
 

 

 

 

การรวมตวักนัของผูเ้ก ีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมออ้ยในการประชุมสุดยอดระดบั

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตค้ร ัง้แรก  

 

ผูป้ลกูออ้ย โรงงานหบีออ้ย และตัวแทนอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมจากท่ัวทัง้ภมูภิาคเอเชยี ไดเ้ขา้ร่วมในการ

ประชมุสดุยอดของ Case IH Summit ทีจั่ดขึน้ทีเ่ขาใหญ่ ประเทศไทยเพือ่หารอืในหัวขอ้อนาคตของ

อตุสาหกรรมออ้ย  

 

กรงุเทพฯ 12 กรกฎาคม 2019 

 

การประชมุสดุยอดดา้นอตุสาหกรรมออ้ยระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตปี้ 2019 จัดขึน้โดย Case 

IH ตัง้แต่วันที ่7 ถงึวันที ่10 กรกฎาคมทีก่รนีเนอร ีรสีอรต์ เขาใหญ ่ประเทศไทย    การประชมุครัง้นีถ้อืเป็น

โครงการรเิริม่ทีส่ าคัญโครงการแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตโ้ดยน าผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมออ้ย

มากกวา่ 130 ท่านมาประชมุรว่มกันเพือ่หารอืในดา้นนวัตกรรม ความย่ังยนื และความสามารถในการท าก าไรใน

อตุสาหกรรมออ้ย กจิกรรมนียั้งถอืเป็นการเฉลมิฉลองวนัเกดิครบรอบ 75 ปีของผลติภณัฑ ์Austoft® ซึง่เป็น

กา้วทีส่ าคัญและชว่งเวลาแหง่ความภาคภมูใิจส าหรับแบรนด ์Case IH   

มร.เอ็มเร ่คาลาซลี ่ผูอ้ านวยการธุรกจิการเกษตรของบรษัิท CNH Industrial ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละ

ญีปุ่่ น กล่าววา่: “เราไมเ่คยมกีจิกรรมของ Case IH ในลักษณะนีใ้นประเทศไทยมากอ่น ซึง่กจิกรรมนีส้นับสนุนให ้

ลูกคา้อตุสาหกรรมออ้ยของเราจากท่ัวทัง้ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตม้ารวมตัวกันและผูบ้รรยายของเราจาก

ประเทศบราซลิและออสเตรเลยีสนับสนุนใหผู้ป้ลกูออ้ย โรงงานหบีออ้ยเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่น าเสนอการ

เปรยีบเทยีบและแสดงถงึความแตกต่างของวธิกีารใหม่ๆ  ของการผลติ 

“กจิกรรมนีเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึวสัิยทัศนข์องเราในการท าใหภ้มูภิาคนีเ้ป็นศูนยก์ลางความเป็นเลศิส าหรับ

เครือ่งจักรเก็บเกีย่วออ้ย   

ในชว่งเวลาสีวั่นของกจิกรรมนี ้ผูเ้กีย่วขอ้งจากนานาประเทศจะถกอภปิรายในหัวขอ้ทีม่คีวามส าคัญสงูภายใน

อตุสาหกรรม ไดแ้ก ่วธิกีารเพิม่อตัราผลผลติดว้ยวธิกีารท าไรแ่บบทางเลอืกใหม ่แนวปฏบัิตทิีเ่หมาะสมในการใช ้

ทรัพยากรน ้า การปรับปรงุกระแสของเสยีในการผลติออ้ย และการปรับปรงุสขุภาพของคนงานตัดออ้ย วธิกีาร

เพาะปลูกออ้ยสมัยใหมส่ าหรับภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ประโยชนข์องรถตัดออ้ยของ Case IH ระบบเทเล

เมตกิสแ์ละระบบน าทางทีแ่มน่ย าพรอ้มดว้ยการสาธติภาคปฏบัิตจิากผูเ้ขา้รว่ม และประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน

มากกวา่ 75 ปีของผลติภัณฑ ์Austoft 

นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มยังมโีอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมโปรแกรมจ าลอง Austoft ของ Case IH ซึง่เป็นโปรแกรม

จ าลองระบบสัมผัสเต็มรปูแบบตัวแรกในภมูภิาคเอเชยี เป็นเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้มาเพือ่สนับสนุนและฝึกอบรมผู ้

ควบคุมรถตัดออ้ยกอ่นใชง้านจรงิในไร ่



 

 

 

 

 

มร. ไมเคลิ มอนซโิอ ผูจั้ดการผลติภัณฑ ์Austoft ประจ าภมูภิาคเอเชยี ตะวันออกกลาง และแอฟรกิาของ Case 

IH กล่าววา่: “เราใชป้ระสบการณ์มากกวา่ 75 ปีของเราท างานรว่มกับผูป้ลกูออ้ยและโรงงานหบีออ้ยในการพัฒนา

เทคโนโลยกีารเก็บเกีย่วออ้ย ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีพ่ลกิเปลีย่นวงการการท าไรอ่อ้ยท่ัวโลก   

“ผูเ้ขา้รว่มในการประชมุสดุยอดของเราเป็นตัวแทนจากตลาดหลัก 8 แหง่ในภมูภิาคเอเชยี ซึง่ทัง้หมดไดรั้บ

ประโยชนจ์ากเทคโนโลย ีAustoft มาตัง้แต่ปี 2009 ซึง่เป็นปีทีผ่ลติภัณฑ ์Austoft 8000 ซรีสีอ์อกวางตลาดครัง้

แรก ปัจจบัุนผลติภัณฑร์ถตัดออ้ย Austoft ไดจ้ าหน่ายรวมมากกวา่ 750 เครือ่งในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

และจนี และเรามคีวามภาคภมูใิจในความสัมพันธท์ีด่กีับผูป้ลูกออ้ยและโรงงานหบีออ้ยในภมูภิาคนีด้ว้ย”  

มร.เอ็มเร ่คาลาซลี ่กล่าวเสรมิวา่: “จากประสบการณ์ทัง้หมดเกีย่วกับเครือ่งจักรของเรา เรารูว้า่เครือ่งเก็บเกีย่วเป็น

เพยีงสว่นประกอบหนึง่ของภาพรวมทัง้หมดในอตุสาหกรรม เราจะตอ้งท างานรว่มกันภายในอตุสาหกรรมเพือ่สรา้ง

ประสทิธภิาพการผลติทีด่ขีึน้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่พวกเราสามารถผลติอาหาร เชือ้เพลงิ และเสน้ใยส าหรับโลกของเรา

ไดม้ากขึน้ ในขณะเดยีวกันก็สามารถปกป้องทรัพยากรและปรับปรงุคุณภาพชวีติของผูค้นทีท่ างานในอตุสาหกรรม

นีด้ว้ย เราไดรั้บเกยีรตอิยา่งสงูและภมูใิจทีส่ามารถเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุครัง้นีส้ าหรับผูเ้ชีย่วชาญจ านวนมาก” 

มร. เฟง เฮ กรรมการผูจั้ดการของบรษัิท Nanning Poly Sunway Technologies Engineering Co., Ltd ใน

มณฑลกวางส ีประเทศจนี ใหค้วามเห็นวา่: “การประชมุนีเ้ป็นโอกาสทีแ่ทจ้รงิในการไดพ้บปะกับตัวแทนจ าหน่าย 

ลูกคา้ และผูเ้ชีย่วชาญคนอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมจากท่ัวโลก เราไมเ่พยีงไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับผลติภัณฑร์ถตัด

ออ้ย Austoft 8000 ซรีสีแ์ละ 4000 ซรีสีแ์ละระบบการท าไรท่ีแ่มน่ย า АFS ของ Case IH เท่านัน้ แต่เรายังไดรั้บ

ความเขา้ใจเชงิลกึยิง่ขึน้เกีย่วกับวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพของธุรกจิออ้ยโดยใชอ้ปุกรณ์และระบบเหล่านัน้ใน

หลากหลายประเทศอกีดว้ย ผมมคีวามมั่นใจวา่ประสบการณ์ในครัง้นีจ้ะชว่ยใหผ้มปรับปรงุธุรกจิไดใ้นอนาคต” 

ฮันน ีอาย ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิของบรษัิท Yoma Heavy Equipment จากประเทศเมยีนมาร ์กล่าววา่: “น่าทึง่

มากส าหรับความสามารถของเทคโนโลยใีนยคุปัจจบัุน และประสบการณ์เชงิลกึทีเ่ราไดรั้บจากการพบปะกับ

ผูเ้ชีย่วชาญในวงการอตุสาหกรรมออ้ยจากนานาประเทศ! การท าความเขา้ใจถงึความแตกต่างและการระบคุวาม

คลา้ยคลงึกันกับประเทศอืน่ๆ เป็นความเขา้ใจเชงิลกึทีส่ าคัญทีส่ดุส าหรับตัวแทนจากประเทศเมยีนมารข์องเรา สิง่

ทีน่่าสนใจเป็นพเิศษส าหรับฉันคอืโปรแกรมจ าลองรถตัดออ้ยของ Case IH เพยีงไดเ้ห็นฉันก็ประทับใจในผูค้วบคมุ

เครือ่งจักรทีม่คีุณภาพและวธิกีารทีพ่วกเขาสามารถใชทั้กษะส าหรับเพิม่ประสทิธภิาพของเครือ่งจักรได”้  
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ข่าวประชาสัมพันธแ์ละรปูถา่ย www.caseihmediacentre.com 

 

Case IH เป็นทางเลอืกทีโ่ดดเดน่ส าหรับมอือาชพี ดว้ยประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า 

175 ปี กลุม่ผลติภัณฑ์รถแทรกเตอร ์รถเกี่ยวนวด และรถท าฟ่อนฟางอันทรงพลังทีห่ลากหลายของเราไดรั้บการสนับสนุนดว้ยเครอืขา่ย

ตวัแทนจ าหน่ายระดบัมอือาชพีทีม่ปีระสบการณ์สงูของเราทีอุ่ทศิตวัเพือ่มอบการสนับสนุนและโซลชูนัผลติภัณฑท์ีม่สีมรรถนะสูงสุดที่

จ าเป็นส าหรับความตอ้งการดา้นผลผลติและประสทิธภิาพการการท างานในยุคศตวรรษที ่ 21 ใหก้ับลกูคา้ของเรา ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ

เกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ Case IH โปรดดทูางออนไลนไ์ดท้ี ่www.caseih.com  

 

Case IH เป็นแบรนดห์นึง่ของ CNH Industrial N.V. ผูน้ าระดบัโลกในสนิคา้ทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์นวิยอรก์ (NYSE: 

CNHI) และตลาดหลกัทรัพยข์องอติาล ีMercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ

เกีย่วกับ CNH Industrial โปรดเยีย่มชมทางออนไลนไ์ดท้ี ่www.cnhindustrial.com 

 

ผูต้ดิตอ่ส าหรบัขา่วสาร: 

 

Bheerati Ongsuragz  

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจ าประเทศไทย Case IH 

อีเมล: bheerati.ongsuragz@cnhind.com   

โทรศพัท์: +66 65 518 7603 

 

http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/

