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Factory in Kanchanaburi THAILAND

ừ một khởi đầu khiêm tốn vào năm 1982 tại Bangkok, tập đoàn SMC

bắt đầu kinh doanh sản xuất các loại máy thổi chai. Ngày nay, nhà máy

có diện tích gần 2000 m2 tọa lạc ở tỉnh Kanchanaburi, chỉ cách Bangkok

hai tiếng đồng hồ. Với hơn 200 nhân viên, SMC tiếp tục nâng cấp công

nghệ tiên tiến và tăng thêm nhân lực  nhằm đáp ứng yêu cầu chất

lượng của thị trường ngày càng mở rộng; cung cấp sản phẩm chất

lượng, bền và đáng tin cậy. Năm 2011, SMC tập trung đầu tư vốn cố

định bằng cách khuyếch trương sản xuất dây chuyền phù hợp với nhu

cầu tăng trưởng nhanh. Công ty mua nhiều máy CNC mới, kiểm soát chất

lượng nội bộ chặt chẽ, củng cố điểm đặc trưng của các bộ phận và đảm bảo

chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

SMC phục vụ thị trường trong và ngoài nước và tiếp tục kinh doanh với các đơn vị trung

gian ở hơn 70 nước trên thế giới. Thương hiệu SMC đã đạt vị trí nhất định tại nhiều quốc 

gia. Công ty mở ra những thị trường chưa khám phá với nhịp độ vững chãi và tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, công ty còn tìm cách vận dụng các công nghệ tiên tiến ở những nước công 

nghiệp phát triển. Trong khi ấy, SMC tiếp tục phát triển công nghệ đặc biệt từ sự hợp tác các doanh 

nghiệp và nhà cung cấp toàn cầu. Điều này góp phần hỗ trợ việc phân phối linh kiện cũng như dịch vụ 

nhanh và hiệu quả thông qua mạng lưới trung tâm dịch vụ toàn cầu. 

SMC không ngừng mở rộng nhiều ứng dụng đặc biệt dựa trên yêu cầu của khách hàng,

như Đầu Đùn Kép (Co-Extrusion) (6 lớp), công nghệ Đường Viền (View Stripe) ở một 

khoang (single cavity) và nhiều khoang (multi-cavities), hệ thống dán nhãn trên khuôn (In-

Mould Labeling system), cũng như hệ thống điều khiển sản phẩm tự động, bộ điều khiển 

giao diện thân thiện với công nghệ mới nhất HMI.

Tất cả sự cố gắng của SMC được thừa nhận và vinh dự nhận nhiều giải thưởng như Thailand’s

Prime Minister Export Award năm 1997 và năm 1999 với sự công nhận thương hiệu xuất 

khẩu, Thailand’s Best SME National Award vào năm 2012, và quan trọng nhất là nhận 

được sự tín nhiệm từ các đối tác kinh doanh, quí khách hàng và đại lý phân phối. 

Nhà máy: Kanchanaburi, Thái Lan

Văn phòng Bangkok : Bangkok, Thái Lan

SMC Sản xuất dây chuyền
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Một loại hình sản xuất dành cho tất cả các sản phẩm

Phương châm:

Các mẫu sản phẩm sau đây chỉ thể hiện một phần nhỏ sự đa

dạng sản phẩm được sản xuất từ máy thổi chai (Extrusion Blow

Moulding machines) và máy đùn thổi (Injection Blow Moulding 

machines) của hãng SMC. Các ứng dụng đóng gói chai lọ phổ 

biến là thức ăn, mỹ phẩm, y khoa, hóa chất gia dụng, dầu và chất 

bôi trơn, các bộ phận tự động, đồ chơi và các đồ dùng kỹ thuật khác. 

“Tiêu chuẩn châu Âu với giá châu Á”
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Giới thiệu SMC
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