
Maersk Container Industry นาํเสนอตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ Star Cool 
เป็นคร้ังแรกจากโรงงานแห่งใหม่ในชิลี 
 
โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก--11 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท ์
 
การคา้อาหารสดท่ีเน่าเสียง่ายในตลาดโลกเปล่ียนโฉมใหม่เม่ือ Maersk Container Industry (MCI) 
ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจอิสระของกลุ่มบริษทั Maersk Group เปิดเผยในวนัน้ีวา่ 
บริษทัไดเ้ร่ิมผลิตตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็และเคร่ืองทาํความเยน็ Star Cool เป็นคร้ังแรกในอเมริกาใต ้
ซ่ึงเป็นการผลิตท่ีโรงงานแห่งใหม่ของ MCI ในเมืองซานอนัโตนิโอ ประเทศชิลี 
 
สามารถรับชมส่ือประชาสัมพนัธ์แบบมลัติมีเดียไดท่ี้: http://www.multivu.com/players/uk/7688
551-maersk-container-industry-factory-chile/ 
 
ตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ขนาด 40 ฟุตท่ีไดรั้บมาตรฐาน ISO และไดมี้การผลิตนาํร่องเป็นคร้ังแรกน้ี 
ถกูส่งมอบใหก้บัฝ่ายปฏิบติัการของ Maersk Line และ CMA CGM ดว้ยดีในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2558 หลงัจากนั้นเพียงไม่นาน บริษทัชิปป้ิงทั้งสองแห่งกไ็ดส่้งคาํสั่งซ้ือใหม่เขา้ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัขอ้เสนอท่ีมีมูลค่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง Maersk Line จึงไดส้ั่งซ้ือจากโรงงานของ 
MCI ในปริมาณท่ีคงท่ีต่อเดือน 
ส่งผลใหบ้ริษทัมีความคล่องตวัมากข้ึนและตอบสนองต่อความตอ้งการในภมิูภาคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
"เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูส่้งออกผลไม ้ เราไดต้ั้งโรงงานข้ึนตรงจุดท่ีมีความตอ้งการอยา่งเหมาะสม 
นบัเป็นคร้ังแรกในอเมริกาใตท่ี้ตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็จะสามารถส่งตรงจากโรงงานไปยงัฟาร์มไดโ้ดยตรง" สติก 
ฮอฟฟ์เมเยอร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ MCI กล่าว "การนาํเสนอตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ท่ีติดตั้ง Star 
Cool ในภมิูภาคใหก้บับริษทัชิปป้ิง เกษตรกร ผูจ้ดัจาํหน่ายผลไม ้และบริษทัท่ีทาํธุรกิจใหเ้ช่า 
จะไดรั้บผลประโยชน์ทางการเงินเป็นจาํนวนหลายพนัดอลลาร์หน่ึงต่อตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ 
และหลายลา้นดอลลาร์สาํหรับทั้งอุตสาหกรรม" 
 
ชิลีมีความตอ้งการตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็มากกวา่ 100,000 ตูใ้นทุกๆปี 
เพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีขนาดใหญ่ ซีเบอรี 
ซ่ึงเป็นบริษทัวเิคราะห์ดา้นบริการชิปป้ิงและการขนส่งระดบัสากลคาดการณ์วา่ เม่ือพิจารณาโดยรวมโคลมัเบีย เอกวาดอร์ 
และเปรูเขา้ดว้ยแลว้ ความตอ้งการตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็จะอยูท่ี่ประมาณ 300,000 ตู ้
โดยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จีนเป็นเพียงประเทศเดียวจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัท่ีมีการผลิตตูค้อนเทนเนอร์หอ้งเยน็ 
 
"MCI เป็นซพัพลายเออร์เชิงกลยทุธ์ของ Maersk Line การผลิตตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ Star Cool 
นอกประเทศชิลีหมายความวา่  
เราจะสามารถนาํตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็มาใชไ้ดใ้นทนัทีแทนท่ีจะใชเ้วลาในการเดินทางเพ่ือเคล่ือนยา้ยตูเ้ปล่า 
ซ่ึงจะช่วยใหเ้ราสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆบริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของอเมริกาใต"้ โซเรน ทอฟท ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการของ Maersk Line กล่าว 



 
สาํหรับเกษตรกรในทอ้งถ่ิน การเขา้ถึงเทคโนโลยเีคร่ืองทาํความเยน็แบบผนวกรวม Star Cool ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดน้ี 
เปิดโอกาสไปสู่การขยายตลาดในวงกวา้งข้ึน และยงัเป็นตวัเร่งการส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารสดของอเมริกาใต ้
ตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ Star Cool ไม่เพียงแต่จะสามารถใหบ้ริการแก่บริษทัขนส่งสินคา้ท่ีอุณภมิูแช่แขง็เท่านั้น 
แต่ยงัใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย  บริการเสริมของระบบ "การควบคุมสภาพแวดลอ้ม" 
ท่ีผา่นการพิสูจน์มาแลว้ในเร่ืองการขนส่งผลไมแ้ละผกัสดในระยะทางท่ีไกลข้ึน  ตวัอยา่งเช่น กลว้ย อโวคาโด มะม่วง 
และหน่อไมฝ้ร่ัง 
 
"เราตั้งตารอท่ีจะใชโ้ซลูชัน่เคร่ืองทาํความเยน็ท่ีทนัสมยัของเรากบัทุกๆความตอ้งการดา้นการขนส่งของอุตสาหกรรมผลไม้
ในภมิูภาค เราอยูใ่นธุรกิจน้ีมาเป็นเวลนาน และพนกังาน 1,000 
คนของเรามุ่งมัน่ยอยา่งเตม็ท่ีในการรับประกนัการผลิตผลิตภณัฑใ์นระดบัเวลิดค์ลาส" สติก ฮอฟฟ์เมเยอร์ กล่าว 
 
"โรงงาน MCI แห่งใหม่ของเราเป็นการลงทุนเชิงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีะอาดท่ีมีมูลค่า 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ในอีกหลายปีต่อจากน้ี เราจะเพ่ิมกาํลงัการผลิตตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็อยา่งค่อยเป็นค่อยไปสู่ท่ีระดบั 25,000 
ตูต่้อปีโดยใหค้วามสาํคญัอยา่งเตม็ท่ีกบัความปลอดภยัและคุณภาพ 
โรงงานดงักล่าวไดรั้บการออกแบบสาํหรับการขายตูค้อนเทนเนอร์หอ้งเยน็จาํนวน 40,000 ตูภ้ายในปี 2563 
ภายในโรงงานเดียว" สติก ฮอฟฟ์เมเยอร์ กล่าวเสริม 
 
เก่ียวกบั Maersk Container Industry 
 
Maersk Container Industry A/S (MCI) พฒันาและผลิตตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ 
ตูค้อนเทนเนอร์แบบแหง้ และเคร่ืองทาํความเยน็ Star Cool สาํนกังานใหญ่ของ MCI 
ซ่ึงรวมถึงศนูยก์ารวจิยัและพฒันา และศนูยก์ารทดสอบทางวศิวกรรมตั้งอยูท่ี่ประเทศเดนมาร์ก 
บริษทัมีโรงงานผลิตในจีนและชิลี ตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ท่ีติดตั้ง Star Cool ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์รือธงของ 
MCI นาํเสนอเทคโนโลยเีชิงนวตักรรม เช่น การควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CA) และการระบายอากาศแบบอตัโนมติั 
(AV+) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับในวงกวา้งวา่เป็นตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังานสูงสุดในตลาด 
MCI มีพนกังาน 5,500 คนและมีเครือข่ายผูใ้หบ้ริกาทัว่โลกกวา่ 350 ราย 
ในการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมการขนส่งแบบใชพ้าหนะหลายประเภทนั้น กลุ่มลกูคา้ของ MCI รวมไปถึง บริษทัชิปป้ิง 
ผูจ้ดัจาํหน่ายผลไม ้และบริษทัท่ีทาํธุรกิจใหเ้ช่า MCI เป็นภาคธุรกิจอิสระของ Maersk Group 
กลุ่มบริษทัระดบัโลกท่ีมีพนกังานประมาณ 89,000 คน และมีสาํนกังานใน 130 ประเทศ 
 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม: http://www.mcicontainers.com 
 
เก่ียวกบั: Maersk Container Industry San Antonio 
 
โรงงานผลิตของ Maersk Container Industry ในซานอนัโตนิโอ (MCIS) 
ผลิตตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็และเคร่ืองทาํความเยน็ Star Cool โรงงานแห่งใหม่น้ีเร่ิมทาํการผลิตในปี 2558 
และมีพนกังานประมาณ 1,000 คน และเป็นโรงงานแห่งแรกของอุตสาหกรรมในอเมริกาใต ้



ตวัโรงงานไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถผลิตตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็และเคร่ืองทาํความเยน็ Star Cool ไดถึ้ง 
40,000 หน่วยต่อปี สถานท่ีตั้งทางภมิูศาสตร์มีความสาํคญัอยา่งมาก การอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีของกลุ่มผูส่้งออก 
และการลดตน้ทุนดา้นการเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์แบบหอ้งเยน็เปล่าไดเ้ป็นจาํนวนมากหมายความวา่ MCIS 
มีบทบาทท่ีสาํคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของการขนส่งแบบใชพ้าหนะหลายประเภททัว่
โลก 
 
เก่ียวกบั Maersk Line 
 
Maersk Line เป็นบริษทัชิปป้ิงตูค้อนเทนเนอร์รายใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีช่ือเสียงในเร่ืองการใหบ้ริการท่ีน่าเช่ือถือ 
มีความยดืหยุน่ และมีประสิทธิภาพดา้นความประหยดั บริษทัใหบ้ริการขนส่งทางทะเลในทุกภมิูภาคทัว่โลก  
เราใหบ้ริการแก่ลกูคา้ผา่นทางสาํนกังาน 374 แห่งใน 116 ประเทศ บริษทัมีพนกังานบนเรือ 7,100 คน 
และพนกังานท่ีทาํงานภาคพ้ืนดิน 23,000 คน และเรือบรรทุกสินคา้จาํนวน 619 ลาํ 
บริษทัทาํตลาดบริการต่างๆของเราผา่นทางแบรนด ์Maersk Line, Safmarine และ SeaLand 
(Intra-Americas) โดย Maersk Line เป็นบริษทัโฮลด้ิงของ MCC Transport (Intra-

Asia) และ Seago Line (Intra-Europe) และเป็นส่วนหน่ึงของ Maersk Group 
ซ่ึงมีสาํนกังานใหญ่ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กลุ่มบริษทัมีพนกังานกวา่ 89,000 คนใน 130 ประเทศ 
และมีรายไดใ้นปี 2557 ท่ี 4.8 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
 
ขอ้มูลการติดต่อ: 
Maersk Container Industry 
ต่างประเทศ: 
Tanja Kjaersgaard Doky 
อีเมล: tanja.doky@maersk.com 
โทร: +45-2095-8705 
 
ชิลี: 
Catalina Concha 
อีเมล: cconcha@extend.cl 
และ Alejandro Bascur 
อีเมล: abascur@extend.cl 
โทร: +569-8-2497891 
 
(รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151111/286190 ) 
 
แหล่งข่าว: Maersk Container Industry 
 


