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โทมัส เบิรค
CEO กลุมบร�ษัทคลาส 

การระบาดของไวรัสโคโรนาในป 2563 นี้ แสดงใหเราทุกคนเห็นแลววาระบบหวงโซอาหารของเรานั้นมีความซับซอนและเปราะบางเปนอยางยิ�ง แตโชคดีที่การเกษตรทั่วทุกมุมโลกนั้นมักจะตองจัดการ 
เร�่องการเก็บเกี่ยวใหดีอยูเสมอแมวาจะประสบกับเหตุการณไมคาดฝนหร�อเกิดมาตรการที่เขมงวดเพ�ยงใด และในปนี้คลาสและสินคาเคร�่องจักรกลทางการเกษตรของเรามีผลประกอบการดีข�้น 
ถึงแมวาจะเกิดสถานการณที่ไมเคยเกิดข�้นมากอนเลยก็ตาม ในขณะที่ตลาดเคร�่องจักรกลทางการเกษตรทั่วโลกอยูในภาวะซบเซา ยอดขายของคลาสยังเติบโตอยางตอเนื่องปตอป โดยยอดขายของ 
ปนี้สูงสุดกวาทุกๆ ปที่ผานมา โดยยอดขายรวมอยูสี่พันลานยูโร ยอดขาย 20% นั้นมาจากประเทศนอกทว�ปยุโรป หลักๆ ไดแกอเมร�กาเหนือ อเมร�กาใต ประเทศรัสเซีย และยอดขายจากประเทศใน 
ทว�ปเอเชีย ซึ่งเพ�่มข�้นอยางมีนัยสำคัญ การเติบโตในครั้งนี้ทำใหเห็นแลววาการเปนผูเลนชั้นนำระดับโลกของคลาสที่มีสาขาอยูทั่วทุกมุมโลกนั้นไดงอกเงยใหผลตอบแทนกลับมาอยางงดงาม 
การเติบโตทั้งหมดนี้อยูเหนือความคาดหมายของเราทุกคนในเร�่มแรก แตนี่ก็ทำใหเห็นแลววาการเปนธุรกิจครอบครัวเชนคลาส ทำใหมีความคลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วในชวงของ 
การเกิดโรคระบาด ดวยกระบวนการการตัดสินใจท่ีส้ันและการรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพของหนวยงานตางๆ ทำใหเราสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงเร�ม่ตนของปรากฏการณ 
นี้ซึ่งนับวาเปนชวงเวลาที่ยากและทาทายที่สุด 

ในระหว างท ี ่ โรงงานทุกโรงของเราต องหย ุดไลน การผลิตเป นระยะเวลาหลายสัปดาห  
เราทำการเตร�ยมพรอมในวงกวางเพ�่อเตร�ยมกลับมาทำการผลิตใหไดเร็วที่สุดเทาที่จะทำได 
รวมไปกับการปองกันที ่ดีที ่สุดเพ� ่อไมใหพนักงานของเราติดเชื ้อไวรัสโคโรนาในขณะทำงาน 
ในสวนของธุรกิจอะไหลของเราไดพ�สูจนใหเห็นถึงความแข็งแกรงเปนอยางยิ �งในชวงเวลานี ้ 
เราสามารถจัดสงอะไหลใหกับลูกคาไดตามเปาหมาย ซึ่งตองขอบคุณความรวมมือที่ดีเยี่ยมของ 
พนักงานของเราทุกคนและเคร�อขายการขนสงตางๆการทำงานภายใตสภาวะที่เกิดโรคระบาด 
ทั่วโลกเชนนี้ สงผลใหเกิดการใชระบบดิจิทัลในสวนงานตางๆ ของคลาสอยางกวางขวาง 
ซึ่งเราไดรับความชวยเหลืออยางดีเยี ่ยมจากทีมงานไอทีที่แข็งแกรงของเรา ทำใหเราสามารถ 
ปรับตัวไดอยางรวดเร็วทันทวงที

กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจของเราวางอยูบนเปาของความสำเร็จในระยะยาวของคลาส 
อยูเสมอซึ่งผลประกอบการในปนี ้แสดงใหเห็นถึงผลของการคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาว 
ไดชัดเจนที่สุด รวมถึงความสามารถในการจัดการที ่ด ีเย ี ่ยมไมว าจะอยู  ในสภาวะใด แตใน 
ขณะเดียวกันเรายังคงยินดีกับผลประกอบการในปที่ผานมา เราประสบความสำเร็จไดในครั้งนี้ 
เกิดจากการทำงานรวมกันของพนักงานกวา 11,000 คนทั่วโลก ทำใหเราสามารถนำไอเดียตางๆ 
มาทำใหเกิดข�้นไดจร�ง ตองขอบคุณการแลกเปลี่ยนพ�ดคุยกันอยางเขมขนระหวางพันธมิตรทุกภาค 
สวนของเรา ทั้งซัพพลายเออร ตัวแทนจำหนาย และพันธมิตรทางการเง�น ผมในฐานะตัวแทนของ 
กลุมคณะกรรมการบร�หารบร�ษัทคลาส ขอขอบคุณทุกทานจากใจ

ทั้งนี้ความรวมมือทุกอยางของพนักงานทุกคน คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการ
ผู ถ ือห ุ นล วนแลวแตม ุ งเป าไปที ่ เป าหมายและเพ� ่ออนาคตที ่ด ี  และที ่ส ุดแล วเราซาบซึ ้ง
และขอบคุณลูกคาทุกทานเปนอยางสูงที่เชื ่อใจและวางใจเราเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

เร�ยนพันธมิตรทุกทาน



CLAAS Highlights

คลาสมีผลประกอบการเติบโตแมในปที่มีว�กฤตทั่วโลก

>  ยอดขายทะลุกวา 4 พันลานยูโร (กวาหนึ่งแสนสี่หมื่นเกาพันลานบาท) เปนปแรก
>  รายไดกอนหักภาษีเพ�่มข�้น
>  เติบโตอยางแข็งแกรงในรัสเซียและอเมร�กาเหนือ
>  คาดการณในป 2564: ยอดขายและไดรวมเทียบเทาป 2563

อานรายงานฉบับเต็มไดที่ annualreport.claas.com
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เยอรมนี

ฝรั่งเศส

ประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตก

ประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ประเทศอื่นๆ

AXION 960 CEMOS VDO 

แถลงขาววันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญที่เมืองฮารสว�งเคล: คลาสหนึ่งในผูผลิตเคร�่อง 
จักรกลทางเกษตรชั้นนำของโลก มียอดขาย 4042 ลานยูโร ในป 2563 เพ�่มข�้น 3.7% จากปกอนหนา 
(3898 ลานยูโร) รายไดกอนหักภาษีเพ�่มข�้นเปน 158 ลานยูโร (จาก 136 ลานยูโร) กระแสเง�นสดกลับมา 
เปนบวกที่ 308 ลานยูโร (จาก -138 ลานยูโร)

“คลาสสามารถจัดการทุกอยางใหเปนไปไดดวยดี แมวาจะอยูในชวงของการระบาดของไวรัสโคโรนา 
รวมถึงการปดไลนการผลิตของเรา การเติบโตในครั้งนี้ทำใหเห็นวาการที่เรามีเคร�อขายอยูทั่วทุกมุม 
โลกนั ้นใหผลตอบแทนกลับมาอยางคุ มคา” มิสเตอรโทมัส เบิร ค ประธานบร�หารของกลุ ม 
บร�ษัทคลาสกลาว 

ในขณะที่ประเทศเยอรมนี ฝรั ่งเศสและประเทศอื ่นๆในยุโรปตะวันตก มียอดขายคงที่เมื่อเทียบกับ 
ปกอนหนา แตประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนั้นเติบโตอยางมีนัยสำคัญโดยเฉพาะประเทศรัสเซีย 
ยอดขายประมาณ 20% มาจากกลุ มประเทศนอกทว�ปย ุโรป โดยเฉพาะประเทศในทว�ปเอเชีย 
และอเมร�กาเหนือที่มีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญยิ�ง

ผลประกอบการป 2563-2559 

ยอดขายสุทธิ

ตนทุนของการว�จัยและพัฒนา

กำไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจาย(EBITDA)

กำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)

รายไดกอนหักภาษี 

รายไดสุทธิ

รายจายดานการบร�หารงานบุคคล

แทรกเตอรคลาสรุน AXION 960 CEMOS รับรางวัลแทรกเตอรเพ�่อความยั่งยืนแหงป 2564 
รางวัลแทรกเตอรเพ�่อความยั่งยืน (Sustainable Tractor of the Year1) เปนรางวัลที่ตัดสินจากกรรมการ 26 คนในแวดวง 
สื ่อสารมวลชนดานเกษตรกรรมจาก 25 ประเทศ  โดยปกติรางวัลนี้จะถูกตัดสินในทุกสองปที ่งานนิทรรศการ EIMA หร�อ 
Agritechnica แต  เน ื ่องจากการระบาดของไวร ัสโคโรนาทำให  ไม สามารถจ ัดงานได  การมอบรางวัลในปนี้จึงจัดข�้น 
ในรูปแบบออนไลนพรอมกับถายทอดสดเปนครั้งแรก ซึ่งกรรมการ 17 ทานไดตัดสินใหแทรกเตอรคลาสรุน AXION 960 CEMOS 
เปนผู ชนะเลิศในสวนของแทรกเตอรเพ� ่อความยั ่งยืนประจำป 2564 ซึ่งครั้งนี้นับเปนครั้งที่สองแลวที่คลาสไดรับรางวัลนี้ 
ด วยเทคโนโลย ีท ี ่ม ีความโดดเด นและส งเสร �มให  เก ิดความย ั ่งย ืนอย างแท จร �ง  ทั ้งน ี ้ต องขอบคุณระบบ CEMOS 
ซึ ่งเปนกาวที ่ย ิ �งใหญในการทำใหเกิดความยั ่งยืนในภาคการเกษตร ที่สำคัญที่สุดคือทุกเทคโนโลยีที ่แทรกเตอรคันนี ้มี 
ลวนแลวแตใชงานงายอยางที่ไมเคยมีมากอน

รายละเอียดเพ�่มเติม
1การนิยามคำวายั่งยืนสำหรับรางวัลนี้ ไดรวมแงมุมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของรถแทรกเตอร รวมถึงความสะดวกสบาย
และประสิทธิภาพในการใชงาน เพ�่อพ�จารณาวาสิ�งตางๆเหลานี้จะสามารถชวยเกษตรกรในการทำงานการเกษตรในแตละวันไดอยางไร

http://annualreport.claas.com
https://www.claas.co.th
https://www.youtube.com/watch?v=9gHhh8SP5DE&feature=youtu.be


CLAAS People

มิสเตอรไมเคิล ร�ทเทอร
Senior Vice President Asia

มิสเตอรยาน-เคลาส โทบีอาส
Managing Director of the CLAAS Regional Center South East Asia

มิสเตอรดาเร�ยน เชงค
Referent to the CEO Business Unit Sales and Service

การปรับโครงสรางการบร�หารงานสวนธุรกิจการขายและบร�การในภูมิภาคเอเชีย
มิสเตอรไมเคิล ร�ทเทอรรับตำแหนงเปนรองประธานบร�หารอาวุโส แทนดร.เยนส โอดดิ�ง
มีผลตั้งแตวันที ่  1 ตุลาคม 2563 ซึ ่งมิสเตอร ไมเคิล ร�ทเทอร รายงานตรงตอมิสเตอรคร�สเตียน 
ราดอนสกรรมการบร�หารดานการขายและบร�การของกลุมบร�ษัทคลาส

มิสเตอรยาน-เคลาส โทบีอาสรับตำแหนงกรรมการผูจัดการบร�ษัทคลาส ร�เจียนัล เซ็นเตอร 
เซาท อีส เอเซีย ในขณะที่มิสเตอรดาเร�ยน เชงค ยายไปรับตำแหนงผู ชวยประธานบร�หาร 
ดานการขายและการบร�การ
มีผลวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยนอกจากนี้มิสเตอรยาน-เคลาส โทบีอาส จะทำหนาที่ในการดูแลงาน 
ทางดานโครงการตางๆในทว�ปเอเชียทั้งหมดอีกดวย

ทำความรูจักมิสเตอรไมเคิล ร�ทเทอรและมิสเตอรยาน เคลาส โทบิอาส 
มิสเตอรไมเคิล ร�ทเทอร รวมงานกับคลาสตั้งแตป 2552 ในตำแหนง ผูอำนวยการฝายขายของบร�ษัท 
OOO CLAAS Krasnodar ประจำประเทศรัสเซีย ในป 2553-2554 มิสเตอรร�ทเทอรไดถูกแตงตั้ง 
ใหเปนรองกรรมการผูจัดการของบร�ษัท UzCLAASAgro ในประเทศอุซเบกิซสถานเพ�่มเติม ตอมา 
ในเดือนกุมภาพันธป 2558 มิสเตอรร�ทเทอร ไดถูกแตงตั ้งใหเปนกรรมการผูจัดการของบร�ษัท 
OOO CLAAS Krasnodar และดำรงตำแหนงผูอำนวยการฝายบร�หารในเดือนตุลาคมป 2560  
กอนหนาที่มิสเตอรร�ทเทอรจะรวมงานกับคลาส มิสเตอรร�ทเทอรเคยรวมงานกับบร�ษัท Volkswagen 
AG ในสวนของงานบร�หารในประเทศแอฟร�กาใต อารเจนตินา เยอรมนีและรัสเซีย 

มิสเตอรยาน-เคลาส โทบีอาส รวมงานกับคลาสตั้งแตป 2544 โดยทำงานในหลาย สวนงาน 
ไมวาจะเปนงานดานการขาย การตลาดและการพัฒนาตัวแทนจำหนาย มิสเตอรโทบีอาส 
ทำงานในภูมิภาคเอเชียตั้งแตป 2550 โดยเปนการพัฒนาตลาดในประเทศอินเดีย จีนและประเทศใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมามิสเตอรโทบีอาสไดยายไปประจำบร�ษัทคลาสที่ประเทศจีน 
ในเดือนกุมภาพันธป 2560 ในตำแหนงกรรมการผูจัดการและผูบร�หารดานความมั่นคงดาน 
การขายและบร�การ

คำขอบคุณจากมิสเตอรดาเร�ยน เชงค
เร�ยนลูกคา พันธมิตร และผูอานทุกทาน

เน่ืองจากผมกำลังจะยายไปรับหนาท่ีใหมและกำลังถายโอนหนาท่ีในการดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปใหกับ
มิสเตอรโทบิอาสใหเสร็จสิ�นภายในสิ�นปนี้ ผมจึงอยากใชโอกาสนี้ในการกลาวขอบคุณทุกทานสำหรับความ 
รวมมือที่ทุกทานมีใหผมในชวงสามปที่ผานมา นับวาเปนชวงเวลาที่ดีมากสำหรับผมที่ไดทำงานรวมกับทุกคน
นับตั้งแตวันแรกที่ผมไดรวมทำงานกับทีมงานที่กรุงเทพฯ ในทุกๆวัน ทุกการเดินทาง และทุกๆครั้งที่ไปเยี่ยมเยียน 
ลูกคาทุกคน เหตุการณเหลาน้ันนับเปนเกียรติของผมอยางยิ�งและเปนสิ�งท่ีผมยินดีมากท่ีไดทำ เราบรรลุเปาหมาย 
ที่สำคัญหลายอยางรวมกันกับพันธมิตรทุกทาน เราตอบสนองความตองการลูกคาของเราดวยเคร�่องจักรกล 
ทางการเกษตรคุณภาพสูง พรอมกับการใหบร�การหลังการขายที่ดีเยี่ยม ไมวาลูกคาของเราจะอยูที่ไหน 
หร�อจะตองใชทรัพยากรมากเพ�ยงใดก็ตาม ทุกอยางท่ีกลาวมาน้ีจะไมสามารถเกิดข�น้ไดเลยถาเราไมมีการปูพ�น้ฐาน 
ที่ดีในภูมิภาคนี ้มากอน รวมถึงการเติบโตของตลาดเองดวย ผมมั่นใจวาคลาสจะประสบความสำเร็จ 
และเติบโตอยางตอเนื่องแนนอน

ในโอกาสนี้ผมขออวยชัยใหทุกทานประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน โดยเฉพาะงานดานเกษตรของทาน 
พรอมกับขออวยพรใหทานและครอบครัวมีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรง

สุขสันตวันคร�สมาสตรและสวัสดีปใหมครับ
ดาเร�ยน เชงค



CLAAS News

AXION TERRA TRAC VDO  

ARION 600 C VDO       ARION 800 VDO      CARGOS VDO

JAGUAR working worldwide  

New LEXION working in Japan VDO  

การปฎิวัติการเกี่ยวนวดในทว�ปเอเชีย เร�่มตนข�้นแลวที่ประเทศญี่ปุน
ในป 2563 คลาสไดทำการเปดตัวรถเกี่ยวรุน LEXION (เล็กซิออน) เจเนเรชั่นใหมสูตลาดโลก 
เร�่มตนที่ประเทศในทว�ปยุโรปและอเมร�กา ซึ่งเจเนเรชั่นใหมนี้ไดมีการปรับปรุงรูปแบบภายนอก 
และเทคโนโลยีภายในที่ทำใหประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวดีข�้น เร็วข�้นและเมล็ดสะอาดข�้น ที่สำคัญ 
ท่ีสุดคือลูกคาของคลาสจากทุกประเทศท่ัวทุกทุมโลกจะไดรับผลลัพธท่ีดีเย่ียมเหลาน้ีอยางแนนอนเพราะ
การพัฒนาคร้ังน้ีเปนการพัฒนารวมกันกับเกษตรกร ผูรับเหมาและคนใชงาน ในหลากหลายประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 บร�ษัทเอ็มเอสเค ฟารม แมชีนนาร�่ตัวแทนจำหนายรถเกี่ยวนวดของคลาส 
ในประเทศญี่ปุน ไดทำการเปดตัวรถเกี่ยวนวดรุน LEXION ซีร�่ส 6000 และ 5000 ที่ฮอกไกโด 
ประเทศญี่ปุนเปนที่เร�ยบรอย และจะดำเนินการเปดตัวอยางตอเนื่องในป 2564 

อานรายละเอียดเพ�่มเติม

ในป 2563 นี้ไมเพ�ยงแตรถเกี่ยวนวด LEXION เจเนเรชั ่นใหมเทานั ้นที ่เปดตัวในญี่ปุ น 
แตยังรวมถึงแทรกเตอรรุน AXION 960 TERRA TRAC (แอ็กซิออน เทอรรา แทร็ค) 
ท่ีนำเขาโดยบร�ษัทเล็มเคน มารเก็ตติ�ง ตัวแทนจำหนายรถแทรกเตอร คลาสในประเทศญ่ีปุน 
แทรกเตอรรุ น AXION 960 TERRA TRAC เปนแทรกเตอรที่นำตีนตะขาบของคลาส
มาใชรวมกับลอยางเพ�่อใหไดแรงฉุดลากที่มากข�้นแตยังคงรักษาหนาดินไวไดเปนอยางดี  
หลังจากเปดตัวครั้งแรกในงาน Agritechnica 2560 ที่ประเทศเยอรมนีปจจ�บันคลาส 
ไดปลอยแทรกเตอรรุนนี้ออกมาสองโมเดลดวยกัน คือ AXION 960 TERRA TRAC และ 
930 TERRA TRAC
นวัตกรรมหลักของแทรกเตอรรุนนี้คือระบบตีนตะขาบ TERRA TRAC ซึ่งเปน 
เทคโนโลยีที่คลาสใชกับรถเกี่ยวนวดมานานกวา 20 ป โดยแทรกเตอรรุนลอยางรวมกับ 
ตีนตะขาบ จะชวยใหมีความยืดหยุนในการใชงานมากข�้น เพ�่มแรงฉุดลากไมวาสภาพดิน 
จะแยแคไหนและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถติดตั้งอุปกรณตอพวงไดแมจะใชความเร็วต่ำ 
รวมถึงการลดแรงกดทับหนาดิน

อานรายละเอียดเพ�่มเติม

รถแทรกเตอรรุน AXION 960 TERRA TRAC จากคลาสเดินทางถึงประเทศญ่ีปุนแลว

คลาสมุงหนาสูตลาดพลังงานสีเข�ยวที่ประเทศฟ�ลิปปนส
ปจจ�บันความตองการของพลังงานสีเข�ยวกำลังเพ�่มข�้นทั่วโลก ซึ่งความตองการที่เพ�่มข�้นนี้ไมเพ�ยง 
แตคำนึงถึงความยั่งยืนทางดานสิ�งแวดลอมเทานั้นแตรวมถึงความมั่นคงทางดานพลังงานอีกดวย 
โดยพ�ชผลทางการเกษตรและสิ�งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเชน ฟางขาว ใบออย ชานออย หร�อตนซัง 
ขาวโพด ลวนแลวแตเปนแหลงวัตถุดิบชั้นดีในการนำไปผลิตพลังงานสีเข�ยว เชน กาซชีวภาพหร�อ 
พลังงานชีวมวล ประเทศฟ�ลิปปนสเปนหนึ่งในกลุมประเทศอาเซียนที่ใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ดานพลังงานสีเข�ยว บร�ษัทเกรนส อินโนเวชั่น แอนด โซลูชั่น ตัวแทนจำหนายเคร�่องจักรฯคลาส 
ในประเทศฟ�ลิปปนสประสบความสำเร็จในการแนะนำเคร�่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัยของ
คลาสเพ�่อการใชงานกับภาคสวนพลังงานสีเข�ยว ทั้งนี้บร�ษัทฯไดนำเขาแทรกเตอรรุน ARION ซี่ร�่ส 
600 C (แอร�ออน) จำนวน 10 คัน แทรกเตอรรุน AXION 820 จำนวน 4 คัน และกระบะบรรทุกพ�ช 
อาหารสัตวรุน CARGOS 740 จำนวน 4 คันเพ�อ่สงมอบใหกับบร�ษัทไบโอเทคฟารมจำกัด บร�ษัทช้ันนำ
ดานการผลิตพลังงานสีเข�ยวในประเทศฟ�ลิปปนส ซึ่งเคร�่องจักรกลฯของคลาสนั้น ผลิตโดยใช 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเปนตัวชวยท่ีดีเหมาะอยางยิ�งในการใชงานในภาคพลังงาน 

อานรายละเอียดเพ�่มเติม

รถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR (จากัวร) มือสองจากประเทศเยอรมนี 
สูประเทศปากีสถาน
อัตราการเติบโตของฟารมโคนมในประเทศปากีสถานในปจจ�บันนั้นเพ�่มข�้นมากในหลายปนี้ 
โดยกลุมผูเลนหลักๆ คือฟารมโคนมรายยอยภายในประเทศ ซึ่งสงผลใหเกิดการเติบโต 
ในสวนอื ่นๆ ร วมกัน อาทิ ความตองการสินคาที ่ม ีค ุณภาพ ระบบการร�ดนม 
และกระบวนการทำงานจากเกษตรกรที่ไดรับการฝกฝนเปนอยางดี และแนนอนที่สุด 
เคร�่องจักรกลฯที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรที่นี่มักจะมองหาเคร�่องจักรกลทางการเกษตร 
จากเยอรมนีอยูเสมอ คร้ังน้ีเราไดติดตามการเดินทางของเคร�อ่งจักรกลฯมือสองของคลาส 
รุน JAGUAR 850 ท่ีเดินทางไกลจากเมืองแลนดสแบคใน แซกโซน่ี แอนฮาลทไปยังเมือง 
ปาคปตตันในประเทศปากีสถาน ดวยความรวมมือกับบร�ษัทราว� อกร�ค ตัวแทนจำหนาย 
เคร�่องจักรกลฯของคลาสในประเทศปากีสถาน อานตอ

บทความโดย มิสเตอรจอรค ดอร�่ง

สนใจเคร�่องจักรฯคลาสมือสองติดตอมิสเตอรคร�สโตเฟอร ซานที่ christopher.zahn@claas.com

https://www.youtube.com/watch?v=ZQJg3UtLCrY&feature=youtu.be
https://www.claas-group.com/press-corporate-communications/press-releases/axion-900-terra-trac-available-in-two-models-/2110754
https://www.youtube.com/watch?v=HlXQ49Zdep8&feature=youtu.be
https://www.claas.co.th/about-us/dealer-search
https://www.youtube.com/watch?v=tVIC_-9is_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U88rFcqClkU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hm0B4S6Wxqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qjkpk2Sngrc&feature=youtu.be


Product Highlights

รถเกี่ยวนวดรุน LEXION (เล็กซิออน) ซีร�่ส 6000 และ 5000

เพ�ยงพอแลวที่จะทำใหใจคุณเตนแรง 

พรอมสำหรับงานหนัก

รถแทรกเตอรรุน AXION (แอ็กซิออน) 900 TERRA TRAC

ระบบนวด APS SYNFLOW WALKER ที่มาพรอมกับลูกนวดขนาดใหญข�้น 26%
การคัดแยกประสิทธิภาพสูงสุด
การเคลื่อนที่ของผลผลิตที่ลื่นไหลในทุกชวงความเร็ว
ทำงานสะดวกดวย CEBIS และปรับไฮดรอลิกสไดจากหองขับ
ออนโยนตอเมล็ดและฟาง
ปรับคาอัตโนมัติดวย CEMOS AUTO THRESHING

ดูรายละเอียดเพ�่มเติม คลิก

แรงลากที่มากข�้นในแปลง แตขับไดอยางปลอดภัยบนทองถนน ดวยคอนเซปของ 
TERRA TRAC ที่มีความโดดเดนเร�่องแรงฉุดลากและไมทำรายหนาดิน พรอมกับ
ขับบนทองถนนไดอยางถูกกฏจราจร
จ�ดกันสะเทือน 4 จ�ด ทำใหขับข�่ไดอยางสบายที่สุด
ปกปองหนาดินดวยการลดแรงกดหนาดิน ดวยพ�น้ท่ีสัมผัสหนาดินสูงสุดท่ี 3.87 ตร.ม. 
(35% มากกวาแทรกเตอรแบบลอที่เทียบเทากัน)
ตีนตะขาบหนากวาง 735 มม. ที่ความกวางในการทำงานสูงสุดที่ 3 ม. และน้ำหนัก
เพลาหลังที่ไดรับอนุญาตตามกฏหมายประเทศเยอรมนีที่ 6 ตัน

ดูรายละเอียดเพ�่มเติม คลิก

โนมนาวคุณไดทุกทาง ดวยคุณสมบัติเหลานี้

CLAAS POWER SYSTEM (ระบบคลาส พาวเวอร ซิสเต็ม)

รถแทรกเตอรรุน AXION (แอ็กซิออน) ซีร�่ส 800 

AXION รุน 820 และ 850 ดวยกำลังที่ความเร็วรอบเคร�่องยนตใชงาน 
189 ถึง 233 แรงมาตามมาตรฐาน ECE R 120 
เพ�่มกำลังไดอีก 35 แรงมา ดวย CLAAS POWER MANAGEMENT
เทคโนโลยีเคร�่องยนตคุณภาพสูงชวยใหประหยัดน้ำมัน
ระบบสงกำลัง HEXASHIFT
สามารถลดความเร็วเคร�่องยนตที่ความเร็ว 40 หร�อ 50 กม./ชม.
อัตราสวนน้ำหนักตอกำลังอยูในชวงที่เหมาะสมแมไมมีบัลลาสต
เสนผานศูนยกลางลอทายสูงสุดถึง 2.05 ม.
ความเร็วพ�ทีโอสามระดับ
แข็งแรงทนทาน ยืดอายุการบำรุงรักษา 

ความสะดวกสบาย
หองขับพรอมจ�ดกันสะเทือน 4 จ�ด
CIS เชื่อมตอหนาจอเพ�่อการติดตามการทำงาน
ท่ีพักแขนแบบมัลติฟ�งกชันพรอมระบบ DRIVESTICK สำหรับการใชงานกับระบบเกียร
ฐานลอที่ยาวและความยาวรวมของรถที่สั้น
เบาะที่นั่งนุมสบาย
ปรับอุณหภูมิในหองขับได

EASY (Efficient Agriculture Systems)
ระบบนำทาง GPS
GPS PILOT พรอมหนาจอสัมผัส S10 และ S7
สามารถใชงาน ISOBUS ได
ตอพวงและถอดอุปกรณอัตโนมัติ
เทคโนโลยี CAN BUS 

ดูรายละเอียดเพ�่มเติม คลิก

https://www.claas.co.uk/products/combines/lexion-6900-5300
https://www.claas.co.uk/products/tractors/axion960-920-2020
https://www.claas.co.th/products/claas/tractors/axion850_820


แทรกเตอรกำลัง 135 ถึง 165 แรงมาที่สามารถทำงานไดหลากหลายที่สุด
เคร�่องยนต DPS 6.8 ลิตร 6 กระบอกสูบพรอมระบบคอมมอนเรล อินเจ็คชั่น
ระบบสงกำลัง QUADRISHIFT พรอมพาวเวอรชิปความเร็ว 4 ระดับ
ฐานลอยาวเพ�่อการกระจายน้ำหนักที่ดี 
16 เกียรเดินหนา 16 เกียรถอยหลัง ใชงานงายเพ�ยงกดปุม
3 สปูลวาลว
รัศมีในการเลี้ยวเพ�ยง 4.85 ม.
มีทัศนว�สัยในการมองเห็นชัดเจน ปลอดภัยเมื่อขับข�่บนทองถนน
ความสามารถในการยก 6.9 ตันที่จ�ดยกดานหลัง 3.8 ที่จ�ดยกดานหนา
ขับข�่ไดสะดวกสบาย
ประหยัดน้ำมันและประหยัดเวลาดวยฟ�งกชั่นอัตโนมัติตางๆ
บำรุงรักษางาย

ดูรายละเอียดเพ�่มเติม คลิก

รถแทรกเตอรรุน ARION (แอร�ออน) ซีร�่ส 600 C

สรางมาใหทำงานไดครอบคลุมที่สุด

ระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ เคร�่องยนตที่มีคุณภาพเหมาะสม
คุณภาพของไซเลจที่ไดจาก JAGUAR (จากัวร)
ผลผลิตที่สูง (ตัน/ชม.)แตประหยัดน้ำมัน(ลิตร/ตัน)
ระบบอัตโนมัติชวยใหคนขับทำงานงายและแมนยำข�้น
ความสะดวกสบายในการใชงาน

รถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR (จากัวร) ซีร�่ส 800

อะไรที่ทำให JAGUAR ของคลาสเปนผูนำในตลาดโลก

เคร�่องยนตเมอรเซเดส เบนซ ที่กำลังสูงสุดถึง 530 แรงมา
หัวตัดรุน DIRECT DISC ที่ตัดไดกวางถึง 6 ม.
หัวตัดรุน ORBIS 600 และ 450 ที่ออกแบบเพ�่อการตัดขาวโพด
CEBIS พรอมหนาจอสัมผัสที่ทำใหทำงานไดงายข�้น
อะไหลที่ทนทานและเชื่อถือได
MULTI CROP CRACKER เพ�่อคุณภาพของอาหารสัตวที่ดีที่สุด
เทคโนโลยี SHREDLADGE® จาก CLAAS 
ที่ชวยใหคุณสามารถประหยัดอาหารหยาบได
V-CLASSIC เพ�่อคุณภาพการตัดที่ดีที่สุด

ดูรายละเอียดเพ�่มเติม คลิก

https://www.claas.co.th/products/claas/tractors/arion640-620c-2018
https://www.claas.co.th/products/claas/feldhaecksler-lrc/jaguar870-830-lrc


Customer Voices

จากซายไปขวา : มิสนาเซอร อาลี อัดนาน อิคบาล (ผูจัดการบ.ราว� อกร�ค) มาซา อับบาส (ผูจัดฟารมของมิสเตอรฮัสซาน)
                          และ ซาฮัว อิคบาล ในวันมอบสงรถจากัวร

 มิสเตอรนิชิโนและทีมงานบร�ษัทเอ็มเอสเคฯ

มิสเตอรมูฮัมหมัด ฮัสซาน ลูกคารถเก็บเก่ียวพ�ชอาหารสัตวของคลาส ในประเทศปากีสถาน
มิสเตอรมูฮัมหมัด ฮัสซาน เกษตรกรผูทุมเทในการทำการเกษตร โดยกอนหนานี้มิสเตอรฮัสซาน 
ปลูกเพ�ยงขาวสาลีและมันฝรั่งในฟารมทางตอนตะวันออกเฉียงใตของประเทศปากีสถาน แตเนื่อง 
จากอัตราการเติบโตของฟารมโคนมในปากีสถานนั้นเพ�่มสูงข�้นเปนอยางมาก ทำใหความตองการ 
ไซเลจนั้นเพ�่มมากข�้นทันที มิสเตอรฮัสซานจึงหันมาปลูกขาวโพดเปนครั้งแรกในปนี้ และเมื่อ 
มิสเตอรฮัสซานตองการคำแนะนำเกี ่ยวกับเคร� ่องจักรกลทางการเกษตร มิสเตอรอัดนาน 
อิคบาลผูจัดการทั่วไปของบร�ษัทราว� อกร�ค คือคนที่เขามาปร�กษาดวยเสมอ “ลูกคารายนี้ไมเคย 
ใชเคร�่องจักรฯของคลาสมากอน แตเมื่อเขาไดดูว�ดีโอแลว เขาก็ตัดสินใจสั่งซื้อทันที รถเก็บเกี่ยวพ�ช 
อาหารสัตวรุน JAGUAR (จากัวร) 850 พรอมหัวตัดขาวโพดรุน RU (อารยู) 450 เปนการผสม 
ผสานที่ลงตัวเปนอยางยิ�งสำหรับการตัดขาวโพดเพ�่อทำไซเลจ”  มิสเตอรอิคบาลกลาว เมื่อลูกคา 
ตัดสินใจซื้อรถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตวรุน JAGUAR (จากัวร)  ของคลาส ลูกคายอมคาดหวัง 
ที่จะไดรับเคร�่องจักรฯที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได แมวาจะใชงานนานหลายปแลวก็ตาม ซึ่งความ 
เขาใจถึงรายละเอียดของเคร�่องจักรฯนั้นคือหัวใจสำคัญที่จะทำใหเราไดรับสิ�งตางๆที่คาดหวังไว

หลังจากรถเก็บเกี่ยวรุน JAGUAR ไดเร�่มตนทำงานอีกครั้งในการตัดขาวโพดในแปลงขนาด 300 
เฮคตาร (1875 ไร) การตัดเปนไปอยางราบร�น่และไดผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี 18 ตัน/เฮคตาร (2.88 ตัน/ไร) 
มิสเตอรฮัสซานพอใจกับการทำงานของรถเก็บเกี่ยวของคลาสรุนนี้มากถึงแมวาสภาพอากาศ
ที่แลงในปนี้จะใหผลผลิตเฉลี่ยไมไดสูงเทากับปอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งเขาไดแจงกับคุณอิคบาลวาเขาจะเพ�่ม
พ�้นที่เพาะปลูกเปน 500 เฮคตาร (3125 ไร) ในปหนา และเขาจะซื้อรถเก็บเกี่ยวจากคลาสอีก 
อยางแนนอน “ตอนนี้เราไดกาวมาสูธุรกิจการผลิตไซเลจเต็มตัวและวางแผนที่จะเพ�่มกำลังการ 
ผลิตใหมากข�้น รถเก็บเกี่ยวรุน JAGAUR (จากัวร) ของคลาสชวยใหตนทุนการผลิตของเรา 
ลดลงจากเดิมเปนอยางมาก และยังเพ�่มกำลังการผลิตของเราใหมากข�้นอีกดวย เรากำลังจะสั่งซื้อ 
เคร�่องจักรฯมือสองเพ�่มอีกในเร็วๆนี้” มิสเตอรฮัสซานกลาว

มิสเตอรนิชิโน ลูกคาของคลาสจากสมาคมการปลูกขาวสาลีกามิ โทโกโรประเทศญี่ปุน
ความประทับใจแรกตอรถเกี่ยวรุน LEXION (เล็กซิออน) 6600
มิสเตอรนิชิโนเปนสมาชิกของสมาคมผูผลิตธัญพ�ชที่กามิ โทโกโร ซึ่งสมาคมฯนั้นใชรถเกี่ยว 
ของคลาสรุน LEXION (เล็กซิออน) รุ น 620 และ 520 มานานหลายปและพอใจใน 
ประสิทธิภาพการทำงานของรถเกี่ยวรุนนี้มาก เมื่อคลาสเปดตัวเจเนเรชั่นใหมของรถเกี่ยวรุน 
LEXION (เล็กซิออน) ออกสูทองตลาด ทำใหความคาดหวังตอประสิทธิภาพของเจเนเรชั่น 
ใหมนั้นสูงมากข�้นอีก

ดวยความรวมมือของบร�ษัทเอ็มเอสเค ฟารม แมชีนนาร�ตั่วแทนจำหนายรถเก่ียวนวดของคลาส 
ในประเทศญี่ปุน คลาสไดทำการสาธิตการใชงานรถเกี่ยวรุน LEXION (เล็กซิออน)  5400 และ 
6600 ในแปลงขาวสาลีที่คิตามิและโทกาชิ ผลปรากฏวารถเกี่ยว LEXION (เล็กซิออน)  
เจเนเรชั่นใหมนี้ไดแสดงศักยภาพออกมาไดอยางดีเยี่ยมไมวาจะเปนผลผลิตที่สูงข�้นจากขนาด 
ลูกนวดที่ใหญข�้น เมล็ดขาวที่สะอาดเอี่ยมดวยประสิทธิภาพในการคัดแยกที่สูงข�้น อีกทั้ง 
คุณภาพฟางที่ดี ซึ่งผลลัพธเหลานี้ไมตางจากการเก็บเกี่ยวขาวสาลีในทว�ปยุโรปหร�อ 
อเมร�กาเลยแมแตนอย

“เราปลูกขาวสาลีชื่อวา ฮารุ โคมุกิ เปนขาวสาลีในฤดูใบไมผลิที่เกี่ยวยากมากเพราะมีขนยาว 
แตเราเห็นแลววาเร�่องนี้ไมเปนปญหาสำหรับรถเกี่ยวนวด LEXION (เล็กซิออน) รุนนี้เลย 
ดวยคุณภาพการนวดท่ีทรงประสิทธิภาพไมวาจะตองเก็บเก่ียวในสภาวะใดเรายังไดรับผลผลิต
ที่สูงข�้น ที่สำคัญเราประทับใจในระบบ APS SYNFLOW WALKER มาก เพราะเราเห็นแลว 
วาประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวที่เราไดรับนั้นดีในทุกสภาวะจร�งๆ” มิสเตอรนิชิโนกลาว

หลังจากจบการสาธิตการเกี่ยวขาวสาลี สมาคมฯไดสั่งซื้อรถเกี่ยวรุน LEXION (เล็กซิออน) 
6600 ทันที พรอมกับเพ�่มฟ�งกชั่นเสร�ม QUANTIMETER และเบาะที่นั่ง ACTIMO เพ�่อเตร�ยม 
พรอมใหการเก่ียวนวดในฤดูกาลหนาเปนไปอยางสะดวกสบายและราบร�น่ท่ีสุดและเรารับประกัน
ไดวาสมาคมฯจะไมผิดหวังอยางแนนอน

“เราตระหนักดีวารถเกี่ยวรุน LEXION (เล็กซิออน) ไมใชรถเกี่ยวที่มีราคาถูกที่สุดในทองตลาด 
แตเราประจักษแลววานี่คือการลงทุนที่คุมคามหาศาล ถาคุณพ�จารณาถึงความสามารถและ 
ประสิทธิภาพในการเกี่ยวนวด การคัดแยก การทำความสะอาดเมล็ด และเหนือกวาสิ�งอื่นใด 
คือตนทุนในการบำรุงรักษาที่นอยมาก สิ�งเหลานี้ไมมีรถเกี่ยวยี่หอไหนเทียบเทารถเกี่ยว 
LEXION (เล็กซิออน) ไดเลย” มิสเตอรนิชิโนกลาว



CLAAS Events

From left to right: Mr.Georg Schmidt (The German Ambassador to Thailand), 
Mr. Alexander Raubold (Counsellor Economic and Commercial Affairs, Embassy of the Federal Republic of Germany), 
Mr. Jens Striewe (Product Specialist) and Mr.Lukas Viebrock (Product Support) from CLAAS Regional Center South East Asia.

คลาสรวมนิทรรศการว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป 2564
วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 
คลาสไดรวมงานนิทรรศการว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป 2564 ท่ีอิมแพ็คเมืองทองธานี 
จ.นนทบุร� โดยในงานนี้คลาสไดรับเกียรติจากสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ที่ไดเชิญกลุม 
บร�ษัทสัญชาติเยอรมันที ่ตั ้งอยู ในประเทศไทยเขารวมแสดงสินคาในกลุ มเยอรมันพาว�ลเลี ่ยน 
ในโอกาสน้ี คลาสไดมีโอกาสตอนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยคุณเกออรก ชมิดท ระหวางการ 
เยี่ยมชมบูธของบร�ษัทคลาส กลุมเยอรมันพาว�ลเลี่ยนมาพรอมกับคอนเซป “รวมกันสรางความ 
ยั่งยืนไดในวันนี้” ในโอกาสนี้คลาสไดสาธิตการใชงานเคร�่องจักรฯคลาสในการผลิตพลังงาน 
สีเข �ยว อาทิ ก าซชีวภาพและพลังงานชีวมวล สามารถดูวงจรการทำงานไดจากแผนภาพ 
เกษตรกรรม กับการผลิตพลังงานหมุนเว�ยน 

กำหนดงานนิทรรศการเคร�่องจักรกลฯ Agritechnica Asia 2021
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
พบกับคลาส ไดที่ฮอลล 98 บูธหมายเลข F15

มิสเตอรเกออรก ชมิดท เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยกำลังพ�ดคุยกับเจาหนาที่จากบร�ษัทคลาสฯ
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Logic Puzzle: Farming
Play time

เทอรร�่สั่งซื้อเคร�่องจักรฯ ที่มีอักษรข�้นตนเหมือนกับชื่อของเขา
เอลี่และเอ็มมาไมตองการซื้อ Telehandlers (รถที่มีแขนยาวใชยกของข�้นที่สูงได)
เล็กซี่ไมไดตองการซื้อ Baler (เคร�่องอัดฟางหร�ออัดใบออย)
เอ็มมา โจอี้และเล็กซี่ไมตองการ Tractors (รถแทรกเตอรหร�อรถไถ)
เกษตรกรที่สั่งชื้อ Combine (รถเกี่ยวนวด) มีอักษร i ในชื่อของเขา 
เอ็มมาและเอลี่ไมไดสั่งซื้อ Forager (รถเก็บเกี่ยวพ�ชอาหารสัตว)

เล็กซี่

เอ็มมา

เอลี่

เทอรร�่

โจอี้

แทรกเตอร เทเลแฮนดเลอร คอมไบน ฟอเรเจอร เบเลอร

สงคำตอบมาทางขอความในเฟซบุคหร�ออินสตาแกรมของคลาส หร�อไลนมาที่ @claas.sea

ใชคำใบและตารางดานลางไขปญหาตอไปนี้
เกษตรกรหาทานเดินทางไปที่รานตัวแทนจำหนายของ คลาส
แตละทานสั่งซื้อเคร�่องจักรฯ ของคลาสคนละชนิดกัน 
แตทานใดซื้ออะไรบางนะ มาหาคำตอบดวยกันเถอะ

https://www.claas.co.th
https://www.facebook.com/CLAAS.SouthEastAsia/
https://www.youtube.com/channel/UC3w6mjJIdUf5fPQDgy-K7wA
https://page.line.me/dsc9288c
https://www.instagram.com/claas_sea/



