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โรงงำน Shirakawa

อธิบำยลักษณะธุรกิจ
เราผลิตและขายการหล่อ ซึง่ การหล่อของ FC (เหล็กหล่อแผ่นกราไฟต์), FCD (เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม), และเหล็กหล่ออัลลอยด์ ซึง่ ผลิตแบกึง่ อัตโนมัติและผลิตด้ วยมือ ด้ วย
กระบวนการ Furan Organic Self-hardening Cast Molding Process น ้าหนักชิ ้นงานที่ทาตั ้งแต่ 504,000 กิโลกรัม ผลผลิตที่ทาได้ อยู่ที่ 200 การ
หล่อต่อหนึง่ ชนิด เราผลิตการหล่อที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์และสาหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เครื่ องมือกลึงพลาสติก เครื่ องจักรสาหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้ าง ฯลฯ

คำทักทำยจำกตัวแทนผู้อำนวยกำร
บริ ษัทของเรา CAST ก่อตังเมื
้ ่อปี 1889 ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัด Fukagawa เมืองโตเกียว จากนันเราได้
้
รับความเอื ้อเฟื อ้ จากลูกค้ าที่หลากหลายในฐานะบริษัททาการหล่อ ในเดือนมีนาคมปี 1994 เราได้ย้าย
โรงงานจากหมูบ่ ้ าน Koto-ku เมืองโตเกียว ไปยังหมูบ่ ้ าน Shirakawa-shi จังหวัด Fukushima
ที่โรงงาน Shirakawa สภาพแวดล้ อมการทางานได้ บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของโรงงานหล่อที่ควรปฏิบตั ิ ซึง่ ได้ ทาการปรับปรุงทังหมดเพื
้
่อให้ มนั่ ใจถึงความสะอาด 100% และกลายเป็ นอุตสาหกรรมการหล่อใน
อนาคต เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เรามีสถานที่อนั ทันสมัย และระบบที่สามารถตอบสนองการผลิตจานวนมากของการหล่อแม่พิมพ์ด้วยมือ
ในอุตสหกรรมการหล่อมีคากล่าวไว้ วา่ การถ่ายทอดเทคนิคและทักษะทาได้ ยากมาก อย่างไรก็ตาม พนักงานรุ่นใหม่หลายคนของเราก็ทาได้ ดีเรื่อยมา และเรามัน่ ใจว่าพวกเขาจะทาประโยชน์ในโรงงานหล่อด้ วยการ
ผสมผสานระหว่างเทคนิคที่เราสัง่ สมมาเป็ นเวลานานและเทคโนโลยี IT
ผมขอให้ คณ
ุ มีความเจริ ญยิ่ง ๆ ขึ ้นไป

ตัวแทนผูอ้ ำนวยกำรของ CAST Co., Ltd.

Hideyuki Sakai

นโยบำยกำรบริหำร

เป้าหมายให้ เป็ นที่หนึง่
1．เราจัดหาผลิตภัณฑ์การหล่อที่ดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทั ้งในปั จจุบนั และอนาคต
2．เราติดต่อและสนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ ชิด
3．เราพัฒนาสิง่ แวดล้ อมทั ้งภายในและภายนอกโรงงาน
4．เราตั ้งเป้าหมายไว้ ที่ชีวิตที่มีสขุ ภาพดีและการใช้ ชีวิตที่สะดวกสบาย

ภำพรวมบริษัท
ชื่อบริษัท

CAST Co., Ltd.

ตัวแทนผู้อานวยการ

Hideyuki Sakai

เริ่มก่อตัง้

มีนาคม ค.ศ. 1889

URL

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

สานักงานใหญ่

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

โรงงาน Shirakawa

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

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0248-34-3971

ขนาดโรงงาน

พื ้นที่ทงหมด:
ั้
42,846 m2

ทุนจดทะเบียน

35,000,000 เยน

จานวนพนักงาน

60 ท่าน

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและขายเหล็กหล่อ เหล็กอ่อน เหล็กหล่อพิเศษ เหล็กหล่อแรงดึงสูง ฯลฯ

โทรสาร 0248-34-3973
พื ้นที่โรงงาน: 3,960 m2

สานักงานและอื่น ๆ: 401m2

ประวัติ
西暦

項目

年月

1889

มีนาคม

Sakai ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นใน Ofunaguramae-machi (ปั จจุบนั คือ Koto-ku, Tokyo)

1923

เมษายน

Sakai heat-resistant metal foundry ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นใน Fukagawa Umibe-machi (ปั จจุบนั คือ Kotoku, Tokyo)

1942

มกราคม

บริษัทได้ ปรับโครงสร้ างองค์กรเพื่อควบรวมกิจการ และกลายเป็ น Sakai Heat-resistant Metal Foundry

1961

เมษายน

บริษัทเริ่มขายเหล็กหล่ออ่อน

มกราคม

The Sakai Foundry Casting group (SFC) ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นและได้ รับอณุญาตเนื่องจากเป็ นโครงการพัฒนาโรงหล่อแห่งแรก
(กระทรวงการค้ าต่างประเทศและอุตสาหกรรม)

ธันวาคม

นาเตาหลอมความถี่ต่ามาใช้ และบริษัทเริ่มใช้ วิธี FS method ในการเป็ นโรงงานที่ได้ รับใบอนุญาต

1975

มิถนุ ายน

การทาเหล็กหล่อที่มีซิลิคอนสูง HISILON 14 สาเร็จ บริษัทได้ รับการรับรองจากผลิตภัณฑ์ธรุ กิจขนาดเล็กและขนาดกลางแห่งโตเกียวและขยาย
สายการผลิต

1976

กุมภาพันธ์

ผลิตเหล็กหล่อแรงดึงสูง BD90 (90-110 kgf/mm2) และเข้ าสูต่ ลาด

1985

กันยายน

เริ่มใช้ เครื่อง X-ray fluorescence spectrometer และ Amsler universal thermal expansion meter,
และเริ่มระบบการประกันคุณภาพ (ก่อตังกลุ
้ ม่ ระบบประกันคุณภาพ)

1990

กันยายน

แต่งตังประธานคนใหม่
้
เนื่องจากประธานคนก่อนถึงแก่กรรม

1993

พฤศจิกายน

Sakai Heat Resistant Metal Foundry นาเสนอ CI, และชื่อบริษัทได้ เปลี่ยนเป็ น CAST Co., Ltd.

1994

มีนาคม

โรงงาน Shirakawa (โรงงานต้ นแบบการปรับปรุงโครงสร้ าง) ก่อสร้ างเสร็จ สิ่งอานวยความสะดวกทังหลายและเครื
้
่องมือการวิเคราะห์ทงหมดได้
ั้
รับ
การติดตัง้

1995

ตุลาคม

บริษัทได้ รับรางวัล “Forges and Foundries of Excellent Industrial Environment”

1999

ตุลาคม

เริ่มทากิจกรรม C.P.M. (ชื่อของกิจกรรม TPM ในบริษัท)

2001

สิงหาคม

บริษัทก้ าวเข้ าสูส่ าขาเครื่องจักรผลิตสารกึ่งตัวนา

2002

มิถนุ ายน

บริษัทก้ าวเข้ าสูส่ าขาหุ่นยนต์

มีนาคม

บริษัทได้ รับรางวัลชมเชยจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานและการย้ ายถิ่นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจากมีการรับพนักงานฝึ กงานจากอินโดนีเซียอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่า 10 ปี

กันยายน

มีการเพิ่มเครื่องผสมแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องสาหรับแกนขนาด 5 ตัน เครนพร้ อมอินเวอร์เตอร์ โกดังสาหรับไม้ ทาแม่พิมพ์ และสถานที่ สาหรับทาสี

มีนาคม

“รายงานการจัดการสิทธิบตั รทางปั ญญา” ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นและเปิ ดเผยตามคาแนะนาของรัฐมนตรีพาณิชย์ การค้ า และอุตสาหกรรม

1971

2004

2007

บริษัทได้ รับการคัดเลือกและตีพิมพ์ให้ เป็ น “3,000 บริษัทผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางที่นา่ จับตาในปี 2007”

มิถนุ ายน

2009

2012

บริษัทได้ รับการรับรองจาก “Strategic Foundational Technology Improvement Support Operation of
2007”

กุมภาพันธ์

บริษัทได้ รับเลือกให้ อยู่ใน “1,400 Employment Creation Companies”

มิถนุ ายน

เริ่มมีการใช้ เครื่องวิเคราะห์การปลดปล่อยรังสี,ระบบการวัด Black lead rounding rate และเครื่องตรวจสอบความบกพร่องอัลตราโซนิก
แบบดิจิตลั

มีนาคม

มีการจัดทา “รายงานการจัดการสิทธิบตั รทางปั ญญาประจาปี 2012”

กรกฎาคม

ได้ รับการอนุมตั ิเงินสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมอาคารและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางใน Fukushima

ธันวาคม

บริษัทเข้ าร่วมในงาน “AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2012”

โรงงำน Shirakawa Factory – รำยกำรอุปกรณ์ หลัก
กระบวนการชุบแข็งด้ วยตัวเองด้ วยมือเป็ นหนึ่งในกระบวนการที่ยากที่สดุ ที่จะทาให้ ง่ายขึ ้น อย่างไรก็ตาม การทาให้ ง่ายขึ ้นทาได้ ด้วยการทาให้ เป็ นมาตรฐาน ขณะที่ทาการ
ปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตไปด้ วย
ประเภท

การหล่อแบบ

การหลอม
กระบวนการทราย
Finishing

การขนส่ง

ชื่ออุปกรณ์

โมเดล ควำมจุ และหมำยเลข

เครื่องผสมแบบแขนยาว

20t / 30 t / hr 1 เครื่อง

เครื่องผสมความเร็วสูง

5t / hr 1 เครื่อง

เครื่องผสมแบบประหยัด

5t / hr 1 เครื่อง

โต๊ ะสัน่ สะเทือน

3.5t / hr 1 เครื่อง

เครื่องจ่ายแผ่นไม้ อดั อัตโนมัติ

1 เครื่อง

เครื่องสกัดย้ อนกลับ

3.5t / 1 เครื่อง

อินเวอร์เตอร์สาหรับการหล่อ

1.3t / 2 เครื่อง

เครื่องทาสีเส้ นประ

4 ชุด

อินเวอร์เตอร์สาหรับแกน

2 เครื่อง

เตาอบสี

1 ชุด

เตาหลอมไฟฟ้าเหนี่ยวนาความถี่สงู

1400kW 500Hz 2T 2 เครื่อง

เครื่องเขย่าพร้ อมฝาครอบ

10t / hr 1 เครื่อง

เครื่องบาบัดทราย

10t / hr 1 ชุด

การพ่นทรายแบบเครน

5t 1 เครื่อง

การพ่นทรายแบบแบตช์

0.5t 1 เครื่อง

สายพานครอบแบบหล่อกึ่งอัตโนมัติ

1 ชุด

เครน

10t×2 เครื่อง, 5t×3 เครื่อง, 2.8t×7 เครื่อง, และอื่น ๆ

รถบรรทุกขนส่ง

รถบรรทุก 15t×1, รถบรรทุก 10t ×2 , รถบรรทุก 7.5t (B)X
10 , และอื่น ๆ

Automated Warehouse

Molding

Reverse Extractor

Electric Furnace

600m3/min 1 ชุด
เครื่องดักฝุ่ น

200m3/min 1 ชุด

สิ่งแวดล้ อม

การตรวจสอบ

400m3/min 1 ชุด

Ring hood และ ladle hood

1 ชุด

เครื่องทาความสะอาดกลาง

1 ชุด

เครื่องวิเคราะห์การปลดปล่อยรังสี (AMETEK)

SPECTRO MAXx-BT

เครื่องควบคุมชิ ้นส่วนเหล็กหลอม (NISSAB)

CE meter NSP-3601

เครื่องควบคุมชิ ้นส่วนเหล็กหลอม

CE meter KR526

เทอร์โมมิเตอร์แบบจุ่ม (NISSAB)

NSP-203R

ไมโครสโคปสาหรับโลหะ (OLYMPUS)

PME-3（x50・100・200・400）

ระบบการวัด Black lead rounding rate
(OLYMPUS)

analySIS FIVE

เครื่องทดสอบแรงดึง (SHIMADZU)

UEH-50 (เครื่องทดสอบวัสดุโลหะทัว่ ไป)

เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Brinell (Maekawa Testing
Machine MFG)

(φ10 3,000kg load)

เครื่องทดสอบความแข็งแบบ King Brinell (Fuji Testing
Machine)

(φ10 3,000kg load)

เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Shore (TAKES Group and
Imai Seiki)

(Hs10 to 80)

เครื่องตรวจสอบความบกพร่องแบบอัลตราโซนิก (Ryoden Shonan
UI-25 (เครื่องตรวจวัดการไหลของอัลตราโซนิก)
Electronics)

โกดัง

โกดังอัตโนมัติ

147P 640 m2

โกดังแบบเต็นท์

495 m2

โกดังแบบเต็นท์

290 m2

โกดังข้ างนอก

166 m2

Pouring

Inspection

Sand Treatment

(1) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์
(i) โครงสาหรับเครื่ องวางชิ ้นส่วนลงบนแผงวงจร
มีการใช้ แผ่นพิมพ์วงจรในเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในครัวเรื อน เช่น โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ และยังเป็ นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้ วย การใช้ เครื่ องจัดวางชิ ้นส่วน ชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC ลงบนแผ่นพิมพ์วงจร เราเป็ นผู้ผลิตโครงเครื่ องจัดวางชิ ้นส่วนนี ้เป็ นจานวนมาก ซึง่ เป็ นการหล่อที่มีรูปร่างซับซ้ อนและบาง

ｖ
วัสดุ: FC200
น ้าหนัก: 800 กิโลกรัม
จานวนที่ผลิต:
100-150 การหล่อ/เดือน

(ii) ตัวของหุ่นยนต์
มีการใช้ ห่นุ ยนต์อย่างแพร่หลายในขันตอนการประกอบชิ
้
้นส่วนรถยนต์ (การขนย้ าย การเชื่อมจุด ฯลฯ) เราได้ ผลิตชิ ้นส่วนจานวนมากของหุ่นยนต์ที่ใช้ เป็ นแขน ตัว ฯลฯ ของหุ่นยนต์ การ
หล่อนี ้จะประกอบด้ วยช่องมากมาย ซึง่ โดยปกติแล้ วจะบาง แต่ความหนาจะแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงต้ องการเทคนิคขันสู
้ งในการผลิต

วัสดุ: FCD450
น ้าหนัก: 230 กิโลกรัม
จานวนที่ผลิต:
100-200 การหล่อ/เดือน

(2) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการโยธาและการก่อสร้ าง
(i) เครื่ องตบดินเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้ กดและทาให้ แข็ง (โดยลูกกลิ ้งหมุนอัด) กลิ ้งอัดดิน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ ซึง่ จะใช้ ในการก่อสร้ างทางเดินและเดินท่อในสถานที่ที่มีความแคบ เรา
ผลิตชิ ้นส่วนที่สาคัญที่สดุ ของการอัดเป็ นจานวนมาก ความเรี ยบเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการหล่อนี ้ซึง่ สัมผัสกับพื ้นโดยตรง และความแข็งแรงก็จาเป็ นเนื่องจากมีการสัน่ อยูต่ ลอดเวลา

วัสดุ: FCD450
น ้าหนัก: 90 กิโลกรัม
จานวนที่ผลิต:
150-200 การหล่อ/เดือน

(3)ผลิตภัณฑ์การหล่อเครื่ องจักร
(i) แผ่นสาหรับเครื่ องหล่อพลาสติกแบบฉีด
เครื่ องจักรที่ใช้ หล่อผลิตภัณฑ์พลาสติกจากเม็ดพลาสติกคือเครื่ องหล่อพลาสติกแบบฉี ด ผลิตภัณฑ์ที่เราหล่อนีจ้ ะใช้ ในส่วนปลายของการหล่ อ เราได้ รับคาสัง่ ซื ้อให้ หล่อแผ่นและ
ชิ ้นส่วนการสไลด์ ซึง่ ส่วนมากทามาจาก FCD450-600

วัสดุ: FCD500
น ้าหนัก: 3,700 กิโลกรัม
จานวนที่ผลิต: 10-20 การหล่อ/เดือน

(4)ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรอุตสาหกรรมทัว่ ไป
(i) ลูกกลิ ้งสาหรับท่ออบแห้ งด้ วยไอน ้า
ท่ออบแห้ งด้ วยไอนา้ เป็ นเครื่ องจักรที่ ใช้ ใส่ลูกเกดและวัตถุดิบอาหารลงในท่อขนาดใหญ่ และอบแห้ งด้ วยความร้ อนทางอ้ อมขณะที่หมุนท่อไปด้ วย ท่อที่ มีความหนักมาก
(ประมาณ 1,000 ตัน) จะหมุนโดยมีลกู กลิ ้ง 4 ตัวรองรับอยู่ เราเป็ นผู้ผลิตลูกกลิ ้งที่รองรับท่อขนาดใหญ่นนั ้ ช่วงหนาที่สดุ ของลูกกลิ ้งอยู่ที่ 380 มิลลิเมตร และต้ องการค่า
ความแข็งที่สงู ตลอดทังชิ
้ ้นงาน (HB260-300)

วัสดุ: Bainite based FCD
น ้าหนัก: 3,000 กิโลกรัม
จานวนที่ผลิต: 10 การหล่อ/เดือน

จุดแข็งของธุรกิจ
เทคนิคที่ได้ รับการสัง่ สมมาเป็ นเวลานาน (125 ปี )
ความรู้จากประสบการณ์ (การเป็ นช่างฝี มือ) กาลังจะแทนที่ด้วยความรู้ ที่อยู่ภายนอก ในโรงงานที่ Tokyo factory เรา
ได้ รับคาสัง่ ซื ้อการหล่อชิ ้นเดียวมากมาย และการออกแบบวิธีการหล่อซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ งานสาเร็ จได้ ใ นครัง้ เดียว การออกแบบวิธีการ
หล่อโดยการคานวณด้ วยมือโดยใช้ “Modulus” มากกว่า 4,000 หน้ า และมันได้ รับการเก็บรักษาไว้ ในกระดาษ แต่ในปั จจุบนั การ
ออกแบบวิธีการหล่อที่เขียนไว้ ในกระดาษนันได้
้ รับการคานวณด้ วยคอมพิวเตอร์ และเก็บไว้ ในฐานข้ อมูลโดยการนาเทคนิคของโปรแกรม
ฐานข้ อมูล “Cast Navi” ที่ผลิตขึ ้นโดยสมาคมการหล่อแห่งญี่ปนุ่ และกลายเป็ นสิ่งที่สามารถหาข้ อมูลในการออกแบบวิ ธีการหล่อได้
ประวัติการหล่อ ข้ อบกพร่อง ฯลฯ ตลลอดเวลา

Ｖ

ในปี 2010 ส่วนหนึ่งในการหล่อซึง่ เคยเป็ นปริ ศนาได้ รับการแสดงให้ เห็นอย่างชัดแจ้ ง โดยการใช้ โปรแกรมจาลองแบบการไหลของโลหะ
และการแข็งตัว เรานาเสนอลูกค้ าเกี่ยวกับการออกแบบการหล่อตังแต่
้ ขนเริ
ั ้ ่ มต้ นของการพัฒนาโดยใช้ โปรแกรมจาลองนี ้

ความรู้ทางเทคนิค
และ knowhow กว่า 125
ปี

การวางแผนและทาต่อแผนธุรกิจ

ผ่าน 5 ส
การนาเทคโนโลยี
IT มาใช้

โรงงานสะอาด
กิจกรรมอาสาพูดคุย

จุดแข็งของบริ ษัท

การขายตามคานาเสนอ
พนักงานรุ่นใหม่ที่
มีความสามารถ

การทาให้
กระบวนการง่าย

การลงมือทากิจกรรมการพัฒนาและการวิเคราะห์ SWOT
analysis

กำรอบรมควำมปลอดภัย
เราจัดให้ มีการเดิ นตรวจตราและประชุมประจาเดื อนเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกเดื อนโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัย ซึง่ ไม่ได้ ตรวจตราเฉพาะพนักงานเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงพนักงานชั่วคราวและพนั กงานฝึ กหัด
จากอินโดนีเซียที่ร่วมงานอยู่
เราเดินตรวจตราโรงงาน และทารายงานเกี่ยวกับพื ้นที่ที่เป็ นอันตราย ฯลฯ ประธานบริ ษัทนาเสนอตัวอย่าง
และรายงานสถานะการปรับปรุง และทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ กลายเป็ นสิ่งที่เป็ นกิจวัตรทัว่ ไป
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พนักงำนที่ CAST สรรหำ
CAST สนับสนุนผู้คน เราสนับสนุนพนักงานรุ่นใหม่ให้ เข้ าร่วมในวิทยาลัยการหล่อที่ซงึ่ เราสร้ างระบบให้ ผ้ คู นได้ เรี ยนรู้เทคนิคต่าง ๆ และศึกษา
ถึงรายละเอียดของสารเคมี อย่างเช่น “การหล่อคืออะไร?” และสนับสนุนให้ บคุ คลเลื่อนระดับมาเป็ นแกนหลักของ CAST เพื่อที่จะได้ รับใบรับรอง
ว่าเป็ นวิศวกรการหล่อ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่กระตือรื อร้ นที่จะมาร่วมกับเราในการ “สร้ างสิ่งของ” อย่างตังใจ
้ โดยไม่จากัดการศึกษา ประสบการณ์ และเพศ

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

กำรเดินทำง

ระยะทำง

Tohoku Shinkansen

Tokyo ไปยัง Shinshirakawa (1 ชัว่ โมง 23 นาที)
(ออกนอกเมือง), Hachinohe ไปยัง Shinshirakawa
(ประมาณ 3 ชัว่ โมง) (ในเมือง)

ขับรถ
(จาก Tokyo)

ประมาณ 24 กิโลเมตร จากแยก Shirakawa ของทางด่วน
Tohoku

ขับรถ
(จาก Sendai)

ประมาณ 18 กิโลเมตร จากแยก Yabuki ของทางด่วน
Tohoku

CAST Co., Ltd.

www.kkcast.co.jp

