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ORGANIZED BY หอการค้าเยอรมัน-ไทย  



o เดนิทางพร้อมทีมวจิัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยพีลาสตกิ

o เข้าเยีย่มชมโรงงานพลาสตกิทันสมยัประเทศเยอรมนัและสวสิเซอร์แลนด์ จํานวน 4 โรงงาน

o Screen Technology และให้คาํแนะนําในการเยีย่มชม บูท K2019 แบบเจาะลึกและเฉพาะเจาะจง

o เข้าร่วมงานสัมมนา “แชร์ประสบการณ์ K2019 และการนํามาปรับประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม

พลาสตกิไทย ” โดยไม่มคี่าใช้จ่าย

o ทีมนักวจิัยเข้าเยีย่มชมและให้คาํปรึกษาปัญหาโจทย์วจิัยและพฒันาเบื้องต้น (Prelim) ของ

บริษทัผู้ร่วมเดนิทาง โดยไม่มคี่าใช้จ่าย

PRIVILEGE FOR PARTICIPANT  



Expertise

★ Injection Molding

★ Injection Compression Molding

★ In-Mold Labeling

★ Thin Wall Molding

★ Part and Mold Design and Optimization

★ CAD and Simulation

★ Design of Experiment (DoE)

★ Process Optimization

TRIP ACCOMPANYING RESEARCHER

DR.-ING. PATCHAREE LARPSURIYAKUL
Senior Researcher ,Plastics Technology Research Team of MTEC

Interests
★ Polymer Processing
★ Simulation
★ Product Development

Education
Dr.-Ing., Process Engineering, Institute for Polymer Technology, University of Stuttgart, Germany



K2019 “Plastics shape the Future” 
งาน Fair ด้านเทคโนโลยพีลาสติกและยางสังเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก จดัทุก  ๆ3 ปี ที่ Dusseldorf, Germany

งาน Fair ทีผู่้ประกอบการด้านพลาสติกไม่ควรพลาด รวบรวม

เทคโนโลยเีครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต วตัถุดบิ เคมภีัณฑ์ ทันสมยั

สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก มบีูทเข้าร่วมจากทั่วโลก

มากกว่า 2500 บูท

Thinking. 
Rethinking.
Lateral thinking.
Thinking out of 
the box.



Covestro Deutschland AG 
https://www.covestro.de/en

Covestro – leading in material solutions
Covestro is a world‐leading manufacturer 
of high‐tech polymer materials for key 
industries. 

Covestro เป็นบริษทัชั้นนําในการผลิตเมด็

พลาสตกิคุณภาพสูง (high performance 
plastics) เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนสําคญัใน
หลากหลายอุตสาหกรรม



ARBURG GmbH + Co KG
https://www.arburg.com/en/

We have the right solution for all your injection molding 
tasks. Because with our modular range of technology for 
plastics processing, we are always the right partner. It doesn’t 
matter which industry you are involved in, which processes 
you use, or which plastic parts you want to produce: we have 
precisely the right technologies for you, individually tailored 
to your requirements.

Arburg เป็นบริษทัชั้นนําและมีเทคโนโลยทีี่ทันสมัยใน

การผลิตเครื่องฉีดพลาสตกิ (Injection molding 
machine) ที่ได้รับการยอมรับ และมีสาขาอยู่ทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย



Coperion GmbH 
https://www.coperion.com/en/home/

Coperion is an industry leader in compounding and extrusion, 
feeding  and  weighing,  bulk  material  handling  and  service, 
bringing  a  wealth  of  know‐how  and  experience  to  the 
market.  Customers  benefit  from  Coperion's divisions  of 
Compounding &  Extrusion,  Equipment &  Systems, Materials 
Handling  and  Service  that  are  optimally  networked  on  a 
global  basis  to  offer  ultimate  support  in  the  design, 
manufacturing and implementation of ideal systems. 

Coperion เป็นบริษทัชั้นนําที่มเีทคโนโลยแีละ

knowhow ในการผลิตเครื่อง 

Compounding และ Extrusion สําหรับ
อุตสาหกรรมพลาสตกิ โฟม และยาง



KISTLER
https://www.kistler.com/en/

Kistler is  a  global  leader  in  dynamic  measurement 
technology for  measuring  pressure,  force,  torque  and 
acceleration,  we  support  our  customers  in  industry  and 
science  to  improve  their  products  and  make  their 
manufacturing  processes  more  efficient.  The  piezoelectric 
sensor  is  at  the  heart  of  every measurement  system from 
Kistler and,  based  on  piezoelectric  technology,  the  most 
important element of our measurement technology.

Kistler เป็นผู้นําในการผลิตเซ็นเซอร์และอุปกรณ์สําหรับ
process monitoring and control ที่ได้มาตรฐานขั้นสูง 

สามารถช่วยในการควบคุมและตรวจสอบการผลิตในอุตสาหกรรมที่

หลากหลายรวมถงึอุตสาหกรรมพลาสติกสมัยใหม่


