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Thailand & Japan Collaboration Program 
“ Technology Transfer and Business Matching ” 

 

COLLABORATION WITH JAPANESE COMPANYIES OF KANAGAWA PREFECTURE 
 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท., สมาคมความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) และ Yokohama Bank ร่วมกบั Kanagawa 

Prefecture ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจในการแลกเปล่ียนด้าน

เทคโนโลยีและการขยายโอกาสทางธรุกจิร่วมกนั กบัองคก์รญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน 

“Technology Transfer and Business Matching” กบับริษัทญี่ปุ่นของ  

จังหวัดคะนะงะวะซึ่งเป็นจงัหวัดที่มปีระชากรอาศัยอยู่มากที่สดุเป็นอนัดบั 2 

ของญี่ปุ่น และมพ้ืีนที่ตดิกบักรงุโตเกยีว จงึท าให้จงัหวัดนี้ เป็นพ้ืนที่ส  าคญัชี้น า

เศรษฐกจิของญี่ปุ่น มอีตุสาหกรรมที่หลากหลายและเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นน า

หลายแห่ง เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์, อตุสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรมการสื่อสาร/โทรคมนาคม และอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  จากผลการส ารวจพบว่า อตุสาหกรรม

ของประเทศญี่ปุ่นและอตุสาหกรรมไทยต้องการความร่วมมอืระหว่างกนั (Business Matching) ค่อนข้างสงู จงึได้ร่วมกนัจัดงานในคร้ังนี้ขึ้น 

 

 

 

 

 
 

ก าหนดการ 

13.00 – 13.30  น. ลงทะเบยีน 

13.30 – 15.00 น.   เทคโนโลยีการตรวจจบัโลหะเพือ่ลดการปนเป้ือนในอาหาร 

  โดย ANRITSU INFIVIS (THAILAND) CO., LTD. 

      เทคโนโลยีการป้องกนัฟ้าผา่ส าหรบัอุปกรณเ์คร่ืองมอืเคร่ืองใชด้า้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

  โดย  SANKOSHA ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. 

      Automatic Strapping Machines 

  โดย  STRAPACK (THAILAND) CO., LTD. 

      อุปกรณก์ารจบัภาพเพือ่ความปลอดภยั (Super Fisheye Camera) 

  โดย  NATURE CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. 

15.00 – 16.30 น. การพบและเจรจาธรุกจิระหว่างผู้ประกอบการไทย และ ผู้ประกอบการญี่ปุ่น  ( จับคู่เจรจา 1:1 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สมคัรเขา้ร่วมงาน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ไดท่ี้  e-Mail: ladawan@tpa.or.th  คุณลดาวลัย ์โทร.02-258-0320 ต่อ 1404 

Metal Detector Strapping Machine Lightning protection solutions IDIS Super Fisheys 

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 

เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องสัมมนา 303 ชัน้ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) สุขุมวิท 

29 บรรยายเป็นภาษาไทย 

สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน ฟรี! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ขอ้มูลบริษทั 

ANRITSU INFIVIS (THAILAND) CO., LTD. www.anritsu.com 

บริษัทมคีวามมุ่งมั่นในการประกนัคุณภาพและบริการที่มคุีณภาพสงู ด้วยการพัฒนาร่วมกนักบัลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่อง และตระหนักถงึความปลอดภัยในอาหารและยาจงึได้พัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับโลหะเพ่ือ

ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมและลดการปนเป้ือนในอาหารและยา โดยใช้คุณสมบตัขิองสนามแม่เหลก็ซึ่งมี

ความไวสงูและมีความแม่นย าสงู ได้คุณภาพระดบัประเทศญี่ปุ่น  
 เน่ืองจากเป็นเคร่ืองจักรทีใ่ช้เกีย่วข้องกบัอาหารและยาจึงตอ้งการ Supplier ทีม่ีคุณภาพ

ระดบัมาตรฐานอาหารและยา มีความรวดเร็ว ตรงเวลา และราคาเหมาะสม ทางดา้นแปร

รูปโลหะ(สแตนเลส, เหล็ก) ทั้งดา้นการตดั พบั ข้ึนรูป ขดัเงา(ผิวกระจก) ชุบ และพ่นสี 

SANKOSHA ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. www.sankosha.co.jp 

บริษัทด าเนนิธรุกจิเกี่ยวกบัการป้องกนัความเสยีหายเนื่องจากฟ้าผ่าอย่างครบวงจร เป็นที่รู้จักกนัมา

อย่างยาวนาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ าหน่ายอปุกรณใ์นระบบป้องกนัฟ้าผ่าทั้งภายใน และ 

 ภายนอกอาคาร เช่น ระบบป้องกนัไฟกระชาก SPD (Surge Protector), อปุกรณต์รวจจับไฟกระชาก

ในระบบ, ระบบรากสายดนิ และแกส๊ทิ้วด ์(Ceramic Arrester) ในแผงวงจรอเิลก็ทรอนิค เป็นต้น 

 ต้องการท าสัญญาค้าขายกบับริษัททีรั่บเหมางานระบบให้กบักลุ่มธุรกจิรถไฟฟ้า  
โทรคมนาคม งานโครงการขนาดใหญ่ บริษัททีผ่ลติอุปกรณ์อิเลคทรอนิค หน่วยงาน
บ ารุงรักษาในโรงงานขนาดใหญ่ บริษัทด้านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์
ตรวจจับ Sensor และทีป่รึกษาการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกนัฟ้าผ่า เป็นต้น 
STRAPACK (THAILAND) CO., LTD.            www.strapack.com 

เป็นบริษัทที่เข้ามาประกอบกจิการในประเทศไทยมาเป็นเวลามากกว่า 30ปีและมคีวาม

เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในด้านการผลิตชิ้นส่วนและประกอบเคร่ืองรัดหีบห่อ ซึ่งสง่ขาย

ไปที่ประเทศญี่ปุ่น 100% บริษัทมเีคร่ืองจักรที่สามารถรองรับกระบวนการผลิตต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจักรขึ้นรปูชิ้นสว่นประกอบ เคร่ืองจักรส าหรับงานท าส ี ท าให้บริษัท

สามารถด าเนนิการผลิตแบบครบวงจรได้ด้วยตวัเอง เริ่มตั้งแต่กระบวนการขึ้นรปู

ชิ้นส่วนประกอบ การท าส ีจนกระทั่งประกอบให้เป็นผลิตภัณฑเ์ครื่องรัดหีบห่อ 

 บริษัทก าลงัขยายการผลิตจึงต้องการหาผูผ้ลิต/ขายวตัถุดิบ อาทิ Flat 

Bar, Round Bar ทีไ่ดต้ามมาตรฐาน JIS, สีฝุ่น, Supplier ทีร่บัพ่นสีฝุ่น, 

ท างานหล่อข้ึนรูปเหล็ก FC เหล็กหล่อ FCD เหล็กหล่อเหนยีว,งานชุบ Trivalent Chromate Cr3, Black Oxide, Sheet 

Metal เช่น กระบวนการตดั (Laser, Terret Punch) งานพบั งานเชื่อมประกอบ (MIG, TIG) ทีไ่ดม้าตรฐาน ISO 

NATURE CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. www.nctl.co.th 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ได้รับ

การการันตคุีณภาพสนิค้าจากประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทของเราให้ค าปรึกษา

ออกแบบ และบริการหลังการขาย มผีลิตภัณฑต่์างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด 

(CCTV), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) , ระบบรักษาความ

ปลอดภัยด้วยเส้นใยแก้วน า้แสง (Fiber Security System), ระบบรักษาความ

ปลอดภัยด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Security System) 

 ต้องการ Supplier ที่มีความช่ึยวชาญทางด้านการเดินโครงข่ายและ
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของกจิการทีพ่กัอาศัย เช่น อพาร์ทเม้นส์ คอนโด, ตัวแทนจ าหน่ายระบบ
และอุปกรณ์ความปลอดภัย หน่วยงานด้านบริการเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต, พฒันาระบบซอฟแวร์ เป็นต้น ในพืน้ทีนิ่คม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคกลาง และภาคตะวนัออก เช่น จังหวดักรุงเทพฯ อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นต้น 

ด ูVDO เทคโนโลย ีIDIS 12MP Super Fisheye ไดท้ ี ่
https://www.youtube.com/watch?v=4bujgPdG7d

o 


