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Thailand & Japan Collaboration : Business Matching 
สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี (ไทย-ญีปุ่น่) : ส.ส.ท. รว่มกบั Shinkin Central Bank ขอเรยีนเชญิทา่นผูป้ระกอบการทีส่นใจในการ
แลกเปลีย่นดา้นเทคโนโลยแีละการขยายโอกาสทางธุรกจิรว่มกนั กบัองคก์รญีปุ่น่เขา้รว่มงาน “Thailand & Japan Collaboration : 
Business Matching” 
 

วนัศุกรที์ ่15 มิถุนายน 2561 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ หอ้งสมัมนา 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) สุขุมวิท 
 

บรรยายเป็นภาษาไทย 

สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน ฟรี! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

พบกบั 

     
www.rhinolinings.co.jp  ผู้พฒันาและวิจยัโพลียเูรีย (Polyurea) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีคณุสมบติัต้านทานแรงดึง 
 

     
www.shibakawa.co.jp ผู้ผลิตช้ินส่วนท่ีมีขนาดเลก็และต้องการความแม่นย าสงู 
 

             
www.technoplast.co.jp ผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกทัง้งานกลึง/ตดั/ดดั/เช่ือม/พิมพ/์ขึน้รปู/แกะสลกั 
 

ก าหนดการ 
13.00 – 13.30  น. ลงทะเบยีน 
13.30 – 15.00 น.  การพฒันาวสัดุเคลอืบโพลยีเูรยี (Polyurea) จาก Rhino Japan Inc. 
       การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีม่ขีนาดเลก็และมคีวามแมน่ย าสงู จาก Shibakawa (Thailand) Co.,Ltd. 
       งานตดัเรซิน่ดว้ยความแมน่ย าสงู จาก Technoplast (Thailand) Co.,Ltd. 
15.00 – 16.30 น. การพบและเจรจาธรุกจิระหวา่งผูป้ระกอบการไทย และ ผูป้ระกอบการญีปุ่น่  ( จบัคูเ่จรจา 1:1 ) 

Rhino Japan Inc. 

Shibakawa (Thailand) Co.,Ltd. 

Technoplast (Thailand) Co.,Ltd. 

http://www.rhinolinings.co.jp/
http://www.shibakawa.co.jp/
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Rhino Japan Inc. www.rhinolinings.co.jp 
ผูพ้ฒันาและวจิยัโพลยีเูรยี (Polyurea) ซึง่เป็นสารทีม่คีณุสมบตัติา้นทานแรงดงึ 

เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศญีปุ่น่ใหก้บับรษิทัไรโน่ไรนิงของอเมรกิา บรษิทัไรโน่เจแปนไดร้เิริม่ธุรกจิโพลยีเูรยีซึง่เป็น
สารทีไ่ดร้บัการพฒันาเป็นวสัดุแม่พมิพพ์ลาสตกิในปี ค.ศ. 1980 บรษิทัไรโน่ไรนิงอเมรกิามกีารวจิยัและพฒันาโพลยีเูรยี และวสัดุเคลอืบโพลยีู
เรยี ยรูแีทนเรซนิ เรซนิอพีอ็กซี ่วสัดุเคลอืบตกแต่ง วสัดุเคลอืบกนัไฟและความรอ้น และผลติภณัฑผ์สมพอลเิมอร์หลากหลายชนดิ 

การเคลอืบผวิโพลยีเูรยี  คอืการเกดิปฏกิริยิาทางเคมขีองสว่นประกอบของสารไอโซไซยาเนตและส่วนประกอบของสารเรซนิ 
ขอ้ไดเ้ปรยีบทีส่ าคญัของการพ่นเคลอืบดว้ยโพลยีเูรยีคอืการเกดิปฏกิริยิาของอะมนีและไอโซไซยาเนตเป็นปฏกิริยิาทีร่วดเรว็มากและมี
คุณสมบตัทิางกายภาพทีโ่ดดเด่น เช่น การตา้นทานการฉีกขาด การตา้นทานแรงดงึการยดืออก การตา้นทานทางเคม ีและการขดัถูนอกจากนี้
ไม่จ าเป็นตอ้งใชต้วัเร่งปฏกิริยิาและตวัท าละลายซึง่เป็นยางจงึเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มนอกจากนี้ยงัมคีุณสมบตัทิางกายภาพทีแ่ขง็แกร่งเหมาะ
ส าหรบัการใชง้านทีห่ลากหลาย เช่น กนัซมึ ป้องกนัการกดักร่อน ป้องกนัการขดัผวิคอนกรตี ทนต่อแรงกระแทก การป้องกนัการระเบดิ และ
งานดา้นวศิวกรรม ใชไ้ดเ้กอืบทกุพืน้ผวิรวมทัง้คอนกรตี ไม ้โลหะ และวสัดุพลาสตกิ เป็นตน้ 
 
Shibakawa (Thailand) Co.,Ltd. www.shibakawa.co.jp 
ผูผ้ลติชิน้สว่นทีม่ขีนาดเลก็และตอ้งการความแมน่ย าสงู 

เป็นโรงงาน ONE STOP Solution สามารถรองรบัตัง้แต่ตน้กระบวนคอื คอื ผลติแม่พมิพ ์ งานฉีดพลาสตกิ การสเปรย์ส ีการปริน้ส ี
และการประกอบ มปีระสบการณ์อนัยาวนานดา้นการผลติชิน้สว่นกลอ้งถ่ายรปูใหก้บับรษิทักลอ้งชัน้น า ในปจัจบุนัมกีารผลติ Flash Unit 
ส าหรบักลอ้งถ่ายรปูประมาณ 6 M Pcs. คดิเป็น 50% ของสว่นแบ่งการตลาดทัว่โลก นอกจากนีย้งัผลติสนิคา้ใหก้บัลกูคา้หลากหลายประเภท
อุตสาหกรรม โดยมุง่เน้นไปทีช่ิน้สว่นทีม่ขีนาดเลก็และตอ้งการความแม่นย าสงู ไมว่่าจะเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชก้บั HDD ชิน้สว่นในรถยนต ์อุปกรณ์
ทางการแพทย ์ของเล่น และปริน้เตอร ์เป็นตน้   

มกีารพฒันาบรษิทัคู่คา้ (Partners) เพื่อเตรยีมพรอ้มการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ใหม่  และใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลติสนิคา้
ทีม่คีุณภาพสงูภายใตก้ารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพใหก้บัลกูคา้ทัว่โลก ดว้ยเทคโนโลยขีอง ชบิาคาวะ (ประเทศไทย) สามารถตอบสนองการผลติ
แบบครบวงจร ตัง้แต่การท าแมพ่มิพ ์ฉีดชิน้สว่นพลาสตกิ การพ่นส ีการปริน้ และการประกอบ ซึง่เป็นเทคโนโลยกีารผลติและการควบคุม
คุณภาพจากประเทศญีปุ่น่ มปีระสบการณ์ยาวนานในการผลติชิน้สว่นกลอ้งถ่ายรปูใหก้บับรษิทัชัน้น า มุ่งเน้นผลติชิน้สว่นขนาดเลก็และ
ตอ้งการความแม่นย าสงู ดว้ยการผลติแบบเซลไลน์ท าใหม้คีวามยดืหยุ่นสงูต่อการเปลีย่นแปลงโมเดล 
 
Technoplast (Thailand) Co.,Ltd. www.technoplast.co.jp 
ผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑพ์ลาสตกิทัง้งานกลงึ/ตดั/ดดั/เชือ่ม/พมิพ/์ขึน้รปู/แกะสลัก 

ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑพ์ลาสตกิหลากหลาย ทัง้ดา้นงานกลงึ งานตดั/ดดั/เชื่อมแผ่นพลาสตกิ แท่งพลาสตกิ งานแกะสลกั งาน
พมิพ ์งานขึน้รปู และการจดัจ าหน่ายวตัถุดบิ เป็นตน้ สัง่ผลติเพยีง 1 ชิน้กย็นิดรีบัตามความจ าเป็นและความตอ้งการของลกูคา้ เช่น ชิน้สว่น
อุปกรณ์ ตรวจเชค็จิก๊ เคลื่อนยา้ย Tray แท่นรองรบับรรจุภณัฑ(์ไมพ้าเลท) สรา้งตวัตน้แบบ(Prototype) เป็นตน้ 

※งานพมิพด์ว้ยวสัดุหลากหลายประเภท เช่น *MC-nylon/ POM/ Super high molecular PE/ PPS/ Teflon/ PEEK/ PP/ PE/ 
Acrylic/ Vinyl chloride/ PET/ Polycarbonate/ Bakelite/ Epoxy glass/ Silicon glass/ Miolex/ Unilate/ ABS/ PAI/ PI/ PEI/ PBT/ Industrial 
rubber หรอืยางส าหรบัใชใ้นงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

※งานตดัเรซิน่ดว้ยความแม่นย าสงู สามารถผลติชิน้งานทีม่คีณุภาพสงูภายใตป้ระสบการณ์ทีม่มีาอยา่งยาวนาน เช่น เกณฑค์วาม
คาดเคลื่อนพสิยั1/100 (1mm) การลดการยดืหดของชิน้งาน เป็นตน้ 

※การรกัษาดว้ยความรอ้นของวสัดุพลาสตกิสามารถขจดัแรงตา้นทานและความชืน้และลดการบดิเบีย้วหลงัการตกแต่งขึน้รปู ดว้ย
เตาเผาเหลก็หลอม 
   ※โรงงานแหง่นี้อยู่ภายใตก้ารควบคุมอุณหภมู ิตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนัเพราะเรซิน่เป็นวตัถุดบิทีม่คีวามอ่อนไหวต่ออุณหภมูมิาก 

http://www.shibakawa.co.jp/

