เอกสาร

การพิมพ์ลว
่ งหน้าเทียบกับการพิมพ์แบบเรียงแถว
ส�ำหรับกล่องลูกฟูกและกล่องบรรจุ

ในสถานแวดล้อมการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ องในปัจจุบัน สิ่งหนึ่ งที่ไม่
เปลี่ยนแปลงคือความจ�ำเป็นที่ซพ
ั พลายเออร์ต้องบรรจุสินค้าของตนและพิมพ์อย่างเหมาะสมบน
กล่องเหล่านั ้น ในอดีต กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าก็ดีพอแล้ว แต่เมื่อเศรษฐกิจพัฒนาและเติบโตขึ้น
บริษัทมากมายได้ขยาย SKU อย่างมากและจ�ำหน่ายไปต�ำแหน่ งต่างๆ ทัว่ โลกที่มีความหลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการกล่องส�ำหรับการระบุและติดตามก็เพิม
่ มากขึ้นด้วย ปัจจัย
ทัง้ หมดเหล่านี้ บังคับให้บริษัทที่ใช้กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าเป็นหลักต้องเพิม
่ SKU (และปริมาณ) ของ
กล่องเหล่านั ้นอย่างมาก บริษัทที่มองหาวิธก
ี ารลดต้นทุนและเพิม
ี ารลดหรือก�ำจัดการ
่ พื้นที่ได้พบวิธก
เพิม
่ ปริมาณกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า
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บริษท
ั สามารถลดสินค้ากล่องและ
ต้นทุนได้อย่างไร
กลยุทธ์หนึ่ งที่บริษัทน�ำไปใช้ก็คือการเริม
่ น�ำการ
พิมพ์ตัวแปรแบบเรียงแถวบนกล่องไปใช้ในโรง
รางโดยใช้เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่บนกล่องที่ได้รบ
ั การ
รับรองทางอุตสาหกรรมและมีความละเอียดสูง
เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่บนกล่องความละเอียดสูงเหล่า
นี้ สามารถลดปริมาณสินค้าคลังได้ถึง 1 ใน 10
ท�ำให้มีความยืดหยุน
่ ลดความซับซ้อนในการ
ด�ำเนิ นการและการวางแผน เพิม
่ พื้นที่ และ
ประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาล
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กล่องแบบพิมพ์ลว
่ งหน้า
มีการใช้กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าอย่างแพร่หลายมาหลายปี
เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ยีห
่ อ
้ ข้อมูลการผลิต
สัญลักษณ์ การจัดส่ง ส่วนผสม และอื่นๆ อีกมากมาย

เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การพิมพ์พ้ น
ื นูนและออฟเซ็ต คือ
เทคโนโลยีทัว่ ไปที่ใช้ส�ำหรับการพิมพ์ล่วงหน้า กล่องแบบ
พิมพ์ล่วงหน้าจะพิมพ์เป็นชุดจ�ำนวนมาก และแต่ละกล่อง
ในชุดจะมีข้อมูลเหมือนกัน โดยจะต้องเพิม
่ ข้อมูลตัวแปร
อย่างเช่น วันที่ผลิต หมายเลขล็อต หรือรายการส่วนผสม
ในช่วงท้ายของสายการบรรจุโดยใช้ฉลาก เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่
ตราประทับ หรือวิธก
ี ารเหล่านี้ รว่ มกัน
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ และ
ความต้องการพิมพ์หลายภาษาเมื่อท�ำธุรกิจในต่าง
ประเทศท�ำให้จ�ำนวนกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าเพิม
่ ขึ้นอย่าง
มหาศาลอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเข้าชมโรงงานการผลิตทัว่ ไป
หรือการบรรจุตามสัญญา เรามักจะพบชัน
้ วางที่สูงจากพื้น
ไปถึงเพดาน หรือแม้แต่คลังสินค้าแยกต่างหาก ซึ่งเต็ม
ไปด้วยกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า ซึ่งทัง้ หมดนั ้นจะต้องมี
การจัดระเบียบ ตรวจสอบ และคัดแยกส�ำหรับการซื้อเมื่อ
จ�ำเป็น การจัดการวัสดุจ�ำนวนมากเช่นนี้ อาจเป็นเรือ
่ งยาก
เมื่อพิจารณาจากจ�ำนวนแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ความต้องการ
ของลูกค้าในภูมิภาค และ SKU ที่โรงงานจัดการ โดยพื้น
ฐานแล้ว ยิง่ กล่องมีความเฉพาะมากเท่าใด ก็ยงิ่ ต้องใช้
พื้นที่มากขึ้นเท่านั ้น ซึ่งเพิม
่ ปัญหาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของ
การสัง่ ซื้อและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของการจัด
เก็บ
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แม้วา่ กล่องลูกฟูกแบบพิมพ์ล่วงหน้าอาจมีราคาไม่แพง
แต่เมื่อเพิม
่ ต้นทุนของพื้นที่จัดเก็บ สินค้าคงคลัง และการ
จัดการ ต้นทุนที่แท้จริงมักจะสูงอย่างน่าประหลาดใจ พื้นที่
ที่ใช้ส�ำหรับการจัดเก็บกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าอาจน�ำไป
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สร้างผลก�ำไรได้มากขึ้น เช่น เพิม
่
ความสามารถในการผลิต
นอกจากพื้นที่ที่ต้องใช้ส�ำหรับการจัดเก็บแล้ว ยังต้อง
ค�ำนึ งถึงความล้าสมัยอีกด้วย จะเกิดอะไรขึ้นกับกล่อง
แบบพิมพ์ล่วงหน้าทัง้ หมดเมื่อยกเลิกสายการผลิต หรือ
ส่วนผสมที่ระบุไว้มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อความหรือ
โลโก้ส�ำหรับโปรโมชัน
่ ประจ�ำฤดูกาลหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
ผลิตภัณฑ์แล้ว กล่องเหล่านี้ ต้องถูกคัดทิ้ง ซึ่งเพิม
่ ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องให้กับกระบวนการการผลิต

ทางเลือก: การพิมพ์ขอ
้ มูล
ตัวแปรแบบเรียงแถว
เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่บนกล่องความละเอียดสูงในปัจจุบันสามารถพิมพ์
ข้อมูลคุณภาพสูง เช่น โลโก้ บาร์โค้ด และข้อความขนาดเล็ก ด้วย
ความเร็วสูงและพิมพ์ข้อมูลตัวแปรบนแต่ละกล่องได้ ซึ่งช่วยให้
องค์กรต่างๆ สามารถลด หรือแม้แต่เลิกใช้กล่องแบบพิมพ์ล่วง
หน้าที่พวกเขาใช้ได้
ระบบทัว่ ไปประกอบด้วยเครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่ความละเอียดสูง
(150 dpi หรือสูงกว่า) สองถึงหกเครือ
่ งที่เชื่อมต่อเครือข่ายกัน
จ�ำนวนเครือ
่ งพิมพ์จะขึ้นอยูก
่ ับความสูงของข้อมูลที่พิมพ์และพิมพ์
บนกล่องด้านเดียวหรือทัง้ สองด้าน ความสูงการพิมพ์ทัว่ ไปของ
เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่ความละเอียดสูงคือ 50-70 มม. (2.0 – 2.8”)

เนื่ องจากเครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่เป็น
เครือ
่ งพิมพ์ดิจิทัล จึงสามารถพิมพ์
ข้อมูลตัวแปรได้พร้อมกับข้อมูลที่ไม่
เปลี่ยนแปลง ดังนั ้น จึงไม่ต้องติด
ฉลากที่ระบุส่วนผสมหรือประทับวัน
ที่หรือหมายเลขล็อต
ต่างจากกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า การพิมพ์แบบเรียงแถวมอบ
ความยืดหยุน
่ ให้อย่างมาก ข้อความจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และสามารถสร้างและจัดเก็บข้อความใหม่เพื่อใช้งานในทันที
หรือในอนาคตได้ เครือ
่ งพิมพ์มีขนาดกะทัดรัดและใช้พ้ น
ื ที่ในสาย
การผลิตน้ อยมาก อีกทัง้ ยังสามารถพิมพ์โลโก้ กราฟิก ข้อความ
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และบาร์โค้ดเชิงเส้นและ 2 มิติที่หลาก
หลาย รวมถึงบาร์โค้ด GS1-128 ที่ได้รบ
ั ความนิ ยมมากขึ้นเรือ
่ ยๆ
เครือ
่ งพิมพ์ล้�ำสมัยมีความสามารถในการล้างหมึกผ่านหัวพิมพ์
โดยอัตโนมัติก่อนการพิมพ์ทุกครัง้ จึงสามารถก�ำจัดการปนเปื้ อน
เพื่อแสดงวันที่ความละเอียดสูงและมีความคมชัดอย่างสม�่ำเสมอ

โลโก้และข้อมูลบริษัทแบบพิมพ์ล่วงหน้า ฉลากที่มรี ายการส่วน
ผสม ข้อมูลตัวแปรที่พม
ิ พ์แบบเรียงแถวด้วยเครือ
่ งพิมพ์อง
ิ ค์เจ็ท

ข้อมูลทั้งหมดที่พม
ิ พ์แบบเรียงแถวด้วยเครือ
่ งพิมพ์อง
ิ ค์เจ็ทความ
ละเอียดสูงหลายเครือ
่ ง
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ข้อดีของการพิมพ์
แบบเรียงแถว

ข้อดีหลักของการเปลี่ยนจากกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าไปใช้โซลูชน
ั การ
พิมพ์วน
ั ที่แบบเรียงแถวมีดังต่อไปนี้ :
• ลดพื้นที่การจัดเก็บ: เนื่ องจากยีห
่ ้อและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน องค์กร
มากมายจึงต้องมีกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าที่มีขนาดเท่ากันหลาย
ประเภท หากพิมพ์ข้อมูลทัง้ หมดแบบเรียงแถว จะต้องใช้กล่องธรรมดา
หนึ่ งชนิ ดต่อหนึ่ งขนาดเท่านั ้น ซึ่งสามารถประหยัดพื้นที่การจัดเก็บและ
ต้นทุนการจัดเก็บอีกด้วย
• ลดจ�ำนวนกล่องในสินค้าคงคลัง: นอกจากใช้พ้ น
ื ที่จ�ำนวนมากแล้ว
กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้ายังมาพร้อมกับเงินทุนหมุนเวียน (ต้นทุนของ
สินค้าคงคลัง) จ�ำนวนมาก การพิมพ์แบบเรียงแถวบนกล่องธรรมดาจะ
ลดต้นทุนเหล่านี้ ได้สองวิธ:ี จ�ำนวนกล่องจะลดลงอย่างมากและต้นทุน
ต่อกล่องจะต�่ำลงเนื่ องจากไม่จ�ำเป็นต้องพิมพ์
• ใช้กล่องบรรจุที่ล้าสมัยน้ อยลง: กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าที่มีข้อมูล
ตัวแปร "เก่า" จากสายการผลิตที่ยกเลิก การเปลี่ยนแบรนด์ ความ
ต้องการตามฤดูกาล หรือโปรโมชัน
่ ที่สิ้นสุดไปแล้วมักจะถูกคัดทิ้ง
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ : การจัดเก็บกล่องลูกฟูกในระยะยาว
อาจท�ำให้วส
ั ดุเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปและท�ำให้ประสิทธิภาพต�่ำลง
การศึกษาการผลิตกล่องและอุปกรณ์ การจัดการก่อนหน้านี้ แสดงให้
เห็นว่ากล่องลูกฟูก "ใหม่" มีประสิทธิภาพสูงกว่า ปัญหาน้ อยลง ผลลัพธ์
ดีข้ น
ึ และการตัง้ ค่าที่งา่ ยขึ้นจะน�ำไปสู่ชว่ งเวลาใช้งาน การผลิต และ
ก�ำไรที่มากขึ้น
• ลดเวลาในการปรับตัง้ เครือ
่ งเพื่อเปลี่ยนงาน: เมื่อใช้กล่องธรรมดา เวลา
ในการปรับตัง้ เครือ
่ งเพื่อเปลี่ยนงานจึงลดลง โดยจะเปลี่ยนกล่องเมื่อ
จ�ำเป็นต้องใช้กล่องธรรมดาขนาดอื่นเท่านั ้น สามารถเปลี่ยนข้อความ
ที่พม
ิ พ์ได้ในไม่กี่วน
ิ าที สายการผลิตจะพร้อมส�ำหรับการพิมพ์วน
ั ที่บน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเวลาไม่กี่นาทีหรือน้ อยกว่า จึงเพิม
่ ผลลัพธ์การผลิตได้
• เพิม
ั การเปลีย
่ นกล่องมักจะท�ำให้การเริม
่ ช่วงเวลาใช้งาน: ในปัจจุบน
่ ต้น
สายการผลิตล่าช้า การค้นหากล่องทีถ
ู ต้อง การบรรจุในเครือ
่ งตัง้ กล่อง
่ ก
และการปรับอุปกรณ์ ทงั ้ หมดล้วนใช้เวลาทัง้ สิน
้ เมื่อใช้การพิมพ์กล่องแบบ
เรียงแถว การเปลีย
่ นกล่องก็งา่ ยดายเหมือนกับการเปลีย
่ นข้อความทีจ
่ ะ
พิมพ์ และคุณก็พร้อมส�ำหรับการผลิตแล้ว ไม่มค
ี วามล่าช้า ไม่ตอ
้ งค้นหา
กล่องบรรจุทค
ุ ต้องการในคลังสินค้าและรอส่งไปยังสายการผลิต
ี่ ณ
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ข้อดีที่ส�ำคัญที่สุดก็คือการประหยัดต้นทุน บริษัทจะ
เห็นการประหยัดได้อย่างชัดเจนเมื่อพวกเขาเปลี่ยน
ไปใช้กลยุทธ์การพิมพ์แบบเรียงแถวและเปรียบเทียบ
กับการใช้กล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่มีสถานที่ประกอบ
การหลายแห่งทัว่ สหรัฐอเมริกาสามารถคืนทุนได้ใน
เวลาไม่ถึง 12 เดือนในโรงงานแห่งหนึ่ งโดยการเปลี่ยน
ไปใช้กลยุทธ์การพิมพ์วน
ั ที่บนกล่องแบบเรียงแถว
การพิมพ์แบบเรียงมีข้อเสียหรือไม่ แน่ นอน
เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่สามารถพิมพ์ได้เพียงสีเดียวเท่านั ้น
(มักจะเป็นสีด�ำ) และแม้วา่ จะมีความละเอียดมาก
พอส�ำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ แต่ก็ต่�ำกว่าการ
พิมพ์พ้ น
ื นูนและการพิมพ์ออฟเซ็ต ดังนั ้น หากฝ่าย
การตลาดต้องการโลโก้บริษัทสีน้�ำเงินและทองที่คม
ชัด ควรใช้การพิมพ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม แม้แต่ใน
กรณี ดังกล่าว ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณอาจเป็นการใช้
การพิมพ์ล่วงหน้าส�ำหรับโลโก้เพียงอย่างเดียว และใช้
เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่แบบเรียงแถวในการพิมพ์ข้อมูลอื่นๆ
ทัง้ หมด ด้วยวิธน
ี ี้ ฝ่ายการตลาดของคุณจะพอใจ และ
คุณยังสามารถรับประโยชน์ ด้านสินค้าคงคลังที่ลด
ลง พื้นที่จัดเก็บ และต้นทุนโดยรวม พร้อมกับความ
ยืดหยุน
่ ที่มากขึ้นได้

ตัวอย่าง
ตัวอย่างง่ายๆ ที่แสดงถึงประโยชน์ ของการาเปลี่ยนไปใช้การพิมพ์บนกล่องแบบเรียงแถวแทนกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า ใน
ตัวอย่างนี้ ABC Company มีกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า (SKU) และขนาดกล่องสองขนาด สมมติฐานที่ใช้ในตัวอย่างนี้ ได้แก่:
• แต่ละ SKU ต้องใช้พ้น
ื ที่จัดเก็บ 64 ตารางฟุตที่ราคา $10.50 ต่อตารางฟุต
• ส�ำหรับแต่ละ SKU กล่อง 150 กล่องจะถูกคัดทิ้งทุกสัปดาห์ในราคา $0.03 ต่อกล่อง
• ส�ำหรับแต่ละ SLI จะมีการเปลี่ยนระบบการท�ำงานหนึ่ งครัง้ ต่อสัปดาห์ การเปลี่ยนระบบการท�ำงานแต่ละครัง้ ใช้เวลา 10 นาทีที่
ราคา $15 ต่อชัว่ โมง
การลด SKU โดยการพิมพ์แบบเรียงแถวโดยตรงช่วยให้พวกเขาประหยัดต้นทุนได้เกือบ $40,000 ต่อปี
ต้นทุนรายปี
(USD)

ต้นทุนต่อ SKU

$672
พื้นที่
$225
การทิ้ง
การเปลี่ยนระบบ $125
การทำ�งาน
ต้นทุนรวม

พิมพ์ล่วงหน้า
SKU
40
40
40

รวม
$26,880
$9,000
$5,000

พิมพ์แบบเรียงแถว
SKU
รวม
2
$1,344
2
$450
2
$250

$40,880

$2,044

}
ประหยัด = $38,836
ตัวอย่างเพียงแสดงการประหยัดโดยตรงที่เห็นได้ชด
ั เท่านั ้น
นอกจากการประหยัดเหล่านี้ ยังมีการประหยัดด้านอื่นๆ ที่
มากมายที่บริษัทได้รบ
ั เช่น เวลารองรับการผลิตเพิม
่ ขึ้น
เนื่ องจากจ�ำนวนการเปลี่ยนระบบการท�ำงานลดลง และ
ปริมาณงานเพิม
่ ขึ้น ต้นทุนส�ำหรับการเปลี่ยนไปใช้การพิมพ์
อิงค์เจ็ทแบบเรียงแถวจะแตกต่างกันไปตามจ�ำนวนสายการ
ผลิต จ�ำนวนข้อมูลที่พิมพ์ และจ�ำนวนกะการผลิต ในหลายๆ
กรณี ระยะเวลาคืนทุนส�ำหรับระบบการพิมพ์แบบเรียงแถว
คือหนึ่ งถึงสองปี
ส�ำหรับผู้ผลิตในปัจจุบัน การคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและการพยายามลดค่าใช้จ่ายอาจเป็น
เรือ
่ งน่ากังวล เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การลด
เงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายพร้อมกับเพิม
่ จึง
่ ความยืดหยุน
เป็นเรือ
่ งส�ำคัญอย่างยิง่

มีหลายวิธใี นการบรรลุวต
ั ถุประสงค์เหล่านี้ แต่ให้พิจารณา
ว่ากลยุทธ์การพิมพ์แบบเรียงแถวสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้
อย่างมาก โดยการให้งานคุณภาพสูงอย่างสม�่ำเสมอ และขจัด
ความกังวลเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บกล่องแบบพิมพ์ล่วงหน้า
ส�ำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ การพิจารณาว่ากลยุทธ์การพิมพ์
แบบอินไลน์ นั้นเหมาะสมกับบริษัทหรือไม่นั้นค่อนข้างตรงไป
ตรงมาเมื่อคุณเข้าใจนั ยยะของสถานการณ์ ปัจจุบันและทาง
เลือกอื่นที่มีอยู่
ผู้เชีย
่ งพิมพ์ที่มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
่ วชาญด้านเครือ
ปัจจัยทัง้ หมด รวมถึงปัจจัยที่ไม่ชด
ั เจน อาจมีประโยชน์ อย่าง
มาก พวกเขาสามารถแนะน�ำโซลูชน
ั ที่ดีที่สุดที่จะตอบสนอง
ความต้องการทัง้ ในปัจจุบันและในอนาคตได้
7

มาตรฐานอยูท
่ ก
ี่ ารใช้งานได้อย่างสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน
้ ำ� ระดับโลกในตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้บริการการ
พิมพ์ในสายการผลิต การพิมพ์วน
ั ที่ และการพิมพ์เครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์ หมึกที่
เหมาะส�ำหรับการพิมพ์ในแบบต่างๆ และบริการวงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
เ ป้าหมายของเราคือการร่วมมือกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
สินค้าที่พร้อมอุปโภคบริโภคทันที สินค้าเภสัชกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อเพิม
่ ผลผลิตในการท�ำงาน เพื่อปกป้องและ
ขยายแบรนด์ของพวกเขา และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อก�ำหนดของอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ
่ งพิมพ์มากกว่า
400,000 เครือ
่ งติดตัง้ อยูท
่ ัว่ โลก พร้อมด้วยผูเ้ ชีย
่ วชาญด้าน
การใช้งานของลูกค้า และความเป็นผูน
้ �ำด้านเทคโนโลยีใน
เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่ อง (CIJ) เครือ
่ งพิมพ์
อิงค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ) การพิมพ์เลเซอร์ Thermal
Transfer Overprinting (TTO) การพิมพ์วน
ั ที่และการติดฉลาก
ส�ำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ที่หลากหลาย

ลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพิมพ์ผลิตภัณฑ์กว่า
หมื่นล้านชิน
้ ต่อวัน มีการสนั บสนุนการขาย การใช้งาน บริการ
และการฝึกอบรมของลูกค้าโดยการด�ำเนิ นการโดยตรงกับ
สมาชิกในทีมกว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่ โลก นอกจาก
นี้ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายของ Videojet ครอบคลุมตัวแทน
จ�ำหน่ายและ OEM กว่า 400 ราย ใน 135 ประเทศ

สำ�นักงานใหญ่ระดับโลก
สำ�นักงานขายและให้บริการของ
Videojet
ฝ่ายการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ประเทศที่มีสำ�นักงานขายและให้
บริการของ Videojet
ประเทศที่มีสำ�นักงานขายและให้
บริการของพันธมิตร Videojet

โทร '(+66) 92 272 0132
ส่งอีเมลถึง
ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ www.videojet.co.th
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