Thailand & Japan Collaboration Program
“ Technology Transfer and Business Matching ”
COLLABORATION WITH JAPANESE COMPANYIES OF KANAGAWA PREFECTURE
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : ส.ส.ท., สมาคมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) และ Yokohama Bank ร่วมกับ Kanagawa
Prefecture ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจในการแลกเปลี่ยนด้ าน
เทคโนโลยีและการขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน กับองค์กรญี่ปุ่นเข้ าร่วมงาน
“Technology Transfer and Business Matching” กับบริษัทญี่ปุ่นของ
จังหวัดคะนะงะวะซึ่งเป็ นจังหวัดที่มปี ระชากรอาศัยอยู่มากที่สดุ เป็ นอันดับ 2
ของญี่ปุ่น และมีพ้ นื ที่ตดิ กับกรุงโตเกียว จึงทาให้ จงั หวัดนี้เป็ นพื้นที่สาคัญชี้นา
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น มีอตุ สาหกรรมที่หลากหลายและเป็ นที่ต้งั ของบริษัทชั้นนา
หลายแห่ง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรมการสื่อสาร/โทรคมนาคม
และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นต้ น นอกจากนี้ จากผลการสารวจพบว่า อุตสาหกรรม
ของประเทศญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมไทยต้ องการความร่วมมือระหว่างกัน (Business Matching) ค่อนข้ างสูง จึงได้ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ข้ นึ

วันศุกร์ ท่ ี 9 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้ องสัมมนา 303 ชัน้ 3 สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท
29

สนใจ สมัครเข้ าร่ วมงาน ฟรี!
ไม่ มีค่าใช้ จ่าย

บรรยายเป็ นภาษาไทย

กาหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 น.  เทคโนโลยีการตรวจจับโลหะเพือ่ ลดการปนเปื้ อนในอาหาร
โดย ANRITSU INFIVIS (THAILAND) CO., LTD.
 เทคโนโลยีการป้องกันฟ้ าผ่าสาหรับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ดา้ นไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
โดย SANKOSHA ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
 Automatic Strapping Machines
โดย STRAPACK (THAILAND) CO., LTD.
 อุปกรณ์การจับภาพเพือ่ ความปลอดภัย (Super Fisheye Camera)
โดย NATURE CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
15.00 – 16.30 น.
การพบและเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และ ผู้ประกอบการญี่ปุ่น ( จับคู่เจรจา 1:1 )

Metal Detector

Lightning protection solutions

Strapping Machine

IDIS Super Fisheys

สมัครเข้าร่วมงาน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ e-Mail: ladawan@tpa.or.th คุณลดาวัลย์ โทร.02-258-0320 ต่อ 1404
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ข้อมูลบริษทั
ANRITSU INFIVIS (THAILAND) CO., LTD.

www.anritsu.com

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกันคุณภาพและบริการที่มคี ุณภาพสูง ด้ วยการพัฒนาร่วมกันกับลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง และตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารและยาจึงได้ พัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจจับโลหะเพื่อ
ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมและลดการปนเปื้ อนในอาหารและยา โดยใช้ คุณสมบัตขิ องสนามแม่เหล็กซึ่งมี
ความไวสูงและมีความแม่นยาสูง ได้ คุณภาพระดับประเทศญี่ปุ่น

 เนื่องจากเป็ นเครื่องจักรทีใ่ ช้ เกีย่ วข้ องกับอาหารและยาจึงต้องการ Supplier ทีม่ ีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานอาหารและยา มีความรวดเร็ว ตรงเวลา และราคาเหมาะสม ทางด้านแปร
รูปโลหะ(สแตนเลส, เหล็ก) ทั้งด้านการตัด พับ ขึ้ นรูป ขัดเงา(ผิวกระจก) ชุบ และพ่นสี
SANKOSHA ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
www.sankosha.co.jp
บริษัทดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการป้ องกันความเสียหายเนื่องจากฟ้ าผ่าอย่างครบวงจร เป็ นที่ร้ จู ักกันมา
อย่างยาวนาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาหน่ายอุปกรณ์ในระบบป้ องกันฟ้ าผ่าทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคาร เช่น ระบบป้ องกันไฟกระชาก SPD (Surge Protector), อุปกรณ์ตรวจจับไฟกระชาก
ในระบบ, ระบบรากสายดิน และแก๊สทิ้วด์ (Ceramic Arrester) ในแผงวงจรอิเล็กทรอนิค เป็ นต้ น


ต้ องการทาสั ญญาค้ าขายกับบริษัททีร่ ับเหมางานระบบให้ กบั กลุ่มธุรกิจรถไฟฟ้า
โทรคมนาคม งานโครงการขนาดใหญ่ บริษัททีผ่ ลิตอุปกรณ์ อิเลคทรอนิค หน่ วยงาน
บารุ งรักษาในโรงงานขนาดใหญ่ บริษัทด้ านระบบการรั กษาความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์
ตรวจจับ Sensor และทีป่ รึกษาการออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็ นต้ น
STRAPACK (THAILAND) CO., LTD.

www.strapack.com

เป็ นบริษัทที่เข้ ามาประกอบกิจการในประเทศไทยมาเป็ นเวลามากกว่า 30ปี และมีความ
เชี่ยวชาญเป็ นอย่างมากในด้ านการผลิตชิ้นส่วนและประกอบเครื่องรัดหีบห่อ ซึ่งส่งขาย
ไปที่ประเทศญี่ปุ่น 100% บริษัทมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับกระบวนการผลิตต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบ เครื่องจักรสาหรับงานทาสี ทาให้ บริษัท
สามารถดาเนินการผลิตแบบครบวงจรได้ ด้วยตัวเอง
เริ่มตั้งแต่กระบวนการขึ้นรูป
ชิ้นส่วนประกอบ การทาสี จนกระทั่งประกอบให้ เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่องรัดหีบห่อ

 บริษัทกาลังขยายการผลิตจึงต้ องการหาผูผ้ ลิต/ขายวัตถุดิบ อาทิ Flat
Bar, Round Bar ทีไ่ ด้ตามมาตรฐาน JIS, สีฝุ่น, Supplier ทีร่ บั พ่นสีฝุ่น,
ทางานหล่อขึ้ นรูปเหล็ก FC เหล็กหล่อ FCD เหล็กหล่อเหนียว,งานชุบ Trivalent Chromate Cr3, Black Oxide, Sheet
Metal เช่น กระบวนการตัด (Laser, Terret Punch) งานพับ งานเชื่อมประกอบ (MIG, TIG) ทีไ่ ด้มาตรฐาน ISO
NATURE CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
www.nctl.co.th
เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ได้ รับ
การการันตีคุณภาพสินค้ าจากประเทศญี่ปุ่น
ทางบริษัทของเราให้ คาปรึกษา
ออกแบบ และบริการหลังการขาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ระบบกล้ องวงจรปิ ด
(CCTV), ระบบควบคุมการเข้ า-ออก (Access Control) , ระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้ วยเส้นใยแก้ วนา้ แสง (Fiber Security System), ระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้ วยแสงเลเซอร์ (Laser Security System)

 ต้ องการ Supplier ที่มีความชึ่ยวชาญทางด้ านการเดินโครงข่ ายและ
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้รับเหมาก่อสร้ าง เจ้ าของกิจการทีพ่ กั อาศัย เช่ น อพาร์ ทเม้ นส์ คอนโด, ตัวแทนจาหน่ ายระบบ
และอุปกรณ์ ความปลอดภัย หน่ วยงานด้ านบริการเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต, พัฒนาระบบซอฟแวร์ เป็ นต้ น ในพืน้ ทีน่ ิคม
อุตสาหกรรมต่ างๆ ในภาคกลาง และภาคตะวันออก เช่ น จังหวัดกรุ งเทพฯ อยุธยา ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี และระยอง เป็ นต้ น
ดู VDO เทคโนโลยี IDIS 12MP Super Fisheye ได้ท ี่
https://www.youtube.com/watch?v=4bujgPdG7d
o
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