งานประชุ มและแสดงสินค้าเครื่องมือและ
อุ ปกรณ์ไฟฟ้ าแห่งชาติ (อู่อี)้ ครัง้ ที่ 25
(The 25th National Electric Tools Supporting Conference-China (Wuyi) Hardware Exhibition)

ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2557

ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองอู ่อี้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพรวมของงานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้าและประชุ มเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าแห่งชาติ จัดเริ่มจัดขึน้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1990 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเชี่ยวชาญในอุ ตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าของ
ประเทศจีนให้มีบทบาทที่ส�ำคัญ โดยในแต่ละปี มีผู้สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าและผู ้เข้าร่วมงานมากกว่าหมื่นคน และมีผู้แทนกลุ่มจัดซื้อเครื่อง
มือไฟฟ้ าจากต่างประเทศมาเข้าร่วมการประชุ มเป็นจ�ำนวนมาก
มณฑลเจ้อเจียง เมืองอู ่อี้ ตัง้ อยู ่ริมขอบวงกลมเศรษฐกิจของเซียงไฮ้ ทางรถไฟจินเหวิน (ทางรถไฟจากเจ้อเจียง จิน ฮวา เข้าไป
ถึง เหวินโจว) ทางหลวงจินลีเ้ หวิน (ผ่าน 3 เมืองคือ จินฮวา-ลีช้ ุ่ ย-เหวินโจว) จุ ดเด่นของการคมนาคมที่น่ี คือ สามารถคมนาคมขนส่ง
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ใกล้กับ “บ้านเกิดของช่ างฝี มือ” เมืองหย่งคาง และเมืองอู ่อี้ เป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีท่ีสุดของมณฑลเจอเจียง
อุ ตสาหกรรมเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าในเมือง อู ่อีเ้ ริ่มต้นในปี 1970 ปั จจุ บันมีมูลค่าการค้าเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ ารวมถึง 88.6
พันล้านหยวน และมู ลค่าการส่งออกรวม 42.8 พันล้านหยวน มีปริมาณการผลิตสว่านไฟฟ้ าและปริมาณการส่งออกจากปี 2001 เป็น
อันดับหนึ่งของทัง้ ประเทศ ครองส่วนแบ่งมากกว่า 70% ของอุ ตสาหกรรมเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ า และกลายเป็นจุ ดเด่นของการพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองอู ่อี้
ปี 2008 สมาคมอุ ตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้ าประเทศจีน ขนานนามให้เมืองอู ่อีเ้ ป็น “ฐานการผลิตเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าของ
ประเทศจีน” ซึ่ งประสบความส�ำเร็จในการจัดมหกรรมสินค้าเครื่องมือช่ าง (อู ่อี)้ ประเทศจีน และในปี 2014 ครัง้ ที่ 25 นี้ ได้ก�ำหนดจัดงาน
แข่งขันออกแบบเครื่องมือช่ างและการเจรจาทางการค้าเครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าระดับประเทศ
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ขอบเขตของผู ้เข้าร่วมงาน
เครื่องมือไฟฟ้ า, เครื่องมือท�ำสวน, ชิ้นส่วนเครื่องมือ, เครื่องมือช่ าง เครื่องมือและอุ ปกรณ์ไฟฟ้ า, อุ ปกรณ์ติดตัง้ ที่จ�ำเป็นในการ
ผลิตเครื่องมือท�ำสวน ซึ่ งประกอบด้วย :
- ชุ ดมอเตอร์ (ประกอบไปด้วยสเตเตอร์,โรเตอร์) , มอเตอร์แม่เหล็กถาวร ; มอเตอร์อัตโนมัติ, อุ ปกรณ์การผลิตกึ่งอัตโนมัติ ; ชิ้นส่วนอลูมิ
เนียม, ชิ้นส่วนโลหะผสมแมกนีเซียม ; วัสดุฉนวนกันความร้อน (สีทาฉนวน, วัสดุห่อหุ้ม, เทปนอน Woven อื่นๆ) ; ลวดสายไฟและสาย
เคเบิล (ลวดสายไฟ, สายไฟที่ถอดออกจากเต้าเสียบไม่ได้ อื่นๆ) เครื่องมือไฟฟ้ าเปิ ดปิ ด, เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้ า ; หัวจับสว่าน ; ชิ้นส่วน
โลหะแปรรูป (ฟั นเฟื อง,เพลา, หัวท�ำงาน, กระบอกสูบ, shock Blocks อื่นๆ) ; แปรงถ่านคาร์บอน, ซองแปรงถ่านคาร์บอน ; เข็มขัดเฆี่ยน
โพลีเอสเตอร์ ; แบริ่งประเภทต่างๆ (ลูกปื น, แบริ่งลูกกลิง้ เข็ม, แบริ่งลูกตุ้ม) ; มอเตอร์เคลือบ (รวมถึงวัสดุเหล็กซิ ลิกอน) และอุ ปกรณ์ปัม๊
(เครื่องกดความเร็วสูงและอื่น ๆ ) ; ตัวเก็บประจุ แม่เหล็กไฟฟ้ าติดขัด, ตัวเหนี่ยวน�ำ ; แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ลิเธียม เครื่อง
มือไฟฟ้ าที่ใช้ วิศวกรรมพลาสติก(ไนลอน, โพลีคาร์บอเนตและอื่นๆ) รวมทัง้ ชิ้นส่วนพลาสติกแต่ละประเภท แม่พิมพ์ต่างๆ (แม่พิมพ์ปัม๊ ,แม่
พิมพ์แบบฉีดขึน้ รูป,แม่พิมพ์หล่อ) และอุ ปกรณ์แปรรูปต่างๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ขัดและฝน (Felt disks, เครื่องขัดเงาและอื่นๆ) ; สินค้า Electroplated Diamond (รวมทัง้ ใบมีดเลื่อย,แผ่นตัดและอื่นๆ ); เครื่องมือใบมีดต่างๆ (เลื่อยกบไฟฟ้ า, เลื่อยไฟฟ้ า, ใบมีดส�ำหรับเครื่องมือท�ำสวน
และอื่นๆ) ; เครื่องมือช่ างเสริมเครื่องมือไฟฟ้ าต่างๆ , ชิ้นส่วนมาตรฐาน (สกรู, น็อตและอื่นๆ) ; เครื่องมือไฟฟ้ า, เครื่องจักรท�ำสวน (รวม
ทัง้ OEM : Original Equipment Manufacturer, Processing with Client Supplied Designs / Processing with Foreign Designs
และอื่นๆ); อุ ปกรณ์ตรวจสอบอะไหล่เครื่องมือไฟฟ้ า (เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์) เช่ น Armature Testing Equipment, Calibrating
dynamic balance Equipment, การทดสอบโรงงานเครื่องมือท�ำสวนและเครื่องมือไฟฟ้ า อุ ปกรณ์ทดสอบประเภทและอื่นๆ ; Machine
equipment ประเภทต่างๆ (รถ, เครื่องเจาะ, เครื่องบด, เครื่องปั ม๊ , เครื่องจักรเฟื อง และอุ ปกรณ์อื่นๆ)

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง 19,500 บาท /ท่าน (ราคานีย้ ังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) (ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหารและที่พัก
ค่าพาหนะเดินทางตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าวีซ่าเดินทางและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่ น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าทิป
พนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ)
เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมที่แน่นอน กรุ ณาโอนเงินค่ามัดจ�ำ จ�ำนวน 3,000 บาท / ท่าน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
ชื่ อบัญชี บจก. บีเอสอี อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุ ๊ป
บัญชีเลขที่ 732-2-71323-8
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
*** และกรุ ณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : lek.atpa@gmail.com *** ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557
ติดต่อประสานงาน
นางสาวสุอาภรณ์ บุ ญวงษ์
โทร: 02-276-6516 E-mail: lek.atpa@gmail.com
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