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จังหวัดคะนะงะวะเป็นพ้ืนท่ีส ำคัญช้ีน ำเศรษฐกิจของญ่ี ปุ่น มี พ้ืนท่ีติดกับกรุงโตเกียว มี
อุตสำหกรรมท่ีหลำกหลำยและเป็นท่ีตั้งของบริษทัชั้นน ำหลำยแห่ง เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์, 
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสำหกรรมกำรส่ือสำร/โทรคมนำคม และอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีชีวภำพ เป็นตน้ นอกจำกน้ี ในประเทศไทย มีบริษทัจำกญ่ีปุ่นจำกหลำกหลำยจงัหวดั
เขำ้มำลงทุนกว่ำ 400 บริษทั และจำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ อุตสำหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นและ
อุตสำหกรรมไทยต้องกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกัน (Business Matching) ค่อนข้ำงสูง  ดังนั้ น 
สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) : ส.ส.ท., สมำคมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจญ่ีปุ่น-ไทย 

(JTECS) และ Yokohama Bank ร่วมกบั Kanagawa Prefecture  จึงเห็นเป็นโอกำสอนัดีในกำรขยำยโอกำสกำรลงทุนส ำหรับผูป้ระกอบกำรไทย จึงขอเรียนเชิญ
ท่ำนผูป้ระกอบกำรท่ีสนใจในกำรแลกเปล่ียนดำ้นเทคโนโลยแีละกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจร่วมกนัเขำ้ร่วมงำนในคร้ังน้ี 

 
ก ำหนดกำร 
13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียน 

13.30 – 13.40 น.  พิธีเปิดงำน 

13.40 – 14.40 น.    น ำเสนอผลงำนจำก 5 บริษทัญ่ีปุ่นท่ีเขำ้ร่วม  
14.40 – 14.50 น.    พกัเบรค 
14.50 – 16.30 น.    กำรพบและเจรจำธุรกิจระหว่ำงผูป้ระกอบกำรไทย และ ผูป้ระกอบกำรญ่ีปุ่น  ( จบัคู่เจรจำ 1:1 )  
ขอ้มูลบริษทั 
 
  ผลติงำนป๊ัมช้ินส่วนรถยนต์ – SHONAN UNITEC (THAILAND) CO., LTD.   
        ผูผ้ลิตงำนป๊ัมช้ินส่วนรถยนตโ์ดยมุ่งเนน้รถบรรทุกในประเทศญ่ีปุ่น และรถกระบะในประเทศไทยภำยใตบ้ริษทัในเครือ ISUZU GROUP  
         ต้องกำรหำบริษัทผลติช้ินส่วนรถยนต์ เคร่ืองป๊ัม 600 Ton และ 1,300 Ton (line production), และหำบริษัทผลติช้ินส่วน, บริษัทผลติช้ินส่วน 
        รถยนต์ทีม่ปีระสบกำรณ์  

 
  ผลติงำนป๊ัมช้ินส่วนรถยนต์จำกโลหะ – TECHNOS R&D (THAILAND) CO., LTD.  
        ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยช้ินส่วนรถยนตท่ี์ท ำจำกโลหะ และยงัสำมำรถรองรับกระบวนกำรกำรผลิต ไม่วำ่จะเป็นกระบวนกำรป๊ัมข้ึนรูปช้ินงำนขนำดเลก็ท่ีมี 
        ควำมละเอียดสูงโดยใช ้Progressive press machine, กระบวนกำรลบครีบช้ินงำน, กระบวนกำรประกอบ (บริษทัเช่ียวชำญในดำ้นวตัถุดิบสแตนเลสท่ีน ำ 
        มำใชผ้ลิตช้ินส่วนเทอร์โบชำร์จเจอร์ และช้ินส่วนรถยนตเ์ป็นอยำ่งมำก)    
          บริษัทต้องกำรหำบริษทัซัพพลำยเออร์ทีส่ำมำรถจ ำหน่ำยงำนกลงึ (Pin, Nut) ให้ทำงบริษทัได้ในปริมำณ MOQ ทีต่ ำ่ และยงัต้องกำรหำรบริษัทที่ 
         มเีตำอบสุญญำกำศ ทีส่ำมำรถชุบแข็งโละหะ (สแตนเลส, nickel super alloy) ได้ 

 
  ผลติระบบกล้องวงจรปิด CCTV – NATURE Corporation (Thailand) Co., Ltd. 
        ผูผ้ลิตระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV), ระบบควบคุมกำรเขำ้-ออก (Access Control) , ระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ยเสน้ใยแกว้น ำแสง (Fiber Security  
        System), ระบบรักษำควำมปลอดภยัดว้ยแสงเลเซอร์ (Laser Security System) เทคโนโลยรีะบบรักษำควำมปลอดภยัแบบครบวงจร ไดรั้บกำรกำรันตี 
        คุณภำพสินคำ้จำกประเทศญ่ีปุ่น        
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สมคัรเขา้ร่วมงาน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ไดท่ี้  e-Mail: jsme@tpa.or.th  คุณณิชาภา และคุณลดาวลัย ์

          บริษัทต้องกำรขยำยช่องทำงกำรขำยพร้อมทั้งดูแลเทคโนโลยรีะบบรักษำควำมปลอดภัยแบบครบวงจร ออกแบบระบบ พร้อมตดิตั้งและซ่อม 
        บ ำรุงรักษำระบบ ต้องกำรหำ Joint Venture ร่วมงำนด้ำนเทคโนโลยรีะบบรักษำควำมปลอดภยั และระบบออกแบบรับเหมำก่อสร้ำง ด้ำน Outsourcing     
        หำบริษัทตวัแทนจ ำหน่ำยและบริกำรตดิตั้งอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัยทีม่คีวำมช ำนำญ มปีระสิทธิภำพด้ำนกำรตดิตั้งอุปกรณ์  
        หน่วยงำนด้ำนบริกำรเครือข่ำยอนิเตอร์เน็ต และพฒันำระบบซอฟต์แวร์ 
 
  ผลติส้ินส่วนยำง PVC และยำงรถยนต์ – Nissei Active Japan Co., Ltd.  

   ผูผ้ลิตช้ินส่วนยำง PVC ท่ีไดจ้ำกกระบวนกำร DIP MOLDING, DIP COATING และEXTRUDING และจ ำหน่ำยอะไหล่และยำงรถยนต ์ 
   Tube Cut, Tube Processing, PVC/ PTFE/PFA/FEP Tube, Tube ส ำหรับใชท้ำงกำรแพทย,์ DIP COATING, สกรู, เพลำ, ช้ินส่วนยำงต่ำงๆ และระบบ  
   Software XC-Gate 

          บริษัทต้องกำรขยำยช่องทำงกำรขำย Header rolling, Precision shaft, lead screw, Precision cutting, Precision gear & Special nut และระบบ 
        ซอฟต์แวร์ XC-Gate 
        

  ผลติวำล์วน ำ้และก๊อกน ำ้ – YAMADA CORPORATION  
        ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตวำลว์น ้ ำและก๊อกน ้ ำ กำรผลิตป๊ัมท่ีใชใ้นกำรส่งผำ่นของเหลว สำรก่ึงของแขง็ สำรผง สำรระเหยและระบบปล่อยออก 
        ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองสูบตำ่ง ๆ ส ำหรับป๊ัมสูบน ้ ำพน่และดูดก๊ำซของเหลวผงและแกรนูลและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองมือวดัและ 
        เคร่ืองมือวดัทำงไฟฟ้ำ ผลิตน ำเขำ้และจ ำหน่ำยอุปกรณ์บ ำรุงรักษำยำนยนตแ์ละอุปกรณ์ฟอกไอเสีย / ควนั ผลิตน ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคร่ืองมือแพทย ์
          บริษัทต้องการขยายช่องทางการขาย ต้องการหา Outsourcing และต้องการซ้ือสินค้า 
 

  ผลติเซ็นเซอร์ – U.R.D. CO., LTD.  
     ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเซนเซอร์, ช้ินส่วน OEM, ติดตั้ง Solar Power อุปกรณ์ประหยดัพลงังำนและแท่นชำร์จส ำหรับ EV, ผลิตอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ือง 
     เซมิคอนดกัเตอร์, เคร่ืองฉีดพลำสติก, เคร่ืองเอก็ซ์เรย,์ AC Current Sensor, DC Current Sensor, Alarm Equipment, Data Conversion Equipment,  
     Power Measurement Equipment และ Battery-less Wireless Current Sensor 
 บริษัทต้องกำรขยำยช่องทำงกำรขำย ต้องกำรหำ Outsourcing และต้องกำรซ้ือช้ินส่วนส ำหรับกำรผลติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


