
ผลักดันการพัฒนากระบวนการผลิต

automotive

Cutting room technology
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พรอมเสมอสําหรับการเปล่ียนแปลงสูยุค 
New Normal

การควบคุมตนทุนและประสิทธิภาพ เพื่อเอาชนะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ

การระบาดใหญทั่วโลกทําใหเกิดความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ 
ในยุคปจจุบันทีก่ารเติบโตทางการตลาดชาลง การลุดตนทุนการดําเนินงานจึงเปนวิธีเดียวทีซ่ับพลาย 
เออรดานยานยนตจะไดเปรียบในการแขงขัน อุตสาหกรรมยานยนตในยุค New Normal จําเปนที ่
จะตองคิดทบทวนกลยุทธและรูปแบบการดําเนินงานใหมเพื่อเอาชนะความทาทายดานการผลิตและ 
ควาโอกาสทางธุรกิจ

แมในสภาวะทีไ่มมั่นคง ก็ยังมีโอกาสใหมๆ เกิดขึ้น ความตองการรถยนตไฟฟาและความสนใจในการ 
ตกแตงภายในที่ถูกสุขอนามัยกําลังขับเคลื่อนการเติบโต นวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยีใหม เชน การขับขี ่
อัตโนมัติ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานยนตพลังงานไฟฟา และการเชื่อมตอของระบบยังคงเปลี่ยน 
แปลงโฉมหนาของระบบนิเวศของซัพพลายเออรตอไป

โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเริ่มหันมาใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิ
ภาพการดําเนินงานของโรงงาน เพื่อใหสามารถแขงขันและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใน 
ยุค 4.0 การลงทุนในฐานการผลิตจึงเปนสิ่งสําคัญอยากยิ่ง

CONTROL  
PRODUCTION COSTS

หองตัดสําหรับชิ้นสวนยานยนตเปนพื้นที่สําหรับ
การสรางโอกาสในการประหยัดตนทุนไดที่ถูกมอ
งขาม การใชอุปกรณตัดที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสาม 
ามารถชวยใหซัพพลายเออรลดตนทุนโดยการล
ดแรงงาน ขจัดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชวัสดุ

MAXIMIZE PRODUCTION 
EFFICIENCY

ประสิทธิภาพการผลิตสําคัญอยางมากในอุตสาหก
รรมยานยนต หองตัดที่คลองตัวสามารถเพิ่มประ
สิทธิภาพใหสูงสุดโดยการปรับปรุงกระบวนการทุก
ขั้นตอน ในรูปแบบ end-to-end 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสูแบบดิจิทัลจะ 
สามารถชวยกําจัดขอผิดพลาด ปรับปรุงคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต 

DRIVE FUTURE 
PROFITABILITY

เทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติและกระบวนก
ารดิจิทัลเปนกุญแจสําคัญในการบรรลุเปาหมาย
ทางดานประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถปรั
บปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานไดดวยการ
ลดตนทุนและคาใชจาย การการแปลงเปนดิจิ 
ทัลยังสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทางดานควา
มสามารถในการแขงขัน และวางตําแหนงบริษัท 
ให่สามารถประสบความสําเร็จในระยะยาวได

“จากมุมมองของเรา Lectra
เปนบริษัทเดียวท่ีสามารถใหความแมนยําในการตัดและ

คุณภาพการตัด เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา”
Jan Alber 

Industrial Engineer 
BOS Group

เปนผูนําดานการออกแบบและตัด เบาะที่นั่ง การออกแบบภาย 
ใน และถุงลมนิรภัย 

สําหรับซัพพลายเออรยานยนตที่ตองการนําผลิตภัณฑของตนออกสูตลาดอยา 
งรวดเร็วในเพื่อใหทันกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน Lectra Auto 
motive วางตัวในตําแหนงที่เหมาะสมที่จะสนับ สนุนพวกคุณดวยประสบกา 
รณในอุตสาหกรรมตั้งแตป 1991 และความเชี่ยวชาญที่กวางขวางของ 
Lectra ในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑยานยนต แบบ 3D และ 
2D และความเชี่ยวชาญดานกระบวนการพัฒนาหองตัด ชวยใหผูผลิตเบาะ 
นั่ง และการตกแตงภายในดวยผา หนังในรถยนต และถุงลมนิรภัย สามารถ 
บรรลุวัตถุประสงคระยะยาวในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการผลิต 
พรอมทั้งสรางเสนทางสูมาตรฐานการผลิตในอนาคต โดยไมลดทอนคุณภาพ

โซลูชั่นของเราสรางขึ้นดวยประสบการณมากกวา 30 ป ในดานอุตสาหกรรม 
ยานยนต และการสนับสนุนจากทีมผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด 
ในทองถิ่นทั่วทุกมุมโลก
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Lectra solutions for automotive 
manufacturing

DESIGN & DEVELOP PRODUCEINDUSTRIALIZE

 + MOSAIC

2D/3D 
CAD solution 

Airbag cutting

Leather cutting

Marker-making software
Fabric cutting  

for mass production

Pattern-making software

"ตนแบบเสมือน 3 มิติไดพิสูจนแลววาเปนเคร่ืองมือในส่ือสารและการ
เจรจาท่ียอดเย่ียม ดวยการนาํเสนอภาพท่ีเปนรูปธรรมและขอมูลเสริม 
โดยละเอียด Johnson Controls สามารถทํางานรูปแบบเชิงรุกและ
รวมมือกับลูกคาในการออกแบบ เราสามารถนาํเสนอตนแบบและขอ 
มูลท้ังหมด ภายในวันท่ีไดรับสไตลจากลูกคา"

Charles Gillig 
Engineering COC Foam Director Johnson Controls

3D/2D product development software

MAKE IT RIGHT  
THE FIRST TIME

พัฒนากระบวนการใหไดมาตร
ฐานดวยการดีไซน trim cover 
ใหพรอมสําหรับการผลิต ในรูป 
ตนแบบเสมือน 3D และ 2D

BOOST INNOVATION 
AND EASILY  
MANAGE VARIANTS

เปรียบเทียบการออกแบบที่หลาก
หลายอยางรวดเร็วและงายดาย 
เพื่อกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สไตล การวัดความเปนไปไดใน
การลงทุน และตนทุนเบื้องตนใน
การผลิต

MEET COST  
TARGETS AND  
PRODUCE RFQS 
FASTER

ไดรับประโยชนจากการคิดตนทุน
เบ้ืองตนท่ีรวดเร็วและแมนยาํ 
สําหรับ Model ใหมๆ  และกระบว 
นการท่ีคลองตัวเพ่ือการทาํ RFQ 
และการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
กับลูกคาและผูรับเหมา

DRIVE DOWN  
PRODUCT  
DEVELOPMENT 
LEAD-TIME  
AND COSTS

เรงเวลา cycle time ของการ 
ออกแบบ trim cover ดวยการ 
ลดการทําซํ้าและตนแบบทางกาย
ภาพใหนอยลง

€

คุณจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคทมีการ่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
และสรางผลกําไรไดอยางไร? คุณควรเร่ิมปรับปรุงท่ีจุดใดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของกระบวนการออกแบบ และการตัดสินใจ

ดวยโซลูชันการสรางแบบจําลองและการสรางตนแบบเสมือนจริงของ Lectra 
คุณสามารถสรางการออกแบบท่ีใชงานไดจริงและมีคุณภาพสูงเหมือนกับตน
แบบ DesignConcept สาํหรับยานยนต ่ชวยใหคุณพัฒนากระบวนการดาน
นวัตกรรม ลดตนทุนการพัฒนาและการผลิต ปรับปรุงกระบวนการภายใน 
และ เรงเวลาการออกสูตลาด 
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คุณสามารถทําอะไรไดบางเพือ่ปองกันไมใหตนทนุทีเ่พิม่ขึน้สงผลกระทบตอผลกําไร? 
คุณจะจดัการความซบัซอนและรักษาผลกําไรไดอยางไร?
ดวยโซลูชนัเครือ่งตัดขัน้สูงของ Lectra คุณสามารถตัดผาไดมากขึน้ เร็วขึน้ ดวยตนทุนทีตํ่่าลง
เครือ่งตัด Vector Automotive จะชวยใหคณุจัดการ batch การผลิตทีผ่ันผวนไดดียิง่ขึน้ ดวย
กระบวนการทีท่ีร่วดเร็วและยืดหยุน และเพิม่ประสิทธิภาดวยการประหยัดวัสดุ และการปรับปรุง
คุณภาพชิน้งาน

"การเปนซัพพลายเออรท่ียืดหยุนทําใหเราสามารถทําสัญญากับลูกคาไดงายข้ึน โซลูช่ันการตัดผา 
Vector ทําใหเรามีวันน้ี เราสามารถท่ีจะจัดการกับตัวเลือกตาง ๆ ท่ีไมมีเม่ือ 20 ปท่ีแลว ไดอยาง 
งายดาย"
Willy van Looy
Global Director, Advanced Manufacturing Engineering, Cut & Sew 
Operations Johnson Controls

Low to high-ply fabric cutting solution

MAXIMIZE  
MATERIAL SAVINGS

จัดการกับความทาทายดานตน
ทุนดวยอุปกรณตัดผาขั้นสูง

PREVENT FAILURES 
AND DOWNTIME

มั่นใจในการรบํารุงดวยระบบ 
preventive maintenance 
และ predictive maintenance

DRIVE  
MANUFACTURING 
PRODUCTIVITY

สามารถทําใหตนทุนตอการตัดชิ้น
งานตํ่าที่สุดดวยเทคโนโลยีหองตัด
ที่ดีที่สุด.

ACHIEVE THE  
HIGHEST LEVEL 
OF QUALITY

ตัดวัสดุหุมเบาะไดหลากหลายรูป
แบบโดยที่มีความแมนยําสูงสุด

6

Performance to improve bottom-line profitability

ตั้งแตป 2007 โซลูชั่น Vector ที่ขายดีที่สุดของ Lectra ไดกาวขามขีดจํากัดดานความเร็ว คุณภาพ และความนาเชื่อถือ Lectra 
มุงมั่นที่จะชวยใหซัพพลายเออรยานยนตบรรลุความสําเร็จดานการดําเนินงานและผลประกอบการ ไมนานนี้ Lectra ไดขยาย
กลุมโซลูชัน ดวยการเปดตัวเครื่องตัดรุนใหมและซอฟแวรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของหองตัด Lectra เปดตัว
เครื่องรุน Vector Automotive เพื่อตอบสนองตอความทาทายดานตนทุนของเบาะรถยนตและการออกแบบภายในที่ซัพพลาย
์เออรตองเผชิญโดยตรง เนื่องจากวัสดุเบาะรถยนตเปนคาใชจายดานการผลิตที่สําคัญที่สุด Lectra ไดทาํการพัฒนาเทคในโลยี
การตัดการตัดแบบไมมีบัฟเฟอร (Zero buffer) เพื่อชวยใหซัพพลายเออร สามารถประหยัดคาใชจายสวนสําคัญได และสามารถ
ที่จะลดผลกระทบตอสวนตางกําไรใหนอยที่สุดในเวลาเดียวกัน

เพื่อชวยใหซัพพลายเออรเพิ่มประสิทธิภาพหองตัดไดสูงสุด Lectra ยังไดเปดตัว Vector Dashboard ซึ่งเปนแอปพลิเคชันบน
คลาวดเพื่อการวิเคราะหขอมูลการตัดในรูปแบบ KPI เพื่ออํานวนความสะดวกใหกับนักวิเคราะหขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
มุงเนนไปที่กิจกรรมที่เพิ่มมูลคา และเรงการตัดสินใจ

คุณจะลดตนทุนในหองตัดยานยนต ไดอยางไร? จะลดอัตรา scrap และปรับปรุงคุณภาพไดอยางไร?

ดวยโซลูชันการปูผา Brio สําหรับเบาะรถยนตคณุสามารถปรับการใชวัสดุใหเหมาะสมและประหยัดเนื้อผาได Brio มอบ
์ความแมนยําและการควบคุมเพื่อปรับปรุงการจัดการผาตลอดกระบวนการตัด เตรียมพรอมชิ้นสวนสําหรับตัดอยาง
สมบูรณแบบ 

ENHANCED 
ACCURACY

ทําการปูเบาะดวยการปรับความเร็
วและการควบคุมความสูงตามเวลา
จริง 

PERFECT HANDLING

สรางสมดุลระหวางความเร็วและ
ความแมนยํา ไมวาลักษณะเบาะจะ 
ทาทายเพียงใด

SAFETY AND EASE 
OF USE

การออกแบบที่เนนผูใชงานเปน
ศูนยกลางชวยใหสามารถควบคุม
การปฏิบัติงานไดสูงสุด และสราง 
ความปลอดภัยระดับสูงสุดสํา
หรับผูใชงาน

7
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ACHIEVE OPERATIONAL 
EXCELLENCE

โซลูชันการตัดดวยเลเซอร FocusQuantum มีใหสํา
หรับ ผาทอชิ้นเดียว (OPW) และผาเรียบ ชวยใหซับ 
พลายเออร สามารถบรรลุความเปนเลิศในดานการดํา
เนินการทุกขั้นตอนในการตัดถุงลมนิรภัย ตั้งแตการคิด
ตนทุนไปจนถึงการผลิต

MAXIMIZE PRODUCTIVITY 
AND AVAILABILITY

FocusQuantum ใชความสามารถในการตัดดวยเล
เซอรที่มีความแมนยําสูง และการตรวจสอบจากระ
ยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการผลิตให
อยูในระดับสูงสุด

ATTAIN QUALITY  
NEARING ZERO DEFECTS

FocusQuantum นาํเสนอเทคในโลยีซึ่งออกแบบมา
เพื่อชวยใหผูผลิตถุงลมนิรภัยเอาชนะขอจํากัดในการ
ผลิตถุงลมนิรภัยแบบ OPW และแบบเรียบในดานการ
ขจัดขอบกพรอง และการควบคุมคุณภาพการตัดอยาง 
สมบูรณแบบ

LOWER YOUR CUTTING COST 
PER AIRBAG

FocusQuantum มอบประสิทธิภาพการทํางานที่
่เหนือชั้นและความแมนยําในการตัด ควบคุไปกับ 
เสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นจากการการบํารุงรักษาเชิงคาด
การณ (predictive) ทําใหกระบวนการการผลิตดีที่สุด 
และตนทุนตอถุงลมนิรภัยนอยที่สุด

คุณจะลดเวลาในการออกสูตลาดและควบคุมตนทุนไดอยางไร? 
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑคืออะไร?

ดวยโซลูชันแบบครบวงจรของ Lectra คุณจะไดรับความคลองตัวและการควบคุมเพื่อ
จัดการกระบวนการแบบ end-to-end ตั้งแตการแปลงหนังเปนดิจิทัล ไปจนถึงการ
offload ชิ้นงาน คุณจะจัดการกับความซับซอนที่เพิ่มขึ้นโดยไมลดทอนคุณภาพ
แมในขณะที่ชุดการผลิตมีความผันผวน

Digital leather-cutting 

solution

Airbag cutting solution

“ขอดีของการตัดหนังแบบดิจิทัลคือ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในดา
นการใชวัตถุดับและหนัง และแนนอน ความยืดหยุนในการตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง"
Alberto Silvagni
Head, Automotive Business Unit
Gruppo Mastrotto

GAIN  
MANUFACTURING 
FLEXIBILITY

จัดการกับโมเดลมี่ซับซอนมากขึ้น
ดวยกระบวนการอัตโนมัติและเป
ลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น

MAXIMIZE HIDE 
EFFICIENCY

เพิ่มประสิทธิภาพการใชวัสดุโดยส
ามารถหาชิ้นสวนตัดไดมากขึ้นจา
กหนังแตละอัน 

ACHIEVE 
FLAWLESS CUT 
PART QUALITY

ผลิตชิ้นสวนหนังไดอยางสม
บูรณแบบไมวาจะเปนประเภท
หนังหรือหนังเกรดใด

OPTIMIZE THE 
MANUFACTURING 
PROCESS

บรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
งานอยางมีประสิทธิภาพดวยโซลู
ชันการตัดหนังแบบดิจิทัลที่รอง
รับอุตสาหกรรม 4.0 

1

คุณจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดถุงลมนิรภัยไดอยางไร?  
ตองทาํอยางไรเพ่ือใหม่ันใจในการสรางผลกาํไรและการเติบโตในระยะยาว?

ดวยอุปกรณตัดเลเซอรล้ําสมัยของ Lectra สําหรับถุงลมนิรภัยแบบทอช้ินเดียว (OPW) และแบบตัด
และเย็บ คุณสามารถเพ่ิม output ในการตัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต Focus Quantum ชวย
ใหคุณลดตนทุนการตัดไดสูงสุดในขณะท่ีรักษาคุณภาพของเบาะถุงลมนิรภัยในระดับสูงสุด

"เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตและตนทุนการตัดตอหนวย เราเห็ 
นการปรับปรุงอยางมากจากรุนกอน ดั้งนั้นเราจึงคอนขาง
พอใจกับ FocusQuantum เครื่องมีความความเสถียรมาก
ขึ้นและมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้นอยางมาก"

Sky Yang
General Manager
GST China
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ADIENT AUTOMOTIVE SYSTEMS

BOS GROUP

CHANGCHUN FAWAY 

DANI AUTOMOTIVE

DRAEXLMAIER

ECA

GRUPPO MASTROTTO

GLOBAL SAFETY TEXTILES

GUANGZAN

HMT NEW TECHNICAL MATERIALS

 ISI AUTOMOTIVE

JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM

JINZHOU JINHENG AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEM

KUANGDA

MARIO LEVI GROUP

RINO MASTROTTO GROUP

SPECIALISED COVERS

YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS

They trust us

11

Your success is our priority

เราใหการสนับสนุนและคําแนะนําเพื่อใหลูกคาใชประโยชนสูงสุด
จากโซลูชันและอุปกรณของ Lectra การฝกอบรมและโปรแกรม
สนับสนุนทางเทคนิคของเราสรางขึ้นดวยประสบการณมากกวา 
30 ปในการทํางานกับซัพพลายเออรยานยนตที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

การบริการขั้นสูง ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะหขอมูล และการ
สนับสนุนทางเทคนิคที่ครอบคลุมทําใหมั่นใจไดวาลูกคาจะนําโซลู
ชันของเรามาใชอยางเต็มที่และสามารถบรรลุวัตถุประสงคได

IN-DEPTH 
KNOWLEDGE

ทรัพยากรดิจิทัลและการพูดคุย
แบบเห็นหนากันชวยใหคุณสา
มารถกําหนดและบรรลุเปาหมาย
ในการฝกอบรมทุกข้ันตอนของ
การดาํเนินการและนําไปใช 
วิธีการฝกอบรมของเราออกแบบ
มาเพ่ือใหคุณสามารถเรียนรูและ
นําไปใชจริงไดอยางรวดเร็ว 
ทาํใหคุณเขาทํางานไดเร็วท่ีสุด

CONTINUOUS 
INNOVATION

เราใหลูกคาของเราเขาถึงฟงกชัน
การทาํงานลาสุดในโซลูชันของเรา 
และขอมูลท่ีเปนประโยชนตางๆ 
เพ่ือสรางความคุนเคย 
เรามุงเนนการสรางมูลคาอยางตอ
เน่ืองจากการทาํงานรวมกับลูกคา
เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในปจจุบัน 

EQUIPMENT  
AVAILABILITY 
AND QUALITY

เซ็นเซอรในอุปกรณของเราทาํใหสา
มารถคาดการณปญหาทางเทคนิค
และสามารถวางใชมาตรการปองกั
นจากระยะไกลเพ่ือลดเวลาหยุดทาํ
งานของเคร่ือง การบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน (preventive) และการตร
วจเช็คเคร่ือง (audit) เปนประจํา 
ชวยใหลูกคาใหม่ันใจในคุณภาพกา
รตัดท่ีสม่ําเสมอ ซ่ึงชวยในเร่ืองการ 
การลดของเสียและลดตนทุนได 

EQUIPMENT 
PERFORMANCE 
ANALYSIS

ลูกคาจะรับประโยชนจากการเขา
ถึงขอมูลสวนกลางเพื่อการกําหน
ดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภา
พในการผลิต (KPI) ทําใหสามารถ 
วิเคราะหและแกไขจุดที่ตองปรับ
ปรุงไดอยางรวดเร็ว 

1 2 3

Services 4.0
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About Lectra

สาํหรับบริษัทท่ีทาํเก่ียวกับเส้ือผา อุปกรณตกแตงภายในรถยนต เฟอรนิเจอร และอ่ืนๆ Lectra มุงเนนท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับพรีเมียมท่ีเอ้ือตอการเปล่ียนแปลงสูอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล Lectra เสนอโซลูช่ันเพ่ือสงเสริมแบรนดและผูผลิตต้ังแตการ
ออกแบบไปจนถึงการผลิต เพ่ือใหเปนผูนาํในตลาด และสรางความอุนใจดวยการบริการและการสนับสนุนท่ีดีเลิศ

For more information, please visit lectra.com

Lectra นําเสนอความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และความรูดานอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนคุณ โดยเริ่มจากการ
จัดหาโซลูชันที่เหมาะสมกับความตองการของคุณ และสนับสนุนหองตัดของคุณตลอดการใชงาน การเตรียม
่ความพรอมในการใช การสนับสนุน จนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

Empowering customers through industrial intelligence

Call centersSubsidiaries

International advanced technology centers

https://www.lectra.com/en
https://www.facebook.com/LectraOfficial
https://www.youtube.com/Lectra
https://www.linkedin.com/company/lectra

