซื้อเคร�่องจักรฯกบั บร�ษัท 
ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด� เทรดดิ�งจำกัด
เราโฟกัสเร�่องการบร�การครับ การบร�การเปนอันดับแรก

เมื่อลูกคาซื้อเคร�่องกับเราแลว เราจะมีทีมชางคอยตรวจเช็ค

เคร�่องจักรฯกอนสงมอบ ใหระบบตางๆ สามารถทำงานได 

ลูกคาสามารถนำเคร�่องจักรฯไปทำงานไดแนนอน 100%

ไมใชวาเอาไปแลวทำงานไมไดเลยระบบมีปญหา เร�่องนั้นจะไม

เกิดกับลูกคาท่ีซ้ือกับเรา หลังจากน้ันจะมีทีมเซอรว�สใหบร�การ

ลูกคาอีกครั้งในระหวางฤดูครับ จากประสบการณของเราจะ

ไมมีลูกคาที่จอดรถทิ�ง เคร�่องซอมไมไดเปนเดือนไมมีแนนอน

ครับ ลูกคาไมตองมาหนักใจวาเคร�่องเอาไปทำงานไดร�เปลา 

เราทดสอบระบบใหดูทุกตัววาเคร�่องพรอมใชงานและเราก็ยัง

มีบร�การหลังการขาย ไมวาจะเปนเซอรว�สในหนาหีบ ในกรณี

ลูกคามีปญหาตรวจเช็คเองไมได เรามีทีมชางคอยบร�การและ

เราก็มีไหลคอยซัพพอรตใหลูกคาตลอดครับ

คุณสานิต ลาภหงษทอง

กรรมการบร�หาร บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�งจำกัด

บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

จังหวัดอางทอง

บรรยากาศการจัดอบรมเร�่องเคร�่องอัดคลาส 

ที่ ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จ.อางทอง

การอบรมเร�่องเคร�่องอัดโดยชางของคลาส



ร�วมงานกับทีมคลาสฯเป�นอย�างไรบ�าง
ทีมคลาสเซาท อีส เอเซีย ชวยซัพพอรตตลอดเวลา ไมวาจะเปนเร�่องอะไหล เร�่องเทรนนิ�งทีมคลาสดูแลเราคอนขางดีครับ

ขอบคุณท่ีดูแลครับ

อยากบอกอะไรกับลูกค�าบ�าง
ทางเราจะมีการเซอรว�สของทางทีมชางครับในกรณีที่เคร�่องลูกคามีปญหาเราจะมีอะไหลคอยซัพพอรตใหตลอดอยูแลวครับ 

มั่นใจไดเปนอะไหลแทจากคลาสโดยตรง จะลดปญหาอะไหลเทียบที่ไมไดมาตรฐาน เพราะวาบางครั้งลูกคาเอาอะไหลเทียบไปใส  

มาตรฐานการผลิตอาจจะไมเหมือนกับอะไหลแททำใหเกิดปญหากับอุปกรณชิ�นสวนอื่นๆ ของเคร�่องจักรฯ

บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

ติดตอ :

บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

66/9 หมู 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 14140 

โทร: 0 35 699 336, 0 80 437 5888

Email: sanit@sormachinery.com
www.sormachinery.com

รับชม

ว�ดีิโอ

ติดตามไดที่

Facebook.com/sormachinery

การอบรมเร�่องเคร�่องอัดโดยชางของคลาส

https://www.facebook.com/sormachinery
https://youtu.be/dO7S8K34q4g
https://www.sormachinery.com


CLAAS Highlight

ผลิตตามสั่ง
ชิ�นสวนของคลาสผลิตดวยคุณภาพและความเท่ียงตรง

สูง เพ�อ่ใชในเคร�อ่งจักรของคลาส

วางใจได�
ชิ �นสวนของคลาสมีอายุการใชงานที ่ยาวนานกวา 

พรอมปกปองเคร�่องจักรจากความเสียหายทางกลไก 

ตางๆ

ปจจ�บันเคร�่องอัดกอนแบบกอนสี่เหลี่ยมของคลาสรุนควอดแรนท (QUADRANT) แบรนดชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี

ไดถูกนำเขามาใชอัดใบออยในบานเราคอนขางเยอะ  มีทั้งมือหนึ่งและมือสอง โดยมือหนึ่งรุนควอดแรนท 4200 ไดถูกนำเขา

มาใชครั้งแรกเมื่อเกือบสี่ปที่ผานมาโดยบร�ษัทผลิตน้ำตาลยักษใหญของประเทศไทยรวมทั้งหมดจำนวนหกเคร�่องดวยกัน 

หลังจากนั ้นเพ�ยงไมกี ่ปผูรับเหมาที ่ทำหนาที ่อัดใบออยเพ� ่อปอนเขาโรงไฟฟาชีวมวลก็ ไดเร� ่มหันมาใชเคร� ่องอัดรุน

ควอดแรนทของคลาสเพ�ม่มากข�น้

อัดใบออยดวยเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมของ คลาส (CLAAS) 

แทนการเผา ชวยเพ�่มเง�นในกระเปา แถมลดปญหาเร�่องฝุนละออง

มีประสิทธิภาพ
ชิ�นสวนของคลาสข�้นชื่อเร�่องความคุมคาและคุณภาพ 

ท่ีคืนทุนไดอยางดีเย่ียม

ที่คลาส เราไมเพ�ยงแตผลิตเคร�่องจักรที่คงทนและวางใจได

เทานั้น แตยังมุงที่จะมอบการบร�การที่ยอดเยี่ยม พรอม

รายการอะไหลและอุปกรณเสร�มท่ีครอบคลุมพรอมไปดวยกัน

กับพันธมิตรของเรา ทุกสิ�งทุกอยางออกแบบเพ�่อเคร�่องจักร 

และฟารมของคุณ การบร�การอะไหลของเราสรางมาตรฐาน

ระดับสากล คุณสามารถม่ันใจไดเต็มท่ีในอะไหลแทของคลาส

(CLAAS ORIGINAL Parts)

อะไหลแทของคลาส  (CLAAS ORIGINAL Parts) ใหคุณ

มากกวาชิ�นสวนท่ีมีขนาดถูกตองแมนยำ วัสดุและว�ธีการผลิต

ของเราเปนรากฐานสำคัญของความคงทนและอายุการใชงาน

ท่ียาวนานของเคร�อ่งจักรของเรา ชิ�นสวนของคลาสผลิตดวย

เทคโนโลยีที่มีความเที่ยงตรงแมนยำสูง วัสดุคุณภาพสูงและ

ความเช่ียวชาญของคลาสที่ผานการสั่งสมมาอยางยาวนาน 

ชิ�นสวนแตละชิ�นถูกออกแบบและผลิตข�้นเพ�่อใหทำงานรวมกับ

ชิ�นสวนอ่ืนๆ ในระบบเคร�อ่งจักรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

อะไหลแท CLAAS (คลาส)

ออกแบบเฉพาะสำหรับเคร�อ่งจักรคลาสของคุณ

คุมคา | ทนทาน | งานไมสะดุด

การอัดใบออยของเคร�อ่งอัดกอนเหล่ียมของคลาสรุน ควอดแรนท 4200  (CLAAS QUADRANT) ท่ีจังหวัดลพบุร�

อะไหล�แท�แน�นอนกว�า



เกิดจากกลไกการทำงานของเคร�อ่งอัดท่ีประกอบดวยชุดเก็บท่ีทำหนาท่ีกวาดวัสดุสงเขาไปท่ีหองอัด และในหองอัดน้ันจะเกิดกลไก

การอัดกอนที่ใชแรงดันสูงเพ�่อให ไดกอนที่มีความหนาแนนสูง โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยตอกอนอยูที่ประมาณ 350 กิโลกรัม 

ท่ีขนาดกอน 1.2 x 0.70 เมตร (น้ำหนักกอนสามารถเปล่ียนแปลงไดตามการปรับขนาดกอน) ความยาวของกอนสามารถปรับ

ใหยาวไดมากถึง 3 เมตร ข�น้อยูกับความเหมาะสมกับขนาดของรถบรรทุกในแตละทองท่ีเพ�อ่ใหสามารถขนยายกอนไดงายและ

รวดเร็ว รวมถึงเสถียรภาพเม่ือขับข�บ่นทองถนนและในแปลง 

ในป 1988 หร�อเมื่อ 33 ปที่ผานมาเคร�่องอัดกอนเหลี่ยม

รุนควอดแรนทของคลาส (CLAAS QUADRANT) รุนแรก

ไดถือกำเนิดข�้น นั่นคือรุน QUADRANT 1200 ซึ่งเปน

การพัฒนาตอจากเคร�่องอัดกอนกลมและเคร� ่องอัดกอน

เหลี่ยมขนาดเล็กและมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง อาทิ    

รุน QUADRANT 2200 ในป 1996 QUADRANT 3400  

ในป 2006 จนกระทั่งในปจจ�บันที่คลาสนำเสนอเคร�่องอัด

กอนเหลี่ยมรุนลาสุด 3 รุนดวยกัน เร� ่มตนที่รุนเล็กสุด 

คือ QUADRANT 4200 และรุนที่ใหญข�้น ไดแก 5200 และ 

5300 โดยขนาดกอน ที่อัดคือ 1.20 x 0.70 เมตร และ 

1.20 x 0.90 เมตร ตามลำดับ 

ในเยอรมนีและประเทศตางๆทางตะวันตกจะใชเคร�อ่งอัดเหลาน้ี 

ในการอัดฟาง หญาอาหารสัตว และพ�ชพลังงานชีวมวลอื่นๆ 

ว�วัฒนาการของเคร�่องอัดก�อนเหลี่ยม คลาสควอดแรนท� (CLAAS QUADRANT)

เคร�อ่งอัดกอนเหล่ียมควอดแรนท 4200 

ขณะอัดใบออย

CLAAS QUADRANT 1200 - เคร�่องอัดกอนเหลี่ยมรุนแรก

การอัดใบอ�อยด�วยเคร�่องอัดก�อนเหลี่ยม คลาสควอดแรนท� (CLAAS QUADRANT)

การอัดใบออยทำไดอยางงายดายและเร็วข�้นดวยคุณสมบัตินี้ของ เคร�่องอัดคลาสรุน ควอดแรนท ซึ่งชวยขจัดปญหาเร�่องการ

ขาดแคลนวัสดุในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟาใหหมดไปและยังสามารถมีวัสดุใช ไดตลอดทั้งป ในขณะเดียวกัน

เกษตรกรก็สามารถเตร�ยมแปลงเพาะปลูกสำหรับฤดูกาลถัดไปไดงายและเร็วข�น้จากเดิม อีกท้ังยังมีรายไดเพ�ม่จากการจำหนาย

วัสดุท่ีอัดกอนดังกลาว พรอมกันน้ันยังสามารถชวยลดฝุนละอองจากการเผาไดอีกดวย นับวาเปนประโยชนกับทุกภาคสวนอยาง

แทจร�ง

เร�ยกไดวา ควอดแรนท (QUADRANT) ผานการใชงานมาแลว

ท่ัวโลก ตองพบกับสภาพการทำงานท่ีตางกันไป อาทิ ความแข็ง

ของใบ ตอพ�ชปลูกในแปลง พ�้นดินที่ไมเร�ยบ กอนหินตางๆ 

รวมถึงฝุนในแปลงที่ปนไประหวางการเก็บและการอัด  ซึ่ง

สภาพเหลานีนั้บวาเปนความทาทายของเคร�อ่งจักรฯ ท่ีลงไป

ทำงานเปนอยางยิ�ง แต ควอดแรนท (QUADRANT) ก็ไดพ�สูจน

ใหเห็นแลววา

ประสิทธิภาพและความทนทานของสินคาสัญชาติ

เยอรมันนั้นไมใชเพ�ยงตำนานเลาขาน แตมันคือ

ตำนานที่ยังมีชีว�ต และกำลังสรางตำนานบทใหม

บนผืนไรของแผนดินไทย



ใหม : เคร�่องอัดกอนเหลี่ยม 

คลาสควอดแรนท อีโวลูชั่น

(CLAAS QUADRANT  EVOLUTION) อัพเกรดใหม 

เสร�มความทนทานเต็มพ�กัด เพ�่องานหนักโดยเฉพาะ

ป จจ�บ ันเคร� ่องอัดก อนเหลี่ ยมคลาสรุน ควอดแรนท  

(QUADRANT) ครองตำแหนงยอดขายอันดับหนึ่งของกลุม

ผลิตภัณฑเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมในประเทศเยอรมนีรวมถึง

ในประเทศไทย ซึ่งสำหรับรายการเคร�อ่งจักรฯ ของป 2565 

คลาสไดอัพเกรดเคร�่องอัดกอนเหลี่ยมรุน QUADRANT 

5000 และ QUADRANT 4200 ใหมยกชุดพรอมเพ�่มชื่อรุน 

อีโวลูชั่น (EVOLUTION) ตอทาย

ชุดป��คอัพเก็บวัสดุแบบใหม� มาพร�อมชามรูปหัวใจสองฝ��ง
สวนสำคัญหลักของเคร� ่องอัดกอนเหลี ่ยมรุนอัพเกรด 

ควอดแรนท อีโวลูชั่น (QUADRANT EVOLUTION) คือ 

ชุดป�คอัพสำหรับงานหนัก หร�อ  HD รุนใหมที่มาพรอมกับ 

ชามรูปหัวใจสองฝงซึ่งผานการออกแบบใหมเฉพาะตัวเพ�่อ 

เพ�่มความสามารถในการตานทานแรงบิดสูงสุดพรอมความ

แข็งแกรงเปนพ�เศษ นอกจากนี้ยังชวยประหยัดคาใชจายที่

เกิดจากการสึกหรอโดยการเพ�่มชิ�นสวนที่มีความทนทานสูง 

ซึ ่งใชชุดป �คอัพของรถเก็บเกี ่ยวพ�ชอาหารสัตวคลาสรุน 

จากัวร (JAGUAR) นำมาปรับปรุงและออกแบบใหมเพ�่อเสร�ม

ความแข็งแกรงของตลับลูกปน/โรลเลอร ชองทางเดินวัสดุ 

และชิ�นสวนตางๆ นอกจากสมรรถนะที่เพ�่มข�้นแลวยังทำให 

เคร�่องจักรฯ ทำงานไดราบร�่นกวาเดิมและมีเสียงการทำงาน 

ที่ลดลงอีกดวย

กลไกขับเคลื่อนชุดป�คอัพ มาพรอมราวหนวดกุง 5 ราว 

แตละราวมีหนวดกุง 18 ตัว ก็ ไดรับการปรับแตงเพ�่อเพ�่ม

ปร�มาณงานและประสิทธิภาพในการเก็บเข�่ยฟางหร�อใบออย

ดวยเชนกันราวหนวดกุงที ่เพ� ่มข� ้นชวยใหชุดป �คอัพหมุน 

ชาลงในขณะที่ลูกกลิ�งกดวัสดุในระบบพาวเวอรฟ�ดดิ�งหร�อ 

ระบบ PFS (POWER FEEDING SYSTEM) มีความเร็ว

เพ�่มสูงข�้น  

รับชม

ว�ดีิโอ

เคร�อ่งอัดคลาสรุน ควอดแรนท 4200 อีโวลูช่ัน 

(QUADRANT 4200 EVOLUTION)

เคร�อ่งอัดคลาสรุน ควอดแรนท  อีโวลูช่ัน 

(QUADRANT  EVOLUTION)

QUADRANT 4200 EVOLUTION Single Axel

แข็งแรงข�้นเพ�่ออัดกอนฟางหร�อกอนใบออยใหสวยข�้นและ 

ปร�มาตรการอัดท่ีแนนข�น้กวาเกา วัสดุท่ีรางลูกสูบและแผนก้ัน

ที่ติดตั้งมาใหจากโรงงาน ยังชวยลดปร�มาณวัตถุดิบที่มัก

ตกคางในบร�เวณรางลูกสูบขณะอัดฟาง ขาวโพด หร�อออย 

เสร�มความปลอดภัยใหรัดกุมและทำความสะอาดไดสะดวก

ยิ�งข�้น

ระบบควบคุมแรงอัดกอนอัตโนมัติ (APC) ที่ตอบสนองตอ

ความตึงของเชือกมัดฟางและปร�มาณของวัสดุที่อัดไดอยาง

รวดเร็วและวองไวยิ�งข�้น

การนำชิ�นสวน Hardox HD มาใชในบางสวน (อุปกรณบางชิ�น

มีมาใหเปนมาตรฐานและบางชิ�นเปนอุปกรณเสร�ม) เชน 

โรลเลอรลูกสูบแบบ HD ที่มีอายุการใชงานยาวนานกวาเดิม

ถึงสี่เทา ชวยลดอัตราการสึกหรอในบร�เวณหองอัดกอน 

บร�เวณเคร�่องมัดปม และบร�เวณทางเดินวัสดุไดมากกวาเดิม 

ดวยการใชชิ�นสวนดังกลาวที่มีทั ้งความแข็งแรงและความ 

ทนทานสูงผสมผสานกับชุดป �คอัพขนาดมหึมาที ่มีชาม 

รูปหัวใจทั้งสองดาน และการบำรุงรักษาที่งาย ทำใหเปนอีก

ครั้งหนึ่งที่เคร�่องจักรคลาสจะชวยใหคุณประหยัดตนทุนรวม 

ในการเปนเจาของ (Total Cost of Ownership หร�อ TCO) 

ควอดแรนท อีโวลูชั่น (QUADRANT EVOLUTION) อยาง

เห็นไดชัด บร�ษัทไดมีการทดสอบเคร�่องอัด โดยทำการอัด

วัสดุถึง 40,000 กอน ซึ่งการทดสอบดังกลาวนั้นไดรวมการ

ทดสอบภายใตสภาพการทำงานที่สุดโหดไวดวย พบวาการ

ออกแบบใหมและการใชชิ�นสวนท่ีมีความทนทานตอการสึกหรอ

ชวยลดอัตราการสึกหรอไดสูงสุดถึง 40 เปอรเซ็นต

เปาหมายโดยรวมของการปรับปรุงใหมครั้ง

นี้คือการเพ�่มประสิทธิภาพในการเก็บวัสดุและ

ปร�มาณงานควบคู ไปกับการรักษาการเก็บ

เศษพ�ชที ่หลงเหลือจากการเก็บเกี ่ยวใหคง

ความนุมนวลและปราศจากการสูญเสียผล

ผลิตเพ�่อรองรับปร�มาณงานที่เพ�่มข�้น 

แรงบิดของชุดคลัทชเพ�่มข� ้นเปน 1,600 นิวตันเมตร และ

เพลาขับชุดป�คอัพมีขนาดใหญข�้น ระบบปรับความตึงโซ

กึ่งอัตโนมัติเพ�่อชวยใหชุดป�คอัพทำงานไดอยางสม่ำเสมอ 

อีกท้ังยังมีระบบหลอล่ืนอัตโนมัติท่ีมีถังน้ำมันขนาด 6.3 ลิตร

มาใหเปนอุปกรณ

มาตรฐานดวยเชนกัน

ห�องอัดก�อนที่มีประสิทธิภาพดีกว�าเดิมด�วยชิ�นส�วน HD
หองอัดกอนเปนอีกสวนการทำงานท่ีไดรับการเสร�มสมรรถนะ

ดวยเชนกัน โดยสวนดานบนจะประกอบดวยแผนหลังคาและ

แผนกดขางหองอัดซึ ่งผานการออกแบบใหม เสร�มความ

https://youtu.be/DBodrg4aMKI


การต�อพ�วงและการใช�งานที่ก�าวไกลไปกว�าเก�า
เคร� ่องอัดกอนเหลี ่ยมรุน ควอดแรนท 5300 อีโวลูชั ่น 

(QUADRANT 5300 EVOLUTION) มีการออกแบบสวน

หัวรถและโครงดานหนาใหมทั้งชุด ในขณะที่รุน ควอดแรนท 

5200 อีโวลูชั ่น (QUADRANT 5200 EVOLUTION) และ

4200 อีโวลูชั่น  (4200   EVOLUTION) มีเฉพาะชุดโครงตอ

พวงเทานั้นที่มีการเปลี่ยนใหม โดยเพ�่มตำแหนงตอพวงของ

หวงคานลากหร�อ K80 ชุดขาต้ังไฮดรอลิกของรุน ควอดแรนท 

อีวาลูชั่น (QUADRANT EVOLUTION) เปนแบบสองจังหวะ 

ติดต้ังมาในตัวโครงตอพวงและมีความยาวมากกวารุนกอนหนา

หัวค็อปเปอร ของ Kennfix ที่มีมาใหเปนอุปกรณมาตรฐาน

ทำใหการตอสายไฮดรอลิกไดอยางงายดาย

ตูเชือกใหมไดรับการปรับปรุงเพ�ม่เติมใหผูใชงานสะดวกสบาย

ยิ�งข�้น โดยชุดเบรคเชือกและตาไกรอยเชือกสามารถสว�งออก

และสามารถล็อกใหอยูกับท่ีไดเพ�ยงยืนขางเคร�อ่งอัดก็สามารถ

มัดปมเชือกไดโดยไมตองใชบันได เบรคเชือกสามารถปรับ

ตั้งไดเพ�ยงยืนในตำแหนงเดียวกันโดยไมตองใชเคร�่องมือเพ�่ม 

เติม ชวยประหยัดเวลาและเพ�่มความปลอดภัยในการทำงาน 

ถังน้ำลางมือ 10 ลิตรมีมาใหเปนอุปกรณมาตรฐานสำหรับ

ผูใชงานลางมือหลังเสร็จสิ�นการปรับตั้งตางๆ

นอกจากนี้ยังมีฟ�งกชันเสร�มใหมที่นาจะเปนที่โปรดปรานของ 

ผูใชงานหลายๆ คนและเปนประโยชนตอคนขับเปนอยางมาก

คือ สะพานทายสามารถเปด-ปดไดจากหองคนขับโดยไมตอง 

ลุกออกจากที่นั่ง ทำใหสามารถดันกอนฟางหร�อใบออยกอน

สุดทายออกจากเคร�่องอัดโดยไมจำเปนตองเสียเวลาลุกออก

จากที่นั่งเพ�่อไปใชคันบังคับดานขางหองอัดกอนอีกตอไป

การใช�งานหน�าจอที่เร�ยบง�าย
แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกสของรุน ควอดแรนท อีโวลูชั ่น 

(QUADRANT EVOLUTION) ไดรับการปรับปรุงใหมสามารถ

ใชงานไดผานหนาจอ CEMIS 700 CEBIS หร�อหนาจออื่นๆ 

ท่ีใชไดกับแผงควบคุมระบบปฏิบัติการ ISOBUS มีสองเมนูการ

ทำงานและการตั้งคาสามชุดใหเลือกใช พรอมเปลี่ยนหนาจอ

การใชงานใหมใหอานงายและเขาถึงเมนูตางๆ ไดรวดเร็วยิ�งข�น้ 

ในโหมดอัตโนมัติ หนาจอจะแสดงสมรรถนะการทำงานของ

เคร�่องจักรฯ ซึ่งจะแสดงคาเฉลี่ยของน้ำหนักกอนฟางและ

แรงอัดฟางโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ผู ใชงานยังสามารถ

ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันและระดับน้ำมันไดบนหนาจอตลอด

เวลา ระบบกลอง PROFI CAM 4 อุปกรณเสร�มใหมท่ีสามารถ

ส่ังซ้ือหนาจอแสดงผลเพ�ม่ได ชวยใหผูใชงานมองเห็นสวนการ

ทำงานตางๆ ไมวาจะเปนสวนเคร�อ่งมัดปม สวนสะพานทาย

หร�อทั ้งบร�เวณดานหลังแทรกเตอรและเคร� ่องอัดเมื ่อขับ 

ถอยหลัง คุณมั่นใจไดวาจะไดรับทั้งเร�่องความสะดวกสบาย

และความปลอดภัย

ในปจจ�บันเคร�่องอัดกอนไมไดนำมาใชในการอัดฟางและหญา

อาหารสัตวเพ�ยงอยางเดียว เพราะความตองการเร�ม่มีความ

หลากหลาย ข� ้นอยูกับวากอนที่อัดจะถูกนำไปใชงานใน

ลักษณะใด ตองเปนพ�ชชนิดใด ขนาดและรูปแบบกอนตองเปน

อยางไร เพราะการเกษตรแตละที่มีความแตกตางกัน  คลาส

ตอบโจทยความทาทายนี้ไดเปนอยางดี นอกจากเคร�่องอัด

กอนเหล่ียมรุนใหญรุน ควอดแรนท (QUADRANT) และเคร�อ่ง

อัดกอนกลมรุน โรลแลนท (ROLLANT) และ วาแรนท (VARIANT)

แลวคลาสยังมีเคร�อ่งอัดกอนเหล่ียมรุนกะทัดรัดอยาง มารแคนท 

650 (MARKANT 650) ที่เหมาะอยางยิ�งสำหรับการใชอัด

ฟางขาวในบานเรา เคร�่องอัดทุกรุนของคลาสตางก็ใหมาซึ่ง

ผลลัพธุสุดทายคือ กอนอัดที่อัดแนนดวยแรงอัดสูงสุดถึง

200 บาร

เคร�่�องอัดรุ�น มาร�แคนท� 650 (MARKANT 650) 
ข�้�นชื่�อเร�่�องความยืดหยุ�นและความทนทาน

รับชม

ว�ดีิโอ

เคร�อ่งอัดคลาสรุนควอดแรนท อีโวลูช่ัน

เคร�อ่งอัดคลาสรุนควอดแรนท อีโวลูช่ัน

เคร�อ่งอัดคลาสพรอมเชือกคลาส

(CLAAS QUADRANT & CLAAS Twine)

เคร�อ่งอัดฟางกอนเหล่ียมคลาสรุน มารแคนท 650 และแทรกเตอรคลาสรุน ทาลอส 

(CLAAS compact square baler MARKANT 650 and TALOS tractor)

https://youtu.be/GkfIpFRDgS8


https://www.youtube.com/watch?v=T5PmFd2TSdY
https://www.facebook.com/505farmtech


https://www.youtube.com/watch?v=Te3XmduUzQs
https://www.facebook.com/MtcTractor


คุณพ�พัฒน คตหอย

เกษตรกรไรออย เจาของเคร�่องอัดใบออยคลาส

รุน QUADRANT 2200  3200 และ 4200

คุณพ�พัฒน� มีกำลังการผลิตป�ละเท�าไหร� แล�วทำไมถึงตัดสินใจนำ
เคร�่องอัดใบอ�อยมาใช� 
ปหน่ึงจะอยูประมาณ 3,500 – 4,000 ไร อยูประมาณ 30,000 – 40,000 ตัน 

ใบเราเอาไปใชประโยชนได จากเมื่อกอนที่เผาทิ�ง แตเดี๋ยวนี้มันมีคุณคา 

นาจะไปไดดีระดับหนึ่งเลยครับคุณคาของมัน เพราะโรงงานไฟฟาก็มี

การยอมรับเอาไปทำไฟฟาชีวมวล

คุณพ�พัฒน� คตหอย

ชาวเกษตรกรไรออย ภาคกลาง เปนเจาของเคร�่องอัดใบออยคลาส

รุน ควอดแรนท (QUADRANT) 2200  3200 และ 4200 

หลังจากที่ ได�ใช� เคร�่องอัดคลาส รุ�น ควอดแรนท� 4200 (QUADRANT) แล�วรู�สึกอย�างไรบ�าง
ตัว ควอดแรนท 4200 มันทำงานไดไว แลวก็สามารถกินใบออยไดมาก  ผลงานออกมาไดไวนะครับ

ผมรูสึกวามันเปนอะไรท่ีมาตรฐาน การท่ีเปนของใหม อะไรก็ใหมใชไหมครับ ผมวาเราไมตองมาว�ตกกังวลวาออกไปรถจะเสียไหม 

ลูกปนจะแตกไหม อะไรจะมีปญหาอะไรหร�อเปลา ของแทยอมรับวามันไดมาตรฐานอยูแลว แตเร�่องราคาเราก็เขาใจในสวนหนึ่ง

วาเกรดเหล็กร�อะไรอยางนี้มันก็แตกตางใชไหมครับ ถูกใจหมดครับ มาตรฐานที่สุดเลยครับ

ทำไมถึงอยากอัพเกรดเคร�่องอัดใบอ�อย
เม่ือกอนผมมีรุน QUADRANT 2200 แลวก็อยากจะอัพเกรดข�น้มานิดนึง 

ตอมาก็เลยกลายมาเปนรุน QUADRANT 3200 ครับ เดิมทีมี 3 คันแลว

ปน้ีมาซ้ือ 4200 เพ�ม่อีกหน่ึงคันมองดวยอะไรท่ีวาเราตองอัพเกรดข�น้มา 

ผมวาเทคโนโลยีครับ เราตองการใหทำงานไดไวข�้น คำวาเทคโนโนโลยี

มันไมไดหยุดย้ังใชไหมครับ มันมีการพัฒนาไงฮะ อยางการปอนใบออย

เขาเคร�อ่ง เม่ือกอนเราอาจจะวาเคร�อ่งเดินชา แตเด๋ียวน้ีทำไมมันเดินไวได 

แลวก็ทำผลงานออกมาตอช่ัวโมงไดจำนวนมากข�น้ 

มันก็เหมือนวาเม่ือกอนเปนเคร�อ่ง QUADRANT 2200 แลวก็ข�น้มา 3200 

แลวกลายมาเปน 4200 มันก็ตองมีการพัฒนาข�น้มา 

ก็เลยตอบโจทยของผมวามันก็ไดจร�งอยางที่เราตั้งใจนะครับการทำงาน

ก็ไวครับ

เคร�่องอัดคลาสรุนควอดแรนท 4200

และแทรกเตอรคลาสรุนแอร�ออนซีร�่ส 600

เราไดถามเพ�อ่นๆ คนท่ีกอนหนาเราท่ีทำเก่ียวกับใบออย วาเปนยังไงเจอปญหาอะไรไหม เขาบอกดีนะ 

ตอนแรกเราก็ไมเชื่อนะ เพราะเราไมไดลอง ไมไดสัมผัสกับตัวเอง แตพอลองมาแลว ผมวามันก็จร�ง

อยางที่วา ไมวาจะเปนอะไหลแทของคลาสมันทนกวา เร�่องอัดใบออยเราไมไดใชยี่หออื่นเปนของ

คลาสมาเลย แตพอใชแลวมันก็รูสึกพอใจนะครับกับความรูสึกของตัวเอง เสียก็ ไมคอยไดเสีย 

นอกจากวาเหตุสุดว�สัยจร�งๆ ที่ไมใชเกิดที่ตัวเคร�่อง เหมือนกับวาจะมีเศษไม เปนดิน ไมใชวาอยูดีๆ 

เกิดการชำรุดตรงนั้นมันไมใชครับ มันเปนปจจัยอยางอื่นที่เขามารวมทำใหเกิดความชำรุดเสียหาย

ทำไมถึงตัดสินใจใช�เคร�่องอัดใบอ�อยรุ�น ควอดแรนท� 4200 (QUADRANT) มือหนึ่ง
รถใหมราคาอาจจะแพงกวารถมือสอง แตวาการใชงาน การทำงาน ผลงานที่ออกมาผมวานาจะตอบโจทยของเราไดมากกวา 

เอาจ�ดตรงที่วาไปทำใหมันไดจำนวนตันร�จำนวนกอนไดเยอะมากข�้น ผมวามันก็จะดีกวา แลวการ maintenance ซอมบำรุง 

ผมวาก็จะลดนอยลง เพราะวาเปนรถใหม ไมไดเปนรถมือสองมาจากนอก



เคร�่องอัดใบออยคลาสรุน ควอดแรนท 4200 (QUADRANT)

พรอมแทรกเตอรคลาสรุนแอร�ออนซีร�่ส 600 (ARION 600 series)

ตัวแทนจำหนาย :

บร�ษัท ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด เทรดดิ�ง จำกัด

66/9 หมู 1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง 14140 

โทร: 0 35 699 336, 0 80 437 5888

Email: sanit@sormachinery.com
www.sormachinery.com
Facebook.com/sormachinery

แนวคิดการลดป�ญหา ฝุ�น PM 2.5 ที่เกิดจากธุรกิจไร�อ�อย
เมื่อกอนนี้นะครับเรายังใชคนงานตัดแลวมันตองมีการจ�ดไฟ นี่ละครับทำใหเกิดมลภาวะ คือเขตนี้มันจะมีไรออยจำนวนมาก 

และคือการจ�ดไฟเผามันเยอะ ชวงประมาณ 6 โมงเย็นถึง 1 ทุมคนงานจะมีการไปจ�ดไฟออยเพ�่อจะตัดกัน จะมีมลพ�ษมลภาวะ

มากเลย เราจะรูสึกวามันจะหายใจไมออก เวลาตอนเย็นๆ เหมือนวาใครๆ ก็จ�ดผมวามันจะไมดีตอรางกาย

แตพอมา 2 ปหลัง รัฐบาลไดรณรงค เกี่ยวกับคาฝุน PM 2.5 อยางนี้ มันก็กลายเปนลดนอยลง และคือวาการตัดออยมันก็

จะเปนออยสดซะสวนมาก ตอนนี้โรงงานแตละโรงงานมีนโยบายวา ตองใหออยสดไมต่ำกวา 90% ผมวาดีนะครับ เหมือนชวยๆ

กันทุกฝาย 

อยางชาวไรใชไหมครับ สมมติวาของเหลือจากในไร ทำยังไงก็ไดเพ�่อจะใหกำจัดใหออกไปจากในไรของเรา แตพอเรามีเคร�่องอัด

ใบออยเขามาอยางนี้ เราก็ชวยเอาขยะตรงนั้นออกไปจากพ�้นที่เขาดวย เปนเง�นดวยครับ มันก็เลยมีความสุขทุกฝาย

การบร�การของศูนย�บร�การตัวแทนคลาส ส.แมชชีนเนอร�่ แอนด� เทรดดิ�ง
ประทับใจครับ เหมือนวาเราไมไดเปนคนซ้ือกับคนขายเหมือนมีปญหาอะไรโทรไดปร�กษาได มีอะไรก็คุยกัน ผมวามันงายๆ ไงครับ

กันเอง การบร�การหลังการขายดวย เราออกรถมาแลว ไมใชวาจะทิ�งเราเลย บร�การดี

รับชม

ว�ดีิโอ

https://www.facebook.com/sormachinery
https://youtu.be/VIkmgJw1WOs
https://www.sormachinery.com


https://www.youtube.com/watch?v=VXDAUwVKks0
https://youtu.be/tY7UVQLQ7Mg
https://www.youtube.com/watch?v=P3wJJUZ77xw


ไมเคิล ร�ทเทอร

อานิล คุมาร เมนอน

เยนส สตร�วเวอ

เยนส สตร�วเวอ

สวัสดีปใหมทุกทาน 

ขอใหทุกทานมีปใหมที่เปยมไปดวยความสุขและไรโรคภัยไขเจ็บครับ!

ผมหวังวาทุกทานจะมีวันหยุดปใหมที่ยอดเยี่ยม ผมขอถือโอกาสนี้ 

สงคำสวัสดีและคำอวยพรปใหมใหทุกทานและครอบครัว

ขอใหปใหมนี้ทุกทานมีสุขภาพดีและขอใหทุกอยางเปนไปไดดวยดีครับ!

สวัสดีปใหม 2565! ขอใหทุกทานและครอบครัว

มีความสุขตลอดทั้งปครับ

ขอใหปใหมที่จะมาถึงของทุกทานเปนปที่ดีที่สุด 

ขอใหประสบความสำเร็จและสมหวังทุกประการคะ!

เคร�อวัลย ทองอม

ลูคัส ว�บร็อค

สวัสดีปใหม 2565 ครับ ขอใหทุกทานและครอบครัว

มีสุขภาพแข็งแรงและเร�่มตนปใหมดวยดีครับ! 

เคร�อวัลย ทองอม

คำอวยพรปใหมจากทีมคลาส

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต



Happy new year.

www.claas.co.th
www.claas-group.com

Tel.: +662 726 9668
Fax: +662 726 9669

ลัดดาวัลย สุขขะวัลลี

เสาวลักษ อัศวว�ชชุกร

ภานุพันธ ภักดีแกว

วุฒิวัฒน ทัดศร�

ขอใหปใหมนี้ ทุกทานและครอบครัวประสบความสำเร็จในทุกๆ เดือน 

และขอใหทุกๆ วันเต็มไปดวยความสุขคะ!

มารคุส ชมิดท

 สุขสันตวันปใหมจากคลาสครับ 

ขอใหปใหมของทุกทานเต็มไปดวยความสุข

และเสียงหัวเราะตลอดทั้งปครับ

สวัสดีปใหมคะ! 

ขอใหปใหมของทุกทานและครอบครัวปนี้เปนปที่ดีที่สุดคะ

ขอใหปใหมของทุกทานและครอบครัวเต็มไปดวยความสุขความเจร�ญ 

ปลอดภัยและใชพลังปใหมสูสถานการณโคว�ดไปดวยกันครับ

ขอใหปใหมนี้ทุกทานสมหวัง พบโอกาสใหมๆ 

และประสบความสำเร็จ

สวัสดีปใหมครับ

ภานุพันธ ภักดีแกว

บร�ษัท คลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร เซาท อีส เอเซีย จำกัด

29 อาคารบางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร ชั้น 18 หอง 1803 

ถ.สุข�มว�ท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุุงเทพฯ 10110

ติดตอเรา

https://www.facebook.com/CLAAS.SouthEastAsia/
http://line.me/ti/p/@claas.sea
https://www.claas.co.th
https://www.claas-group.com
https://www.youtube.com/claassoutheastasia
https://www.instagram.com/claas_sea/

