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Business Strategies in the New Normal กลยุทธ์ธุรกิจฝ่าวิกฤติ COVID-19

**กรุงเทพธุรกิจออกแบบแผนภาพนีโ้ดยประยกุตจ์ากแนวคิด BCG Matrix









1. คุ้นชินกับดิจิทัล

2. หันมาใช้ Local Brand

3.  ปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้า

4. Social Media กลายเป็น สื่อหลัก



• 50% ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าคุ้มราคา (Value for 

money)

• 65% คนไทยให้ความส าคัญกับความปลอดภัย โดยเฉพาะในด้าน Food 

Safety และแหล่งผลิต หรือแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์น้ันๆ มากขึ้น

• 55% ของคนไทยยังคงซื้อแบรนด์เดิมที่เคยซื้อมาตั้งแต่ก่อนเกิด COVID-19



เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์

ทักษะที่จ ำเป็น
นักพัฒนำระบบเทคโนโลยีไอโอที

Ortega, J. H. J. C., Legaspi, J. B. C., Alix, A. L., 
& Lagman, A. C. (2019)



กำรศึกษำสภำพปัญหำแรงงำนที่ผู้ประกอบกำรต้องกำรมีไม่เพียงพอ

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

ความต้องการแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้น แต่จ านวน
แรงงานที่ต้องการยังคงมีจ านวนเท่าเดิม

The growing shortage of skilled manufacturing workers



ผลกำรพัฒนำโครงกำรระบบไอโอที จำกควำมร่วมมือของภำคอุตสำหกรรมและมหำวิทยำลัยจ ำนวน 
10 บริษัท หำกแบ่งตำมลักษณะของกำรใช้งำนระบบไอโอที สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มที่ เป็นโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักร Automation 
-

2 .  กลุ่ ม อุ ต สำหกร รมที่ ใ ช้
ซอฟต์แวร์ SCADA ส ำหรับ
งำน Telemetry สื่อสำร
ทำงไกลด้วยเทคโนโลยีไอโอที 
-

3 .  ก ลุ่ ม ที่ เ ป็ น  System 
Integrator ที่ใช้ซอฟต์แวร์ 
SCADA ไปใช้ประกอบกับ
เครื่องจักรเพื่อสร้ำงโรงงำน



1. ควำมรู้เบื้องต้น IoT
4. ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล

1.1 แนวคิด IoT
1.2 สถาปัตยกรรม IoT
1.3 องค์ประกอบและ
เครื่องมือของระบบ IoT

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 
4.2 MySQL

3. กำรพัฒนำระบบงำน

3.1 ภาษา HTML และ 
HTML5 ในการสร้างเว็บไซต์
3.2 ภาษา CSS ในการ
พัฒนาระบบ
3.3 ภาษา JAVA ในการ
พัฒนาระบบ

2. กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบระบบ

2.1 ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการวิเคราะห์
ความต้องการ 
2.2 ขั้นตอนของวงจร
การพัฒนาระบบ

5. Project Work : 
Real time 
Monitoring System

5.1 โครงสร้างระบบการ
ท างาน
5.2 การพัฒนาระบบ Real 
time Monitoring System
5.3 Smart factory
5.4 System Cloud 
computing
5.5 Internet of Things 
(IoT)
5.6 Big Data
5.7 Artificial intelligence 
(AI)
5.8 Robotics



ชุดสื่อกำรเรียนรู้ SMART FACTORY TRAINING KIT 



ควำมต้องกำรของระบบ
การเชื่อมโยงกระบวนการท างานของ
เครื่องจักรหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ให้เกิด
เป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องกัน

SMART FOOD PROCESS บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ำกัด

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ควบคุมเครื่องจักรร่วมกับระบบ PLC 
ดั้งเดิมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ตลอดจนท าการ
ปรับเปลี่ยนระบบกึ่งอัตโนมัติของแต่ละ
เครื่องให้เป็นอัตโนมัติ

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ให้เกิดเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องกัน ลดการ
ควบคุมเครื่องจักรโดยใช้คนเป็นจ านวนมาก
ปัจจุบันไลน์ผลิตลดคนดูแลเครื่องจักรลง 
30%



Machine PLC

Network Router

Software station
Cloud server

WIFI/LAN

BMS/MES/SCADAGateway



ควำมต้องกำรของระบบ
การเชื่อมโยงกระบวนการท างานของหุ่นยนต์
หลายตัว ที่อยู่ในหลายๆพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อ
การซ่อมบ ารุงทางไกล

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ควบคุมชุด Robot Controller ร่วมกับ
ระบบ PLC ท าให้สามารถควบคุม Robot 
ทางไกลได้อัตโนมัติ

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ให้ เกิด เป็น โมเดลธุรกิจใหม่  โดยให้ เช่ า
หุ่นยนต์แทนการขายขาด ท าให้เกิดรายได้
ต่อเนื่องแก่ผู้ให้เช่า และลดต้นทุนการสั่งซื้อ
เครื่องจักรจากผู้ใช้

บริษัท ท.ีซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จ ำกัดSMART ROROT
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ควำมต้องกำรของระบบ
ตรวจวั ด ข้ อมู ลและควบคุ ม ระยะ ไกล 
(Telemetry System) การตรวจสอบและวัด
คุณภาพน้ า การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดและ
การรักษาความปลอดภัย 

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ร่วมกับอุปกรณ์
ตรวจวั ดข้ อมู ลและควบคุมระยะไกล 
(Telemetry System) การตรวจสอบและ
วัดคุณภาพน้ า การเชื่อมต่อกล้องวงจรปิด
และการรักษาความปลอดภัย

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ได้ข้อมูลจากการอุปกรณ์ที่แม่นย า 
น่าเชื่อถือ ลดการใช้คนในการบันทึกค่า 

SMART WATER PROCESS บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิ
เคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ำกัด (มหำชน) 
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ควำมต้องกำรของระบบ
จัดการและประมวลผลข้อมูลด้านการผลิต
เ พื่ อ น า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในโรงงาน

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมเครื่องจักร
และเก็บข้อมูล ท าให้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ของการผลิตได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากทราบ
สาเหตุของการผิดพลาดในการผลิตจึงท าให้
หาแนวทางแก้ไขได้

SMART WATER PROCESS บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด
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ควำมต้องกำรของระบบ
ควบคุมการให้น้ า และอุณหภูมิให้กับเห็ด
ภายในฟาร์มท้ังหมด

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมเครื่องวัด
อุณหภูมิ และ Pump Water ภายในฟาร์ม
เห็ด ท าให้สามารถก าหนดช่วงเวลาในการให้
น้ าเห็ดได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการ
ควบคุมอุณหูมิภายในฟาร์ม ลดต้นทุนของ
การให้น้ า เนื่องจากมีการควบคุมการให้น้ า
แบบเป็นช่วงระยะเวลา 

SMART FARM บริษัท ไซเบอร์เทค เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด   3/12 หมู1่4 ต.ศาลาแดง 
อ.บางน ้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
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ควำมต้องกำรของระบบ
ควบคุมการระบบอากาศภายโรงเรือนให้มี
ระดับอุณหภูมิและความชื้นที่ เหมาะสม
ส าหรับท ากล้วยตาก 

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมเครื่องวัด
อุณห ภูมิ  และ เครื่ อ งวั ดความชื้ นภาย
โรงเรือนระบบอากาศท าให้ควบคุมระดับ
อากาศส าหรับการท ากล้วยตากได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
การควบคุมอุณหภูมิ  และความชื้นภาย
โรงเรือน ลดต้นทุนและของเสียจากการผลิต
กล้วยตาก

SMART BANANA DRYER มหำวิทยำลัย นเรศวร
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ควำมต้องกำรของระบบ
ควบคุม Chiller water pump และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงาน

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด Controller ควบคุมระบบปั๊มน้ าเย็น
และระบบบ าบัดน้ าเสียภายโรงงาน ให้
ควบคุมระยะไกลได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้เกิดการท างานต่อเนื่องภายในโรงงาน 
ลดความผิดพลาดในการท างานนเนื่องจาก
ระบบมีการแจ้ง เตือนหากเกิดเหตุการ
ผิดปกติ ท าให้แก้ไขได้ทันที

CHILLER WATER PUMP AND WATER 
TREAMENT SYSTEM บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ำกัด
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ควำมต้องกำรของระบบ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แบบ Real 
Time แจ้งเตือน และเก็บรวบรวมข้อมูล
จากอุปกรณ์

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมระบบเครื่อง
และใช้ Gateway รับ-ส่งข้อมูล ท าให้ควบคุม
และติดตามผลมระยะไกลได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้เกิดการท างานต่อเนื่องภายในโรงงาน 
ลดความผิดพลาดในการท างานเนื่องจาก
ระบบมีการแจ้ง เตือนหากเกิดเหตุการ
ผิดปกติ และน าข้ออมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์
หาสาเหตุความผิดปกติได้

Tank Product monitoring บริษัท ซันไทยอุตสำหกรรมถุงมือยำง จ ำกัด (มหำชน)
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ควำมต้องกำรของระบบ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือน
ระบบไฟไหม้แบบ Real Time 

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมระบบ Fire 
Alarm ท าให้ควบคุมและติดตามผลแบบ 
Real Time ได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในโรงงาน
เนื่องจากมีการแจ้งเตือนสถานะของระบบไฟ
ไหม้แบบ real time หากระบบท างาน
ผิดปกติสามารถซ่อมบ ารุงได้ทันท่วงที

SMART FIRE ALARM system บ.อุตสำหกรรมมิตรมงคล จ ำกัด
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ควำมต้องกำรของระบบ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือน
ระบบน้ าไอร้อนจากเครื่องปั่นไฟแบบ Real 
Time 

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด Controller ควบคุมเครื่องจักร
ทั้งหมดภายในระบบ และรับ-ส่งข้อมูลแบบ 
Real Time

ผลกระทบทำงธุรกิจ
เกิดการท างานต่อเนื่องภายในโรงงาน 
ลดความผิดพลาดในการท างาน เนื่องจาก
ระบบแสดงผลของเครื่องจักรแต่ละจุด
แบบ Real Time และได้ข้อมูลที่แม่นย า
น่าเชื่อถือ

ระบบน้ ำไอร้อนจำกเครื่องปั่นไฟไปใช้ในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมร้อนเพื่อใช้ในกำรพืชผลทำงกำรเกษตร Triple P Plus Engineering Co., Ltd. 
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ควำมต้องกำรของระบบ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือน
ระบบ Cold room แบบ Real Time 

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด Controller ควบคุมเครื่องวัดอุณหภูมิ
และเครื่องวัดความชื้นภายใน Cold room 
และรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real Time

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้มีการท างานต่อเนื่อง เนื่องจากเพราะ
มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นภายใน
โรงงาน หากเกิดความผิดปกติระบบจะแจ้ง
ทั น ที  ท า ใ ห้ ซ่ อ ม บ า รุ ง  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
สถานการณ์ได้ทันที

Monitoring Cold room บริษัท เอ็ม.อี.นิคคิโซ จ ำกัด
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ควำมต้องกำรของระบบ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือน
ระบบ Solar cell และการใช้พลังงาน 
แบบ Real Time 

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด Controller ควบคุมระบบ Solar และ
รับ-ส่งข้อมูลแบบ Real Time

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ลดต้นทุนการใช้พลังงาน เนื่องจากมี
การติดตามสถานการณ์ และควบคุมการใช้
พลังงานแบบ Real Time

Monitoring Solar System มทร. สุวรรณภูมิ
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ควำมต้องกำรของระบบ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือน
เครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในอาคาร

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด Controller ควบคุมเครื่องวัดอุณหภูมิ 
และเครื่องวัดความชื้นของเครื่องปรับอากาศ
และรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Gateway แบบ Real 
Time

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ลดต้นทุนการใช้พลังงาน เนื่องจากมี
การติดตาม และควบคุมการใช้พลังงานแบบ 
Real Time

BAS Air condition System with C-box VST ECS THAILAND



Sensor PLC

Network Router

Software station
Cloud server

WIFI/LAN

BMS/MES/SCADAGateway



ควำมต้องกำรของระบบ
ควบคุม ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และ
แจ้งเตือนการท างานของปั๊มน้ าเสริมแรงดัน

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมร่วมกับปั๊ม
น้ าเสริมแรงดัน และรับ-ส่งข้อมูลแบบ Real 
Time ท าให้แสดงค่าการท างานของระบบได้
ทันที

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ท าให้ได้ผลที่แม่นย า และน่าเชื่อถือ แทน
การบันทึกค่ า โดยใช้คน มี การท างาน
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีระบบแจ้งเตือนหากเกิด
ความผิดปกติ จะแจ้งเตือนทันทีท าให้ซ่อม
บ ารุง และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที

Water booster System Sensonic Thailand



Sensor PLC

Network Router

Software station
Cloud server

WIFI/LAN

BMS/MES/SCADAGateway



ควำมต้องกำรของระบบ
จัดการและประมวลผลข้อมูลด้านการผลิต
เ พื่ อ น า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในโรงงาน และให้บริการขาย
อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ใช้ในส าหรับงานระบบ
ออโตเมชั่น

กำรพัฒนำระบบ
ใช้ชุด PLC Controller ควบคุมเครื่องจักร
และเก็บข้อมูล ท าให้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ของการผลิตได้

ผลกระทบทำงธุรกิจ
ให้เกิดเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องกัน ลด
ความผิดพลาดจากผลิต เนื่องจากทราบ
สาเหตุของการผิดพลาด

SMART FACTORY บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จ ำกัด 



The 4 Views of Plant Monitoring

Optimize machine 
and plant productivity

Productivity View

Find out problem machines
and optimize them

Report 

Report view

Report 

Production status

at a glance

Plant View

Keep eye on machine hall
and improve reaction 

time

Monitor and store

process quality

Quality View

Analyze and protocol
process quality



System Structure

Machine Machine Machine Machine

Machine Link Controller Machine Link Controller Machine Link Controller

Database

Machine Link Controller

Web browser

Local Server



About Real-Time Monitoring Application

! ! ! ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ค ว บ ค ุม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต! ! !

1.ตอ้งการรูส้ถานะของเครือ่งจักร หรอื ไลนก์ารผลติ โดยรวมของแตล่ะวนั



About Real-Time Monitoring Application

! ! ! ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ค ว บ ค ุม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต! ! !

2.ตอ้งการรูส้ถานะของเครือ่งจักร หรอื ไลนก์ารผลติ ในแตล่ะชว่งเวลา

3.ตอ้งการรูย้อดการผลติในแตล่ะชัว่โมง



About Real-Time Monitoring Application

! ! ! ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ค ว บ ค ุม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต! ! !

4.ตอ้งการรูส้าเหตขุองเครือ่งจักร หรอื ไลนก์ารผลติหยดุการท างานเกดิจากอะไร นานเทา่ไร

5.ตอ้งการรูร้ายการและจ านวนงานเสยีในการผลติในแตล่ะชัว่โมง/วนั



About Real-Time Monitoring Application

! ! ! ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ค ว บ ค ุม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต ! ! !

5.ตอ้งการรูค้า่ชีว้ดัดา้นคณุภาพ และประสทิธภิาพในการผลติในแบบ Realtime (ยงัไมม่)ี



About Real-Time Monitoring Application

เวลาทัง้หมด (Plan Operation Time)

เวลาการผลติทัง้หมด (Planed Production Time)

เวลาการท างานทัง้หมด (Run Time)

เวลาท างานสทุธ ิ(Net Run Time)

เวลาการผลติเต็มที ่
(Fully Productive Time)

หยดุตามแผน
Schedule Stop time

เครือ่งหยดุ
Stop time Loss

เครือ่งเสยีก าลัง
Speed Loss

ผลติของเสยี
Quality Loss

Availability loss
(การสูญเสยีการเดนิเครือ่ง)

Performance loss
(การสญเสยีประสทิธภิาพ
เครือ่ง)

Quality loss
(การสูญเสยีคณุภาพ)

OEE

A

P

Q

เคร่ืองจกัร
เสียการตั้งค่าปรับแต่ง

การสูญเสียความเร็ว

การรอคอย,หยุดช่วง
ส้ัน ๆช่วงเร่ิมต้นการ

เดินเคร่ืองผลิตงาน
เสีย

หยุดเครือ่ง, พกัเบรค, 
PM, TPM

Smart Factory Concept



About Real-Time Monitoring Application

Smart Factory Configuration

4.Management 

สามารถดขูอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยแบบ Real 
time

3.IT

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบเซ็นเซอรจ์ะถกูน าเก็บไปเก็บ
ไวใ้นฐานระบบขอ้มลูบน Server และสามารถ 

Import เขา้ระบบ ERP ได ้

2.Production

ระบบเซ็นเซอรแ์ละ HMI ตา่งๆ ทีถ่กูตดิตัง้ไว ้
ท างานพรอ้มกบัแตล่ะเครือ่งจักร หรอืไลนก์าร

ผลติ

1.Planning

วางแผนการผลติ
1

3

4
2



About Real-Time Monitoring Application

Smart Factory Configuration

S
e
tt

in
g • Process name

• Machine/Line 
name

• Product name
• C/T

•Q’ty/lot

•Manpower

• Loss time name

• Defect name

• Sensor
• Input/Output

• Run time/Loss 
time

• Specification

P
la

n
n
in

g • Date/Time

• Process name

• Machine/Line 
name

• Product name

• Lot No.

• Lot size P
ro

d
u
ct

io
n • Sensor

• Input/Output

• Runtime/Stoptime

• HMI
•Machine/Line 

name

•Date/Time

• Product Name

• Lot No.

• Lot size

• Loss time name

•Defect name

M
a
n
a
g
e
m

e
n
t • Machine Status

• Capacity

• Yield

• Defect

• Loss time rate

• Productivity

• OEE



How to use Real-Time Monitoring Applications?

4.Web 
Applications

3.Database 
Server

2.Sensornest 
Boxes

1.All machines or 
Assembly Lines

Smart Factory Configuration



How to use Real-Time Monitoring Applications?

All machines or Assembly Lines

Count q’ty

Machine status

DI

DI

Defect items and q’ty

Breakdown items and time

HMI

Parameter Control ex 
temperature, Voltage, Current, 

time, distance or other

HMI

RS485 or 
other

Product Name & Lot No. HMI

SolutionsData types



Project procedure

Proposal

◆ Technical proposal

◆ Implement plan

◆ Implement requirement

◆ Network topology

◆ System interface

◆ Technical agreement

◆ Commercial agreement

Site Implement

◆ Floor load

◆ Server deploy

◆ Crane , AGV , Conveyor

◆ Rack

◆ Workstation

◆ Charging pile

Order signature

◆ Technical agreement

◆ Commercial contract

Test & commissioning

◆ Crane ,AGV , Conveyor

◆ Workstation

◆ Charging pile

◆ System

◆ Function

System online

◆ System online

◆ Project acceptance

Operation and 
maintenance

◆ Site training

◆ Remote support



Milestones for project

• System Design

• Project Details Design

• Manufacturing

• Implementation

• Commissioning

• Completion for Delivery

Project Management

Project planning

Project

Management

Make project schedules 

for each sub-unit 

according to the overall 

planning. Get customer 

involved.

Sub-unit planning

System Design

Manufacturing

Implementation

Commissioning

Completion

Schedule

Details Design

Weekly/Daily updating 

progress. Double check 

project risks.



Process flow and 3D Automated Logistics System 



1 Cross-Belt Sorter

2 Induct

3 Weighing

4 Double Layer Chutes

5 Sorting Chutes

6 Telescopic Conveyor Belt

7 Belt Curve

8 Roller Conveyor

9 Push sorter

10 Swing Arm Sorter

3D Automated Logistics System Units





In the whole picking and process, the materials are handled by robots, and the warehouse
management operations, such as putaway, replenishment, inventory and tallying are carried out by
AGVs. It is the first online unmanned scattered commodity picking mode of the supermarket in China.
The total amount of SKU: About 34,000 SKUs)

E-commerce Tmall Intelligent Robot Warehouse

3-C1 area

Master 

station: 53

4-A1 

area

2-B area

Total 

container



Yamaha cooperated with Quicktron to implement the online robot intelligent sorting system.
Commodity specification: multilayer rack . Operation type: motorcycle spare parts logistics

Yamaha Intelligent Robot Warehouse



AS/RS Racking System



Conveyor Shorting




