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JCM Global Brings Leading Transaction Technologies to TRAFS, 

Thailand’s Premier Food, Hotel and Retail Show 
 
TOKYO, Japan (July 18, 2013) – Leading transaction technologies supplier JCM Global is known worldwide for its 
award-winning transaction products, and now JCM’s newest regional office, JCM Asia Pacific, is bringing its 
solutions to TRAFS, Thailand’s premier food, hotel and retail show.  
 
The show takes place 25-28 July at BITEC, Bangkok, Thailand, and JCM Asia Pacific will be in the IT/Software 
area in booth #7 along with its Thai distributor, Retailing Technology. 
 
TRAFS focuses on retail, food and hospitality services and JCM will be showing products that are perfectly suited 
for Top Up, Auto Pay, Payment Kiosk, Retail Safe Deposit, drink vending machine and self check out market in 
Thailand and ASEAN.  
 
Among the transaction technologies JCM will be showing are the Taiko™ (PUB), Vega™, Vega-RC™, TBV™ and 
the new iPRO-RC™ recycling bill validator. JCM bill validators have a wide range of performance standards and 
functions to meet any budget or business requirement. One thing all JCM bill validators have in common is their 
high standards of security combined with high acceptance rates. 
 
To help show attendees understand JCM products and service even better, the booth will also feature a 
demonstration kiosk unit for various applications. Sales representatives and engineers will be on hand to talk with 
attendees on important topics ranging from machine integration, specs and solution to kiosk installation. 
 
Visit JCM at TRAFS, or for more information now, visit JCM’s 24-hour global tradeshow at www.jcmglobal.com.  
 
About JCM Global  
JCM Global is the world’s leading transaction technologies supplier for the banking, retail, kiosk and gaming 
industries. With unsurpassed service and support, JCM Global is trusted by operators, manufacturers and 
integrators on six continents. Its extensive line of award-winning products set global standards with ground-
breaking products like the iVIZION®, Universal Bill Acceptor (UBA®) and Vega-RC™ bill validators, Intelligent 
Cash Box (ICB®) and PayCheck 4™ thermal printer. For more information, visit JCM Global’s 24-hour tradeshow 
at www.jcmglobal.com.  
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JCM GLOBAL ได้น ำเทคโนโลยกีำรท ำธุรกรรมกำรเงนิช้ันน ำมำน ำเสนอในงำน TRAFS,  

งำนแสดงอตุสำหกรรมอำหำรโรงแรม และธุรกจิค้ำปลกีช้ันน ำของไทย 
 

TOKYO, Japan (July 18, 2013) – ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีเก่ียวกบั เทคโนโลยีกำรท ำธุรกรรมกำรเงินชั้นน ำหรือ JCM Global เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก 
ในนำมของผูค้วำ้รำงวลัผลิตภณัฑด์ำ้นกำรท ำธุรกรรมกำรเงิน และ ณ เวลำน้ี ส ำนกังำนในส่วนภูมิภำคของ JCM ท่ีเพิ่งเปิดตวั (JCM ภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก) 
ก ำลงัจะน ำเสนอนวตักรรมใหม่ท่ีงำน TRAFS, งำนแสดงอุตสำหกรรมอำหำรโรงแรม และธุรกิจคำ้ปลีกชั้นน ำของไทย 

 
ก ำหนดกำรของงำนแสดงวนัท่ี 25-28 กรกฏำคม ณ ศูนยแ์สดงสินคำ้ไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, และ JCM จะอยูใ่นพื้นท่ีของโซนงำนแสดง 

IT/Software บูธล ำดบัท่ี 7 โดยจดัแสดงร่วมกบับริษทั Retailing Technology ซ่ึงเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  
 

TRAFS มุ่งเนน้ควำมส ำคญัไปท่ีอุตสำหกรรมคำ้ปลีก อำหำรและอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกบังำนบริกำร และในส่วนของ JCM 
จะแสดงผลิตภณัฑอ์ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรเติมเงิน กำรจ่ำยเงินอตัโนมติั เคร่ืองช ำระเงินอตัโนมติั เคร่ืองรับฝำกเงินอตัโนมติั เคร่ืองจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 
ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอำเซียน 
 

ในส่วนผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆท่ี  JCM จะน ำแสดงในงำน ประกอบดว้ย Taiko ™ (PUB), Vega ™, Vega-RC ™, TBV ™ และ 
นวตักรรมใหม่ล่ำสุด IPRO-RC ™ เคร่ืองรับธนบตัรแบบหมุนเวียน เคร่ืองรับธนบตัรของ JCM มีมำตรฐำนท่ีหลำกหลำย 
กำรปฏิบติังำนและกำรท ำงำนเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร ท่ีเหมำะสมกบังบประมำณหรือธุรกิจในระดบัท่ีแตกต่ำงกนั ส่ิงหน่ึงท่ีเคร่ืองรับธนบตัรทุกตวัของ JCM 
มีเหมือนกนัคือ มำตรฐำนท่ีสูงของกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำรป้องกนัธนบตัรปลอม และมีอตัรำกำรรับธนบตัรท่ีสูงเช่นเดียวกนั 
 

เพื่อช่วยใหผู้เ้ขำ้ร่วมงำนแสดงมีควำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑ ์ และกำรบริกำร ของ JCM  ไดดี้ยิ่งข้ึน ณ บูธแสดงงำนจะไดมี้กำรจดัเคร่ือง Kiosk 
ส ำหรับสำธิตกำรใชง้ำนในรูปแบบต่ำงๆ พนกังำนขำยและวิศวกรจะอยูค่อยใหบ้ริกำรและพดูคุย 
ใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่ผูเ้ขำ้ร่วมงำนในหวัขอ้ท่ีส ำคญัตั้งแต่กำรน ำเคร่ืองรับธนบตัรไปใชง้ำน, รำยละเอียดและกำรแกไ้ขปัญหำส ำหรับกำรติดตั้ง 
 

ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถเยี่ยมชม JCM ในงำน TRAFS หรือสำมำรถเขำ้ไปดูรำยละเอียดผลิตภณัฑข์อง JCM จำกทุกมุมโลกตลอด 24 ชม.  ท่ีเวบ็ไซด ์
www.jcmglobal.com 
 
เกีย่วกบัเรำ 

JCM Global เป็นผูผ้ลิตชั้นน ำของโลก ดำ้นเทคโนโลยีกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน อุตสำหกรรมธนำคำร, ตูจ้  ำหน่ำยอตัโนมติั, กำรคำ้ปลีกและเคร่ืองเล่นเกมส์ 
ดว้ยบริกำรท่ียำกท่ีจะหำใครเทียบ JCM Global ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผูป้ระกอบกำร ฝ่ำยผลิตและฝ่ำยติดตั้งใน 6 ทวีปทัว่โลก 

ควำมหลำกหลำยของสำยผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรำงวลัมำตรฐำนระดบัโลก ประกอบดว้ยผลิตภณัฑใ์หม่อนัยอดเยี่ยม อำทิเช่น iVIZION®, Universal Bill Acceptor (UBA®) และ 
 Vega-RC ™, กล่องเก็บธนบตัรอจัฉริยะ (ICB®) และ PayCheck 4™ thermal printer ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำเขำ้ไปดูรำยละเอียดผลิตภณัฑข์อง JCM 
จำกทุกมุมโลกตลอด 24 ชม.  ท่ีเวบ็ไซด ์www.jcmglobal.com 
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