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เป้าหมายให้เป็นท่ีหนึง่

ช่ือบริษัท CAST Co., Ltd.

ตวัแทนผู้อ านวยการ Hideyuki Sakai

เร่ิมก่อตัง้ มีนาคม ค.ศ. 1889

URL http://www.kkcast.co.jp/

ส านกังานใหญ่ 3-1-14 Sengoku, Koto-ku, Tokyo 135-0015

โรงงาน Shirakawa 2  Sasakubo, Higashikaminodejima, Shirakawa-shi, Fukushima 961-0302

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

ขนาดโรงงาน พืน้ท่ีทัง้หมด: 42,846 m2 พืน้ท่ีโรงงาน: 3,960 m2 ส านกังานและอ่ืน ๆ : 401m2

ทนุจดทะเบียน 35,000,000 เยน

จ านวนพนกังาน 60 ท่าน

ลกัษณะธรุกิจ ผลิตและขายเหลก็หลอ่ เหลก็ออ่น เหลก็หลอ่พิเศษ เหลก็หลอ่แรงดงึสงู ฯลฯ

ค ำทักทำยจำกตัวแทนผู้อ ำนวยกำร

นโยบำยกำรบริหำร

ภำพรวมบริษัท

อธิบำยลักษณะธุรกิจ

โรงงำน Shirakawa

เราผลิตและขายการหลอ่ ซึง่การหลอ่ของ FC (เหลก็หลอ่แผ่นกราไฟต์), FCD (เหลก็หลอ่แกรไฟต์กลม), และเหลก็หลอ่อลัลอยด์ ซึง่ผลติแบกึง่อตัโนมติัและผลติด้วยมือ ด้วย
กระบวนการ Furan Organic Self-hardening Cast Molding Process น า้หนกัชิน้งานท่ีท าตัง้แต่ 504,000 กิโลกรัม ผลผลติที่ท าได้อยู่ที่ 200 การ
หลอ่ต่อหนึง่ชนิด เราผลติการหลอ่ที่เกี่ยวกบัหุ่นยนต์และส าหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เคร่ืองมือกลงึพลาสติก เคร่ืองจกัรส าหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง ฯลฯ

บริษัทของเรา CAST ก่อตัง้เมื่อปี 1889 ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดั Fukagawa เมืองโตเกียว จากนัน้เราได้รับความเอือ้เฟือ้จากลกูค้าท่ีหลากหลายในฐานะบริษัทท าการหลอ่ ในเดือนมนีาคมปี 1994 เราได้ย้าย
โรงงานจากหมูบ้่าน Koto-ku เมืองโตเกียว ไปยงัหมูบ้่าน Shirakawa-shi จงัหวดั Fukushima

ท่ีโรงงาน Shirakawa สภาพแวดล้อมการท างานได้บ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ของโรงงานหลอ่ท่ีควรปฏิบตัิ ซึง่ได้ท าการปรับปรุงทัง้หมดเพ่ือให้มัน่ใจถึงความสะอาด 100% และกลายเป็นอตุสาหกรรมการหลอ่ใน
อนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า เรามีสถานท่ีอนัทนัสมยั และระบบท่ีสามารถตอบสนองการผลิตจ านวนมากของการหลอ่แมพิ่มพ์ด้วยมือ

ในอตุสหกรรมการหลอ่มีค ากลา่วไว้วา่ การถ่ายทอดเทคนิคและทกัษะท าได้ยากมาก อย่างไรก็ตาม พนกังานรุ่นใหมห่ลายคนของเรากท็ าได้ดีเร่ือยมา และเรามัน่ใจวา่พวกเขาจะท าประโยชน์ในโรงงานหลอ่ด้วยการ
ผสมผสานระหวา่งเทคนิคท่ีเราสัง่สมมาเป็นเวลานานและเทคโนโลยี IT

ผมขอให้คณุมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ไป
ตวัแทนผูอ้  ำนวยกำรของ CAST Co., Ltd. Hideyuki Sakai

1．เราจดัหาผลติภณัฑ์การหลอ่ที่ดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต
2．เราติดต่อและสนบัสนนุชมุชนอย่างใกล้ชิด
3．เราพฒันาสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกโรงงาน
4．เราตัง้เป้าหมายไว้ที่ชีวิตท่ีมีสขุภาพดีและการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย



西暦 年月 項目

1889 มีนาคม Sakai ได้รับการจดัตัง้ขึน้ใน Ofunaguramae-machi (ปัจจบุนัคือ Koto-ku, Tokyo)

1923 เมษายน
Sakai heat-resistant metal foundry ได้รับการจดัตัง้ขึน้ใน Fukagawa Umibe-machi (ปัจจบุนัคือ Koto-

ku, Tokyo)

1942 มกราคม บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือควบรวมกิจการ และกลายเป็น Sakai Heat-resistant Metal Foundry

1961 เมษายน บริษัทเร่ิมขายเหลก็หลอ่ออ่น

1971

มกราคม
The Sakai Foundry Casting group (SFC) ได้รับการจดัตัง้ขึน้และได้รับอณญุาตเน่ืองจากเป็นโครงการพฒันาโรงหลอ่แห่งแรก 
(กระทรวงการค้าตา่งประเทศและอตุสาหกรรม)

ธันวาคม น าเตาหลอมความถ่ีต ่ามาใช้ และบริษัทเร่ิมใช้วิธี FS method ในการเป็นโรงงานท่ีได้รับใบอนญุาต

1975 มิถนุายน
การท าเหลก็หลอ่ท่ีมีซิลิคอนสงู HISILON 14 ส าเร็จ บริษัทได้รับการรับรองจากผลิตภณัฑ์ธรุกิจขนาดเลก็และขนาดกลางแห่งโตเกียวและขยาย
สายการผลิต

1976 กมุภาพนัธ์ ผลิตเหลก็หลอ่แรงดงึสงู BD90 (90-110 kgf/mm2) และเข้าสูต่ลาด

1985 กนัยายน
เร่ิมใช้เคร่ือง X-ray fluorescence spectrometer และ Amsler universal thermal expansion meter, 
และเร่ิมระบบการประกนัคณุภาพ (ก่อตัง้กลุม่ระบบประกนัคณุภาพ)

1990 กนัยายน แตง่ตัง้ประธานคนใหม ่เน่ืองจากประธานคนก่อนถึงแก่กรรม

1993 พฤศจิกายน Sakai Heat Resistant Metal Foundry น าเสนอ CI, และช่ือบริษัทได้เปลี่ยนเป็น CAST Co., Ltd.

1994 มีนาคม
โรงงาน Shirakawa (โรงงานต้นแบบการปรับปรุงโครงสร้าง) ก่อสร้างเสร็จ สิ่งอ านวยความสะดวกทัง้หลายและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทัง้หมดได้รับ
การติดตัง้

1995 ตลุาคม บริษัทได้รับรางวลั “Forges and Foundries of  Excellent Industrial Environment”

1999 ตลุาคม เร่ิมท ากิจกรรม C.P.M. (ช่ือของกิจกรรม TPM ในบริษัท)

2001 สงิหาคม บริษัทก้าวเข้าสูส่าขาเคร่ืองจกัรผลิตสารกึ่งตวัน า

2002 มิถนุายน บริษัทก้าวเข้าสูส่าขาหุ่นยนต์

2004

มีนาคม
บริษัทได้รับรางวลัชมเชยจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและการย้ายถ่ินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน่ืองจากมีการรับพนกังานฝึกงานจากอินโดนีเซียอย่าง
ตอ่เน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 10 ปี

กนัยายน มีการเพ่ิมเคร่ืองผสมแมพิ่มพ์แบบตอ่เน่ืองส าหรับแกนขนาด 5 ตนั เครนพร้อมอินเวอร์เตอร์ โกดงัส าหรับไม้ท าแมพิ่มพ์ และสถานท่ีส าหรับทาสี

2007

มีนาคม “รายงานการจดัการสิทธิบตัรทางปัญญา” ได้รับการจดัตัง้ขึน้และเปิดเผยตามค าแนะน าของรัฐมนตรีพาณิชย์ การค้า และอตุสาหกรรม

มิถนุายน
บริษัทได้รับการคดัเลือกและตีพิมพ์ให้เป็น “3,000 บริษัทผู้ผลิตขนาดเลก็และขนาดกลางท่ีนา่จบัตาในปี 2007”

บริษัทได้รับการรับรองจาก “Strategic Foundational Technology Improvement Support Operation of 

2007”

2009

กมุภาพนัธ์ บริษัทได้รับเลือกให้อยู่ใน “1,400 Employment Creation Companies” 

มิถนุายน
เร่ิมมีการใช้เคร่ืองวิเคราะห์การปลดปลอ่ยรังสี,ระบบการวดั Black lead rounding rate และเคร่ืองตรวจสอบความบกพร่องอลัตราโซนิก
แบบดิจิตลั

2012

มีนาคม มีการจดัท า “รายงานการจดัการสิทธิบตัรทางปัญญาประจ าปี 2012”

กรกฎาคม ได้รับการอนมุตัิเงินสนบัสนนุการบรูณะซอ่มแซมอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับธรุกิจขนาดเลก็และขนาดกลางใน Fukushima

ธันวาคม บริษัทเข้าร่วมในงาน “AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2012”

ประวัติ



กระบวนการชบุแข็งด้วยตวัเองด้วยมือเป็นหนึ่งในกระบวนการท่ียากท่ีสดุท่ีจะท าให้ง่ายขึน้ อยา่งไรก็ตาม การท าให้ง่ายขึน้ท าได้ด้วยการท าให้เป็นมาตรฐาน ขณะท่ีท าการ
ปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตไปด้วย

โรงงำน Shirakawa Factory – รำยกำรอุปกรณ์หลัก

ประเภท ชื่ออุปกรณ์ โมเดล ควำมจุ และหมำยเลข

การหลอ่แบบ

เคร่ืองผสมแบบแขนยาว 20t / 30 t / hr 1 เคร่ือง

เคร่ืองผสมความเร็วสงู 5t / hr 1 เคร่ือง

เคร่ืองผสมแบบประหยดั 5t / hr 1 เคร่ือง

โต๊ะสัน่สะเทือน 3.5t / hr 1 เคร่ือง

เคร่ืองจ่ายแผน่ไม้อดัอตัโนมตัิ 1 เคร่ือง

เคร่ืองสกดัย้อนกลบั 3.5t / 1 เคร่ือง

อินเวอร์เตอร์ส าหรับการหลอ่ 1.3t / 2 เคร่ือง

เคร่ืองทาสีเส้นประ 4 ชดุ

อินเวอร์เตอร์ส าหรับแกน 2 เคร่ือง

เตาอบสี 1 ชดุ

การหลอม เตาหลอมไฟฟ้าเหน่ียวน าความถ่ีสงู 1400kW 500Hz 2T 2 เคร่ือง

กระบวนการทราย
เคร่ืองเขย่าพร้อมฝาครอบ 10t / hr 1 เคร่ือง

เคร่ืองบ าบดัทราย 10t / hr 1 ชดุ

Finishing
การพ่นทรายแบบเครน 5t 1 เคร่ือง

การพ่นทรายแบบแบตช์ 0.5t 1 เคร่ือง

การขนสง่

สายพานครอบแบบหลอ่กึ่งอตัโนมตัิ 1 ชดุ

เครน 10t×2 เคร่ือง, 5t×3 เคร่ือง, 2.8t×7 เคร่ือง, และอ่ืน ๆ

รถบรรทกุขนสง่ รถบรรทกุ 15t×1, รถบรรทกุ 10t ×2 , รถบรรทกุ 7.5t (B)X 
10 , และอ่ืน ๆ

สิ่งแวดล้อม

เคร่ืองดกัฝุ่ น

600m3/min 1 ชดุ

400m3/min 1 ชดุ

200m3/min 1 ชดุ

Ring hood และ ladle hood 1 ชดุ

เคร่ืองท าความสะอาดกลาง 1 ชดุ

การตรวจสอบ

เคร่ืองวิเคราะห์การปลดปลอ่ยรังสี (AMETEK) SPECTRO MAXx-BT

เคร่ืองควบคมุชิน้สว่นเหลก็หลอม (NISSAB) CE meter NSP-3601

เคร่ืองควบคมุชิน้สว่นเหลก็หลอม CE meter KR526

เทอร์โมมิเตอร์แบบจุ่ม (NISSAB) NSP-203R

ไมโครสโคปส าหรับโลหะ (OLYMPUS) PME-3（x50・100・200・400）

ระบบการวดั Black lead rounding rate 

(OLYMPUS)
analySIS FIVE

เคร่ืองทดสอบแรงดงึ (SHIMADZU) UEH-50 (เคร่ืองทดสอบวสัดโุลหะทัว่ไป)

เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบ Brinell (Maekawa Testing 

Machine MFG)
(φ10 3,000kg load)

เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบ King Brinell (Fuji Testing 

Machine)
(φ10 3,000kg load)

เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบ Shore (TAKES Group and 

Imai Seiki)
(Hs10 to 80)

เคร่ืองตรวจสอบความบกพร่องแบบอลัตราโซนิก (Ryoden Shonan 

Electronics)
UI-25 (เคร่ืองตรวจวดัการไหลของอลัตราโซนิก)

โกดงั

โกดงัอตัโนมตัิ 147P 640 m2

โกดงัแบบเตน็ท์ 495 m2

โกดงัแบบเตน็ท์ 290 m2

โกดงัข้างนอก 166 m2

Automated Warehouse

Molding

Reverse Extractor

Electric Furnace

Pouring

Inspection

Sand Treatment



ｖ

(1) ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัหุ่นยนต์
(i) โครงส าหรับเคร่ืองวางชิน้สว่นลงบนแผงวงจร
มีการใช้แผ่นพิมพ์วงจรในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น โทรศพัท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ และยงัเป็นสว่นหนึ่งในอตุสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย การใช้เคร่ืองจดัวางชิน้สว่น ชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC ลงบนแผ่นพิมพ์วงจร เราเป็นผู้ผลิตโครงเคร่ืองจดัวางชิน้สว่นนีเ้ป็นจ านวนมาก ซึง่เป็นการหลอ่ท่ีมีรูปร่างซบัซ้อนและบาง

วสัด:ุ FC200
น า้หนกั: 800 กิโลกรัม
จ านวนท่ีผลิต: 

100-150 การหลอ่/เดือน

(ii) ตวัของหุ่นยนต์
มีการใช้หุ่นยนต์อยา่งแพร่หลายในขัน้ตอนการประกอบชิน้สว่นรถยนต์ (การขนย้าย การเช่ือมจดุ ฯลฯ) เราได้ผลติชิน้สว่นจ านวนมากของหุ่นยนต์ท่ีใช้เป็นแขน ตวั ฯลฯ ของหุ่นยนต์ การ
หลอ่นีจ้ะประกอบด้วยช่องมากมาย ซึง่โดยปกติแล้วจะบาง แต่ความหนาจะแตกต่างกนัไป ดงันัน้ จึงต้องการเทคนิคขัน้สงูในการผลติ

วสัด:ุ FCD450
น า้หนกั: 230 กิโลกรัม
จ านวนท่ีผลิต:

100-200 การหลอ่/เดือน

(2) ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรมการโยธาและการก่อสร้าง
(i) เคร่ืองตบดินเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้กดและท าให้แข็ง (โดยลกูกลิง้หมนุอดั) กลิง้อดัดิน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ ซึง่จะใช้ในการก่อสร้างทางเดินและเดินท่อในสถานท่ีท่ีมีความแคบ เรา

ผลิตชิน้สว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของการอดัเป็นจ านวนมาก ความเรียบเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการหลอ่นีซ้ึง่สมัผสักบัพืน้โดยตรง และความแข็งแรงก็จ าเป็นเน่ืองจากมีการสัน่อยูต่ลอดเวลา

วสัด:ุ FCD450
น า้หนกั: 90 กิโลกรัม
จ านวนท่ีผลิต:

150-200 การหลอ่/เดือน



Ｖ

จุดแข็งของธุรกิจ

(3)ผลติภณัฑ์การหลอ่เคร่ืองจกัร
(i) แผ่นส าหรับเคร่ืองหลอ่พลาสติกแบบฉีด

เคร่ืองจักรท่ีใช้หล่อผลิตภัณฑ์พลาสติกจากเม็ดพลาสติกคือเคร่ืองหล่อพลาสติกแบบฉีด ผลิตภัณฑ์ท่ีเราหล่อนีจ้ะใช้ในส่วนปลายของการหล่ อ เราได้รับค าสัง่ซือ้ให้หล่อแผ่นและ
ชิน้สว่นการสไลด์ ซึง่สว่นมากท ามาจาก FCD450-600

วสัด:ุ FCD500
น า้หนกั: 3,700 กิโลกรัม
จ านวนท่ีผลิต: 10-20 การหลอ่/เดือน

(4)ผลติภณัฑ์เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมทัว่ไป
(i) ลกูกลิง้ส าหรับท่ออบแห้งด้วยไอน า้
ท่ออบแห้งด้วยไอน า้เป็นเคร่ืองจักรท่ีใช้ใส่ลูกเกดและวัตถุดิบอาหารลงในท่อขนาดใหญ่ และอบแห้งด้วยความร้อนทางอ้อมขณะท่ีหมนุท่อไปด้ วย ท่อท่ีมีความหนักมาก 

(ประมาณ 1,000 ตนั) จะหมนุโดยมีลกูกลิง้ 4 ตวัรองรับอยู ่เราเป็นผู้ผลิตลกูกลิง้ท่ีรองรับท่อขนาดใหญ่นัน้ ช่วงหนาท่ีสดุของลกูกลิง้อยู่ท่ี 380 มิลลิเมตร และต้องการค่า
ความแข็งท่ีสงูตลอดทัง้ชิน้งาน (HB260-300)

วสัด:ุ Bainite based FCD
น า้หนกั: 3,000 กิโลกรัม
จ านวนท่ีผลิต: 10 การหลอ่/เดือน

เทคนิคท่ีได้รับการสัง่สมมาเป็นเวลานาน (125 ปี)

ความรู้จากประสบการณ์ (การเป็นช่างฝีมือ) ก าลงัจะแทนท่ีด้วยความรู้ท่ีอยู่ภายนอก ในโรงงานท่ี Tokyo factory  เรา
ได้รับค าสัง่ซือ้การหลอ่ชิน้เดียวมากมาย และการออกแบบวิธีการหลอ่ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้งานส าเร็จได้ในครัง้เดียว การออกแบบวิธีการ
หลอ่โดยการค านวณด้วยมือโดยใช้ “Modulus” มากกวา่ 4,000 หน้า และมนัได้รับการเก็บรักษาไว้ในกระดาษ แต่ในปัจจบุนัการ
ออกแบบวิธีการหลอ่ท่ีเขียนไว้ในกระดาษนัน้ได้รับการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ และเก็บไว้ในฐานข้อมลูโดยการน าเทคนิคของโปรแกรม
ฐานข้อมลู “Cast Navi” ท่ีผลิตขึน้โดยสมาคมการหลอ่แห่งญ่ีปุ่ น และกลายเป็นสิ่งท่ีสามารถหาข้อมลูในการออกแบบวิธีการหลอ่ได้ 
ประวติัการหลอ่ ข้อบกพร่อง ฯลฯ ตลลอดเวลา

ในปี 2010 สว่นหนึ่งในการหลอ่ซึง่เคยเป็นปริศนาได้รับการแสดงให้เห็นอยา่งชดัแจ้ง โดยการใช้โปรแกรมจ าลองแบบการไหลของโลหะ
และการแข็งตวั เราน าเสนอลกูค้าเก่ียวกบัการออกแบบการหลอ่ตัง้แต่ขัน้เร่ิมต้นของการพฒันาโดยใช้โปรแกรมจ าลองนี ้
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กำรอบรมควำมปลอดภัย

พนักงำนที่ CAST สรรหำ

CAST สนบัสนนุผู้คน เราสนบัสนนุพนกังานรุ่นใหมใ่ห้เข้าร่วมในวิทยาลยัการหลอ่ท่ีซึง่เราสร้างระบบให้ผู้คนได้เรียนรู้เทคนิคตา่ง ๆ และศึกษา
ถึงรายละเอียดของสารเคมี อยา่งเช่น “การหลอ่คืออะไร?” และสนบัสนนุให้บคุคลเลื่อนระดบัมาเป็นแกนหลกัของ CAST เพื่อท่ีจะได้รับใบรับรอง
วา่เป็นวิศวกรการหลอ่

เรามองหาเพ่ือนร่วมงานท่ีกระตือรือร้นท่ีจะมาร่วมกบัเราในการ “สร้างสิ่งของ” อยา่งตัง้ใจ โดยไมจ่ ากดัการศึกษา ประสบการณ์ และเพศ

โรงงำน Shirakawa

การวางแผนและท าต่อแผนธุรกิจ

ผ่าน 5 ส

กิจกรรมอาสาพดูคยุ

การขายตามค าน าเสนอ

การลงมือท ากิจกรรมการพฒันาและการวิเคราะห์  SWOT 
analysis

จดุแข็งของบริษัท

ความรู้ทางเทคนิค
และ know-
how กวา่ 125 

ปี

โรงงานสะอาด

การท าให้
กระบวนการง่าย

พนกังานรุ่นใหมท่ี่
มีความสามารถ

การน าเทคโนโลยี 
IT มาใช้

กำรเดนิทำง ระยะทำง

Tohoku Shinkansen Tokyo ไปยงั Shinshirakawa (1 ชัว่โมง 23 นาที) 
(ออกนอกเมือง), Hachinohe ไปยงั Shinshirakawa
(ประมาณ 3 ชัว่โมง) (ในเมือง) 

ขบัรถ
(จาก Tokyo)

ประมาณ 24 กิโลเมตร จากแยก Shirakawa ของทางดว่น
Tohoku 

ขบัรถ
(จาก Sendai)

ประมาณ 18 กิโลเมตร จากแยก Yabuki ของทางดว่น
Tohoku 

เราจัดให้มีการเดินตรวจตราและประชุมประจ าเดือนเก่ียวกับความปลอดภัยทุกเดือนโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภยั ซึง่ไม่ได้ตรวจตราเฉพาะพนักงานเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงพนักงานชั่วคราวและพนักงานฝึกหัด
จากอินโดนีเซียท่ีร่วมงานอยู่

เราเดินตรวจตราโรงงาน และท ารายงานเก่ียวกับพืน้ท่ีท่ีเป็นอนัตราย ฯลฯ ประธานบริษัทน าเสนอตวัอยา่ง
และรายงานสถานะการปรับปรุง และท าอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้กลายเป็นสิ่งท่ีเป็นกิจวตัรทัว่ไป

2 Sasakubo, Higashikaminodejima, Shirakawa-shi, 
Fukushima 961-0302
โทรศพัท์ +81-248-34-3971 โทรสาร +81-248-34-3973 



www.kkcast.co.jp

CAST Co., Ltd.


