
Automated Wearhouse



Auto Motion Works Company Overview 

KKF has 6 branches of factory in Thailand,
1 DC and Automatic Warehouse
2 factories in China and one factory in Myanmar.
2 oversea sales office in Viet Nam, Brazil 
> 5,000 employees.

KR Plastic  Co.,Ltd. (Artificial brush)

Auto Motion Works  Co.,Ltd. (intra-logistic) In 2013

Fortune Machinery Co.,Ltd. In 1994



VDO โรงงานขอนแก่นแหอวน



VDO คลงัอตัโนมติั บุญถาวร



VDO การทาํงานรับสินคา้และเบิกสินคา้ 
ทานตะวนั



4 ทศวรรษของการพฒันาองคก์ร

•2520-2530 ยคุพฒันาเทคนิคการผลติอวน

•2530-2540 ยคุพฒันาเทคโนโลยรีะบบขอ้มลูการผลติ

•2540-2550 ยคุพฒันาระบบ Factory automation

•2550-2560 ยคุ System Integration (factory auto + IT)



Digital move  Physical move



KKF Knowledge to develop new business 

• Machinery factory (mechanical engineering)
• Machine design (mechanical engineering)
• In-house IT team (computer en/scien)
• Factory automation (Mechatronic engineering)
• Process design (management & IE)
• Warehouse management system



INDUSTRIAL 4.0



AUTO MOTION WORKS



AUTO MOTION WORKS



อาคารวจิยั AGV and ASRS 40m 



New R&D Building 40 m



VDO เยีย่มชมโรงงาน AMW



•ความปลอดภยั เช่น ไฟไหม ้
ขโมย

• เบิกสินคา้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ทาํไดย้ากเช่น FIFO

•Fork lift (คนขบั สินคา้เสียหาย
ค่าใชจ่้ายสูง)

•คลงัแยกตามแผนกๆทาํใหต้น้ทุน
การบริหารสูง

•หาสินคา้ยากหรือไม่เจอ 

•ยา้ยของไปมา

•หยบิสินคา้ผดิ

•ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากในการจดัเกบ็และ
ไม่เตม็ประสิทธิภาพ

• ใชพ้นกังานมาก และหาคนทาํงาน
คลงัไม่ได้

ปัญหาในการจดัการคลงัสินคา้ทัว่ไป



Conceptual design KKF automatic warehouse



KKF Automated warehouse

•VDO การทาํงานคลงัสินคา้ใหม่หลงัจากใชร้ะบบ



Why ASRS

•Our Warehouse Problem 
•Existing technology
•General problem
•The best solution automated warehouse 
technology



Automated Storage & 
Retrieval Systems 

ASRS



Automated Storage & Retrieval Systems (ASRS) คือ
• ระบบจดัเกบ็จดัเบกิอตัโนมตัิ

• เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นระบบ ASRS

– Storage 

– Stacker crane

– E-smart shuttle

– Remover

– Transportation machine

– Conveyor -- Auto lift

– RGV



E-smart shuttle 

•VDO การทาํงานระบบ E-Smart 
Shuttle ในต่างประเทศ



งานปรับเทคโนโลยใีหดี้ข้ึนจากการพฒันาของทัว่โลก

•VDO การทาํงานระบบ shuttle ท่ีผลิตใหก้บัลูกคา้



Stacker Crane

•ระบบคลงัสินคา้ท่ีใช ้S/R Machine , Automatic Stacker 
Crane (เครนแนวตั้ง) ในการจดัเกบ็และการเบิกสินคา้
อตัโนมติัดว้ยความเท่ียงตรง  ถูกตอ้งและรวดเร็ว

•Automatic Stacker Crane แบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ๆ
–Unit load > 250 Kg 

–Mini load 30 - 70 Kg

–Micro load < 30 Kg



AS/RS Unit load



AS/RS Unit load



AS/RS  Mini load 



Storage System 27

AS/RS  Mini-load 



AS/RS ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

•ไม่ตอ้งใชค้นในการจดัเกบ็-เบิก (ลดคน)

•ระบบ AS/RS จะคน้หาสินคา้แบบ auto selective (คน้หา)

• ใชพ้ื้นท่ีจดัเกบ็นอ้ยกวา่ระบบเดิม

• เป็นระบบปิดพนง.ไม่สามารถเขา้ไปในระบบได ้(ขโมย ไฟไหม)้

•ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน พื้นท่ีจดัเกบ็ไม่ตอ้งมีไฟฟ้าแสงสวา่ง



AS/RS ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร

• สามารถจดัเกบ็สินคา้รวมกนัได ้เช่น สาํเร็จรูป วตัถุดิบ วสัดุคงคลงั

• ควบคุม อายสิุนคา้ได1้00%

• Q-loading เรียงลาํดบัการเบิกตามแผน

• ความเร็วในการทาํงานสูงข้ึนมาก

• ใชเ้ป็นระบบขนถ่ายระหวา่งกระบวนการได้



AS/RS Benefit



Why to invest in Automatic 
Warehouse ?



Conventional = Auto warehouse



Conventional warehouse



Automatic 
warehouse





Automatic warehouse = conventional

• ลดคา่ก่อสรา้งอาคารลงกวา่ 60 %

– ระยะหา่งระหวา่งเชลฟ conventional 3.5 m  auto 1.4 m

–ความสงูเชลฟ conventional 6 m  auto 23 m

• ลดการใชท้ีด่นิที ่70%

• ลดงานระบบ เชน่งานไฟฟ้า handling machine



Distribution Center System



ทาํไมเราตอ้งมีเทคโนโลยขีองตวัเอง

• คาํถามท่ีถูกถามเสมอ

– ซ้ือเคา้ไม่ถูกวา่หรอ

– ทาํเองคุณภาพจะไดห้รือป่าว

– จะหาคนเก่งๆมาจากไหน

– ทาํแลว้จะมีคน copy technology
– บริหารจดัการยาก

• ขอนแก่นแหอวน น่าจะเป็น case study ท่ีดี

– เราสร้างเคร่ืองจกัรเองทั้งหมด เช่นเคร่ืองทอ เคร่ืองฉีดใย เคร่ืองอบอวน

– เรามีงานวิจยัในเร่ืองเสน้ใยเป็นพิเศษ

– ระบบการจดัการท่ีทนัสมยั ทาํใหก้ารควบคุมคุณภาพ ควบคุมตน้ทุนไดดี้กวา่คู่แข่ง

– พฒันาสินคา้ใหม่ไดเ้หนือกวา่ความตอ้งการของลูกคา้



• Production line 
• Cold storage 
• GMP
• Smart framing 
• Customer service Company image

Application อืน่ๆในการเลือกใช้ ASRS



• Pharmaceutical

• Supplies goods

• Document (เวชระเบยีน)

• Material and article goods

• WIP

ASRSสามารถจดัเกบ็ของได้หลากหลายร่วมกนั



ASRS FOR PHARMACEUTICAL 

•VDO การทาํงานหอ้งยาของต่างประเทศ



No need control temperature room 



Robot farming 



Next step robot farming

• Smart farming
• Vertical farming
• Automated farming (farm bot)
• Mobility farming
• Satellite farming
• Contamination free soil
• Pollinating by flies (ผสมเกสรดว้ยแมลงวนั)



Vertical Farming

•VDO การทาํงาน vertical farming



เทียบเทคโนโลยรีะหวา่งการเกษตร

กบัคลงั  การจดัการพื้นท่ีปลูก



Satellite Framing

•VDO satellite ท่ีต่างประเทศใชก้นั



เทียบเทคโนโลยรีะหวา่งการเกษตรกบัคลงั  การจดัการพ้ืนท่ีปลูก

•VDO งานคลงัสินคา้ท่ีสามารถพฒันาไปสู่ satellite farming



Farm bot

•VDO farm bot



Mobility Farming

•VDO Technology การเกบ็เก่ียวไมด้อกไมป้ระดบั



Technology Inhouse Research development 

•VDO Delta Robot



Technology Inhouse Research development 

•VDO SCARA Robot 



Q&A
Thank you
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