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จงัหวดัคะนะงะวะเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรอาศยัอยูม่ากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่น เน่ืองจากมี
พ้ืนท่ีติดกบักรุงโตเกียว จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีกลายเป็นพ้ืนท่ีส าคญัช้ีน าเศรษฐกิจของญ่ีปุ่น มี
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลายและเป็นท่ีตั้งของบริษทัชั้นน าหลายแห่ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต,์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์, อุตสาหกรรมการส่ือสาร/โทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยชีีวภาพ เป็นตน้ นอกจากน้ี ในประเทศไทย มีบริษทัจากญ่ีปุ่นจากหลากหลายจงัหวดั
เขา้มาลงทุนกวา่ 400 บริษทั ซ่ึงรวมถึงบริษทัในเมือง Sagamihara ดว้ย และจากการท าแบบส ารวจ
เร่ืองการเขา้มาลงทุนใน ไทย เวยีดนาม และอินโดนีเซีย จากผลการส ารวจพบวา่ อุตสาหกรรม

ของประเทศญ่ีปุ่นและอุตสาหกรรมไทยตอ้งการความร่วมมือระหวา่งกนั (Business Matching) ค่อนขา้งสูง  ดงันั้น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญ่ีปุ่น) : 
ส.ส.ท., สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญ่ีปุ่น-ไทย (JTECS) และ Yokohama Bank ร่วมกบั Kanagawa Prefecture  จึงเห็นเป็นโอกาสอนัดีในการขยาย
โอกาสการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการไทย จึงขอเรียนเชิญท่านผูป้ระกอบการท่ีสนใจในการแลกเปล่ียนดา้นเทคโนโลยแีละการขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกนั
เขา้ร่วมงานในคร้ังน้ี 

 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 – 13.35 น. พิธีเปิดงาน 

13.35 – 14.05 น. สมัมนาพิเศษในหวัขอ้ 

 “Our challenge to improve the productivity for the manufacturing line by using the robotics, loT, and AI technology” 

(1)  Robotics technology: Industrial robot for the production line and the living robot to improve QoL. 
(2)  IoTtechnology: from the viewpoint of “improvement”, we install the IoTtechnology into the agriculture filed, the     
      manufacturing field and the life field. 
(3)  AI technology: we are trying to install the AI technology onto the robotics and the IoTto improve the performance. 

   วิทยากร   Dr. Kiyotaka KATO 

     Representative, K Square Network  
     Coordinator, SIC Robot Center Business 
 

14.05 – 15.10 น.   เคร่ืองแยกคราบน า้มนั และเคร่ืองแยกเศษตะกอน - EISHIN (THAILAND) CO., LTD. 
ผูผ้ลิตเคร่ืองแยกคราบน ้ ามนั ท่ีมีระบบพลงัดูดซบัและระบบหมุนเวยีนกลบัสู่ถงั  โดยมี  Nozzle valve เป็นตวัส าคญัหลกัในการแยก
คราบน ้ า ซ่ึงไดรั้บการจดสิทธิบตัรจากประเทศญ่ีปุ่น และเคร่ืองแยกเศษตะกอนมีแรงอนัทรงพลงัในการดูดซบัส่ิงต่างๆ และของเหลว
ท่ีถูกดูดจะไหลเวยีนกลบัไปยงัถงั และแยกตะกอนออกไป   ต้องการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ ECO, EIT  

 
 

Thailand & Japan Collaboration  

สนใจ สมัครเข้ำร่วมงำน ฟรี! …. ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

 = = บรรยำยเป็นภำษำไทย  = = 

วนัองัคำรที ่20 พฤศจิกำยน 2561 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องสัมมนำ 303 ช้ัน 3 สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่ น) สุขุมวทิ 29 
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สมคัรเขา้ร่วมงาน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ไดท่ี้  e-Mail: jsme@tpa.or.th  คุณณิชาภา  

 

   เทคนิคการ DIE CUT และเทปกาวแบบพเิศษส าหรับช้ินส่วนยานยนต์ - Daikyo International (Thailand) Co., Ltd.    
ผูผ้ลิต DIE CUT และจ าหน่ายสินคา้หลากหลายประเภทเช่น เทป ยาง ฟองน ้ า เทปส าหรับติดช้ินส่วนภายนอกส าหรับยานยนต ์
นอกจากน้ียงัท าการน ายางท่ีทนตอ่สภาพอากาศหรือ TPE ท่ีเป็น End Rubber อยูร่ะหวา่งกนัชนกบัตวัถงัมาติดเทป และมีการท า
ส าหรับ Rubber Spacer   ต้องการจ าหน่ายผลติภัณฑ์กบับริษัท OEM หรือ Tier ผู้ผลติอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถยนต์ 

  
   งานพมิพ์พเิศษบนวัสดุโลหะและพลาสตกิ– TDI ELECTRONIC CO., LTD.  

ผูผ้ลิตงานพิมพพ์ิเศษบนวสัดุประเภทโลหะ พลาสติก และพฒันาการผลิต ผลิตภณัฑพ์ลาสติก เช่น แผงหนา้กากอุปกรณ์, สวติซ์
ควบคุม   ต้องการจ าหน่าย Capacitive Film Sensor, Membrane Switch, Film Insert Molding  
 

   ผลติฮีตเตอร์และเซ็นเซอร์วดัระดบัของเหลวป้องกนัการระเบิด – WATTY CORPORATION 
ผูผ้ลิตฮีตเตอร์และเซ็นเซอร์ โดยเคร่ืองวดัอุณหภูมิถูกพฒันาและผลิตข้ึนโดยใชร้ะบบความร้อนในเมืองซากามิฮาร่า จงัหวดัคานางา
วะ เซ็นเซอร์วดัระดบัของเหลวป้องกนัการระเบิด เซ็นเซอร์ไจโรตรวจจบัมุม  ต้องการหา Partner ผู้แทนจ าหน่ายเซ็นเซอร์วดั
อุณหภูม,ิ เซ็นเซอร์วดัระดบัของเหลว และเซ็นเซอร์วดัมุม 
 

      เคร่ืองทดสอบก๊าซไอเสียรถยนต์ – KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K. 
ผูผ้ลิตเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ในไอเสีย สามารถใชส้ าหรับการตรวจสอบ
และการปรับเคร่ืองยนต ์เพื่อซ่อมบ ารุงรถยนต ์เคร่ืองทดสอบควนัด าในก๊าซไอเสียของเคร่ืองยนตดี์เซลจากส่วนท่ียดึติดกบักระดาษ
กรอง ปริมาณของแสง (ระดบัมลภาวะ) ท่ีสะทอ้นแสงบนกระดาษจะปรากฏเป็นรูปแบบดิจิทลัแสดงความหนาแน่นของควนัด า และ
เคร่ืองตรวจจบัก๊าซ KITAGAWA ประกอบดว้ยหลอดตรวจจบัและเคร่ืองสกดัดว้ยแก๊ส การวดัความเร็วของแก๊สท่ีเป็นอนัตรายไดง่้าย 
 ต้องการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ เคร่ืองตรวจวดัก๊าซไอเสียรถยนต์และเคร่ืองตรวจจบัก๊าซ  

 
    ผลติงานป๊ัมช้ินส่วนรถยนต์– SHONAN UNITEC (THAILAND) CO., LTD.   

ผูผ้ลิตงานป๊ัมช้ินส่วนรถยนตโ์ดยมุ่งเนน้รถบรรทุกในประเทศญ่ีปุ่น และรถกระบะในประเทศไทยภาย ใตบ้ริษทัในเครือ ISUZU 
GROUP  ต้องการหา Outsourcing ผลติช้ินงานเคร่ืองป๊ัม Press machine, เคร่ืองเช่ือม Welding machine, การขึน้รูป Forging 
และเคลือบผวิ Coating 

 
   เทคโนโลยกีารผลติสติก๊เกอร์มาตรฐานประเทศญ่ีปุ่น – THAI SEIKO PRINTING CO., LTD. 

เทคโนโลยกีารผลิตสต๊ิกเกอร์มาตรฐานประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับรถยนตท่ี์ทนต่อสภาพอากาศ, ความร้อน และสารเคมี   ต้องการ
จ าหน่ายผลติภัณฑ์ 
 

 ประกอบชุดสายไฟส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  - NISSEI MIZUKI CO., Ltd.     
 ผูผ้ลิตประกอบช้ินส่วน ชุดสายไฟ ผูป้ระกอบช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปและงานฉีดข้ึนรูปพลาสติก  ต้องการหา Out 

Source ส าหรับโรงงานในประเทศลาว จ าหน่ายผลติภัณฑ์ประกอบชุดสายไฟ, งานประกอบสินค้าหุ่น, ของเล่น และงานฉีดพลาสตกิ 
 

15.00 – 16.30 น. กำรพบและเจรจำธุรกจิระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทย และ ผู้ประกอบกำรญ่ีปุ่น (จบัคู่เจรจำ 1:1) 
 
 


