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จดัโดย องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (เจโทร) 

Robot Automation × Manufacturing Digital 
Japan-Thailand Manufacturing Collaboration Online Business Matching 2021 

Feb 19 - Mar 5, 2021, @ ZOOM 
 

[ ฟร ี! ค่าเข้าร่วม ] รับสมัคร buyer เขา้ร่วมงานเจรจาธุรกิจ | ปิดรับสมัคร : วันพุธที ่10 กุมภาพันธ ์2564  
 

องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (เจโทร) มีก าหนดการจดังานเจรจาธุรกิจ “Japan - Thailand Manufacturing Collaboration 
Online Business Matching 2021” โดยรวมเอางานเจรจาธุรกิจในดา้น Robot – Automation และดา้น Manufacturing Digital มาจดัรว่มกนั
ในเดือนกุมภาพนัธท์ี่จะถึงนีก้ารจดังานในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดงักล่าวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยแลนด์  
4.0 โดยงานเจรจาธุรกิจจะจดัขึน้ในรูปแบบออนไลน ์ท่านจึงไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางและสามารถเขา้รว่มงานจากสถานท่ีที่ท่านสะดวกได ้ท่านที่
มีความสนใจในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัและน าเทคโนโลยีออโตเมชั่นเขา้ไปใชใ้นสายการผลิตของท่าน โปรดอย่าพลาดโอกาสนี ้
 

รายละเอียดงานเจรจาธุรกิจออนไลนแ์ละการรับสมัคร 
ชื่องานเจรจาธุรกจิ Japan - Thailand Manufacturing Collaboration Online Business Matching 2021 
ช่วงเวลาจดังาน วนัศกุรท์ี่ 19 กมุภาพนัธ ์2564 - วนัศกุรท์ี่  5 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 - 17:10 น. 
 (ยกเวน้เสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุมาฆบชูา วนัศกุรท์ี่ 26 กมุภาพนัธ)์ 
เวลาในการเจรจาธุรกิจ slot ละ 30 นาท ี
วิธีการ เจรจาธุรกิจออนไลนโ์ดยใช ้โปรแกรม Zoom ซึง่เป็นระบบ Teleconference 
จ านวน Exhibitor ผูป้ระกอบการ เช่น ผูผ้ลิตหุ่นยนต,์ System Integrator, ผูผ้ลิตเครื่องจกัรอตัโนมตัิ : 17 บรษิัท 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีดิจิทลัของอตุสาหกรรมการผลิต : 32 บรษิัท 
 *รายละเอยีดบรษิัทโปรดดทูี่หนา้ 3 - 7 
 *ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเป็นหลกัในการคยุเจรจา 
 
ส าหรบัการสมคัรเขา้งานเจรจาธรุกิจ กรุณาลงทะเบียนในแบบฟอรม์รบัสมคัรออนไลนด์า้นล่างนี ้
 

http://mfg-matching.mediator.co.th/ 
 
*ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเจโทร ดรูายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงกนี์ ้( https://www.jetro.go.jp/privacy/ ) 

[Special Plan] {จ ากัดเพียง 40 บริษัท} เปิดรับสมัคร Guest Speaker ส าหรับ Mini – Seminar 
เราไดจ้ดัใหม้ีช่วง Mini – Seminar เพื่อเป็นโอกาสใหท้าง Buyer ไดแ้ชรเ์รื่องราวใหก้บั Exhibitor 
ไดร้ับฟัง โดยให้สิทธ์ิเฉพาะผู้ประกอบการที่ไดส้มัครเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจในฐานะ Buyer 
เท่านัน้ (presentation บริษัทละไม่เกิน 10 นาที) เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะไดใ้ชโ้อกาสนีใ้น
การแนะน าธุรกิจของท่าน พูดคุยเก่ียวกับประเด็นปัญหาในปัจจบุนั ผลิตภณัฑห์รือบริการที่ท่าน
ก าลงัมองหา อนัจะน าไปสู่โอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกนัไดม้ากยิ่ง ๆ ขึน้ไป 
ส าหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็น Guest Speaker ใน Mini - Seminar นี้ กรุณา
ลงทะเบียนในแบบฟอรม์การรบัสมคัร ทางส านกังานจะติดต่อท่านเพื่อแจง้ผลการคดัเลือกและ
รายละเอียดอื่น ๆ ใหท้่านทราบอีกครัง้ 

*รูปภาพเป็นเพียงอิมเมจเท่านัน้ 

 

http://mfg-matching.mediator.co.th/
https://www.jetro.go.jp/privacy/
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| ก าหนดการจนถึงวันงานเจรจาธุรกิจ 
ก าหนดการ รายละเอียด 

วนัพฤหสับดีที่ 21 มกราคม – วนัพธุที่ 10 กมุภาพนัธ ์ ช่วงเวลารบัสมคัร Buyer 
วนัจนัทรท์ี่ 8 กมุภาพนัธ ์– วนัศกุรท์ี่ 12 กมุภาพนัธ ์ แจง้ผลการสมคัร Guest Speaker *ส าหรบัผูท้ี่สมคัร Guest Speaker เทา่นัน้ 

วนัจนัทรท์ี่ 15 กมุภาพนัธ ์ แจง้ยืนยนักลบัรายละเอียดเก่ียวกบังานเจรจาธุรกจิ (วนัเวลา, คู่เจรจาธุรกิจ) *กบั
ทกุบรษิัท 

วนัจนัทรท์ี่ 15 กมุภาพนัธ ์– วนัพธุที่ 17 กมุภาพนัธ ์ Rehearsal *ส าหรบัผูท้ี่สมคัร Guest Speaker เทา่นัน้ 
วนัองัคารที่ 16 กมุภาพนัธ ์– วนัพธุที่ 17 กมุภาพนัธ ์ เช็คความพรอ้มในการใชโ้ปรแกรม ZOOM *ทกุบรษิัท 

วนัศกุรท์ี่ 19 กมุภาพนัธ ์– วนัศกุรท์ี่ 5 มีนาคม 
 
(ยกเวน้วนัเสาร-์อาทติย ์
และวนัหยดุมาฆบชูา วนัศกุรท์ี่ 26 กมุภาพนัธ)์ 

ก าหนดการงานเจรจาธุรกิจ 
12:30 - 13:00 Reception 
13:00 - 14:00 mini - seminar  ( วนัละ 4 บรษิัท , บรษิัทละ 10 นาที ) 
14:00 - 14:30 Slot 1 
14:40 - 15:10 Slot 2 
15:20 - 15:50 Slot 3 
16:00 - 16:30 Slot 4 
16:40 - 17:10 Slot 5 

 

 

| ติดต่อสอบถาม ส านักงานด าเนินงานโครงการ 
บรษิัท  Mediator Co., Ltd. 
ผูร้บัผิดชอบ Ms.Nonglak / Ms.Sarantorn ( Japanese / Thai / English ) 
Tel +66(0)-2-392-3288 
Email matching@mediator.co.th 
 
| ติดต่อสอบถาม JETRO Bangkok Office 
ผูร้บัผิดชอบ Mr.Suzuki / Mr.Mizumura / Mr.Yamaguchi 
Email bgk-mfg@jetro.go.jp 
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| รายละเอียดงาน 
 

JETRO Robot Automation Online Business Matching 2021 
งานเจรจาธุรกิจออนไลนอ์ตุสาหกรรม Robot-Automation ประจ าปี 2564 จดัโดยเจโทร กรุงเทพฯ 

 

เทคโนโลยีหุ่นยนตอ์อโตเมชั่น (อตัโนมตัิ) นบัเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่ขาดไม่ไดใ้นการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตในฐานะที่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานที่ไม่ใช่เพียงเพื่อรองรบั
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรบัอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
อาทิ รถยนตแ์ห่งอนาคต อุตสาหกรรมชิน้ส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยัง
คาดหวังว่าหุ่นยนตจ์ะสามารถสรา้งวิธีการผลิตและระบบโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ที่จะเป็น
ส่ือกลางระหว่างผูค้น เพื่อลดความเส่ียงในการตดิเชือ้ของทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นเอง และของนานา
ประเทศ หลงัจากที่มีวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID – 19 เกิดขึน้  
โดยงานนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทญ่ีปุ่ นซึ่งมีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีดา้นหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ และ
บรษิัทไทยที่สนใจน าเทคโนโลยีดงักล่าวมาใชใ้นการพฒันาธุรกิจของตน โดยมีจดุมุ่งหมายสดุทา้ยเพื่อสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัอตุสาหกรรม
ไทยในอนาคต จึงเป็นที่มาที่ทางเจโทร กรุงเทพฯ ไดก้ าหนดจัดงานเจรจาธุรกิจออนไลน์“JETRO Robot Automation Online Business 
Matching 2021” นีข้ึน้ 
 

บรษิัท Exhibitor ผูผ้ลิตหุ่นยนต,์ System Integrator, ผูผ้ลิตเครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิต จ านวน 17 บรษิัท 
ผูจ้ดัรว่ม ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
ขอ้มลู Exhibitor https://robot-automation.eeco.or.th/project/ 
 

จุดเด่นของโครงการ 
ปรากฏการณค์รัง้ยิ่งใหญ่ที่บรษิัทสญัชาติญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นผูน้  าระดบัโลกในวงการอตุสาหกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนตอ์อโตเมชั่นไดม้ารวมตวักนัในฐา
นะ Exhibitor มลูค่าทุนจดทะเบียนของบริษัทแม่ที่ญ่ีปุ่ นรวมแลว้กว่า 930,000 ลา้นเยน มลูค่ายอดขายของบริษัทนิติบุคคลไทยรวมแลว้กว่า 
150,000 ลา้นบาท (โดยปกติแลว้ ผูเ้ขา้รว่มโครงการเจรจาธุรกิจในฐานะ Exhibitor ของทางเจโทร ส่วนมากจะเป็นผูป้ระกอบการ SMEs) 
 

        

Case study : แนะน าตวัอย่างการน าไปใชง้าน Interview | Mitsubishi Motors Thailand 

  

 

 

 

Report |รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมหุน่ยนตไ์ทย 

 
 
 

 
 

  

https://robot-automation.eeco.or.th/project/
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Exhibitor List : JETRO Robot Automation Online Business Matching 2021 

No Company Name 
Category 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Industrial Robot 

R01 Denso Sales Thailand Co., Ltd.  〇 〇 〇 〇 〇 〇   

R02 Fanuc Thai Limited 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

R03 Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇 〇 〇  〇   

R04 Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 

R05 Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 

R06 OMRON Electronics Co., Ltd.  〇 〇 〇 〇 〇  〇  

R07 Panasonic Industrial Devices Sales (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇    〇   

R08 Yaskawa Electric (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

Machine Tool Builders 

M01 Denyo Kogyo Co., Ltd.  〇        

M02 DMG MORI (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇    〇  〇 
System Integrator 
S01 FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇 〇 〇  〇   

S02 Hikichiseiko (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇    〇   

S04 Sanmei Mechanical (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇 〇   〇  〇 
S05 Sanyo Denki (Thailand) Co., Ltd.   〇  〇 〇 〇   

S06 Thai Rokuha Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
S07 TRUE Okura Co., Ltd.    〇 〇     

S08 Yutaka Robot Systems (Thailand) Co., Ltd.  〇 〇  〇  〇   

 

*ท่านสามารถคลิกที่ Company Name เพื่อลิงกไ์ปยงัเว็บเพจของแต่ละบรษิัทได ้
*Exhibitor ที่เขา้รว่มแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ “Industrial Robot” “Machine Tool Builders” และ “System Integrator” และแบ่งตาม
หมวดธุรกิจไดด้งันี ้
 (1) Agriculture 
 (2) Automotive 
 (3) Electric & Electronics 
 (4) Food 
 (5) Logistics 
 (6) Medical 
 (7) Other Manufacturing Industry 
 (8) Service 
 (9) Others 
  

https://robot-automation.eeco.or.th/project/denso-sales-thailand/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/fanuc-thai/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/kawasaki-motors-enterprise/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/mitsubishifa/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/nachi/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/omron-electronics/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/panasonic-industrial-devices/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/yaskawa-electric-thailand/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/denyo-kogyo/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/dmg-mori/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/facom-kd-thailand/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/hikichiseiko/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/sanmei-mechanical-thailand/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/sanyo-denki/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/thai-rokuha/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/true-okura-co-ltd/
https://robot-automation.eeco.or.th/project/yutaka-robot-systems/
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| รายละเอียดงาน 
 

JETRO Manufacturing Digital Business Matching 2021 
งานเจรจาธุรกิจออนไลนอ์ตุสาหกรรม Robot-Automation ประจ าปี 2564 จดัโดยเจโทร กรุงเทพฯ 

งานเจรจาธุรกิจออนไลนอ์ตุสาหกรรมดิจทิัลการผลิตของเจโทรไทย ปี 2564 
 

Digitalization (การปรับกระบวนการท างานเข้าสู่ระบบดิจิทัล) ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น
นบัเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล (ธุรกิจยุค 5G) นบัเป็นหนึ่งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบาย Thailand 4.0 Digitalization นั้นด าเนินไปในหลากหลาย
สาขาในวงกวา้ง ทั้งการ Visual control ของไลนก์ารผลิตซึ่งเป็นสาขาที่ เก่ียวข้องกับ IoT / ICT 
การ Remote Monitoring (ระบบควบคุมและจดัการจากระยะไกล) ระบบการจัดการโลจิสติกส์
และคลังสินค้าอัตโนมัติ  การใช้เอกสารดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังไวรัสโคโรนา 
เทคโนโลยีลดการสมัผสั เพื่อความปลอดภยัของพนกังานก็ไดร้บัความสนใจเช่นกนั นอกจากนีก้าร 
ออกแบบบรรจภุณัฑร์กัษ์โลกก็ไดร้บัความสนใจจากผูบ้รโิภคจากความตื่นตวัในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยงานนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทญ่ีปุ่ นซึ่งมีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีดา้นดิจิทลัและบริษัทไ ทยที่
สนใจน าระบบดิจิทลัไปใชใ้นการพฒันาธุรกิจของตน โดยมีจุดมุ่งหมายสดุทา้ยเพื่อสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต จึง
เป็นท่ีมาที่ทางเจโทร กรุงเทพฯ ไดก้ าหนดจดังานเจรจาธุรกิจออนไลน ์“ JETRO Robot Automation Online Business Matching 2021” นีข้ึน้ 
 

บรษิัท Exhibitor ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีดิจิทลัของอตุสาหกรรมการผลิต 32 บรษิัท 

ผูจ้ดัรว่ม ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 
ขอ้มลู Exhibitor https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/ 
 

จุดเด่นของโครงการ 
ปรากฏการณค์รัง้ยิ่งใหญ่ที่บริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นผูน้  าระดับโลกในวงการเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรบัอุตสาหกรรมการผลิต  กว่า 30 บริษัท 
ไดม้ารวมตวักันในฐานะ Exhibitor มลูค่าทุนจดทะเบียนของบริษัทแม่ที่ญ่ีปุ่ นรวมแลว้กว่า 1,500,000 ลา้นเยน มลูค่ายอดขายของนิติบคุคล
ในไทยรวมแลว้กว่า 180,000 ลา้นบาท (โดยปกติแลว้ ผู้เข้าร่วมโครงการเจรจาธุรกิจในฐานะ Exhibitor ของทางเจโทร ส่วนมากจะเป็น
ผูป้ระกอบการ SMEs) จึงเป็นโอกาสที่ผูป้ระกอบการไทยจะไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีที่จะมาช่วยแกไ้ขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัสายการผลิต 
ดว้ยคณุภาพระดบัสากลท่ีทั่วโลกยอมรบั 

        

        

        

        

https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/
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Exhibitor List : JETRO Manufacturing Digital Business Matching 2021 

No Company Name 
Category 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
D01 Aiden Automation (Thailand) Co., Ltd.  〇    〇   
D02 Denso International Asia Co., Ltd. 〇  〇  〇   
D03 Finetech Co., Ltd. 〇  〇 〇 〇 〇  
D04 Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd.       〇 
D05 Hamasho Corporation (Thailand) Ltd. 〇  〇 〇 〇   
D06 Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇   
D07 IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd. 〇  〇 〇 〇   
D08 Japan System Co., Ltd.     〇   
D09 Kaneka (Thailand) Co., Ltd.      〇  
D10 Keyence (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇  〇 〇  
D11 Maruyoshi (Thailand) Co., Ltd. 〇  〇 〇 〇   
D12 Material Automation (Thailand) Co., Ltd. 〇       
D13 Misumi (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
D14 Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
D15 Mitsubishi Heavy Industries (Thailand), Ltd. 〇 〇  〇    
D16 Mitsui Chemicals (Thailand) Co., Ltd.      〇  
D17 Mobile Innovation Co., Ltd.   〇  〇   
D18 NEC Corporation (Thailand) Ltd. 〇 〇   〇   
D19 Runexy (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇  〇 〇 〇  
D20 Sansuisha (Thailand) Co., Ltd.    〇    
D21 Shinpack (Thailand) Co., Ltd.      〇  
D22 Sojitz (Thailand) Co., Ltd. 〇  〇 〇 〇 〇 〇 
D23 Technoplast (Thailand) Co., Ltd. 〇   〇    
D24 Thai Murata Electronics Trading., Ltd. 〇 〇  〇 〇   
D25 Tokyo Keiso (Thailand) Co., Ltd. 〇  〇     
D26 Toshiba Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇   
D27 Toyobo (Thailand) Co., Ltd.      〇  
D28 Toyoda Machinery S.E. Asia Co., Ltd. 〇   〇 〇   
D29 Toyota Tsusho Forklift (Thailand) Co., Ltd.   〇     
D30 Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd. 〇   〇    
D31 Toyota Tsusho Thailand Co., Ltd. 〇       
D32 Yokogawa (Thailand) Ltd. 〇 〇 〇 〇 〇   

 
*ท่านสามารถคลิกที่ Company Name เพื่อลิงกไ์ปยงัเว็บเพจของแต่ละบรษิัทได ้
* Exhibitor ที่เขา้รว่มแบง่ตามหมวดธุรกิจไดด้งันี ้
 (1) : IoT / Sensors 
 (2) : ICT / Communications 
 (3) : Logistics / Warehouse 
 (4) : Energy-Saving 
 (5) : Equipment-Maintenance 
 (6) : Packaging / Containers 
 (7) : Others 

https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/aiden-automation/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/denso/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/finetech/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/fuji-xerox-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/hamasho-corporation-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/hitachi-asia-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/ihi-asia-pacific/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/japan-system/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/kaneka-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/keyence/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/maruyoshi/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/material-automation/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/misumi-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/mitsubishi-electric-factory-automation/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/mitsubishi-heavy-industries-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/mitsui-chemicals/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/mobile-innovation/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/nec/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/runexy/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/sansuisha/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/shinpack-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/sojitz-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/technoplast-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/thai-murata/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/tokyo-keiso/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/toshiba-asia-pacific/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/toyobo-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/toyoda-machinery/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/toyota-tsusho-forklift/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/toyota-tsusho-me-thailand/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/toyota-tsusho/
https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/yokogawa-thailand/
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ค าอธิบายประเภทสินค้า / บริการทีเ่ข้าร่วมในโครงการ 
JETRO Manufacturing Digital Business Matching 2021 

 
1. IoT / Sensors : IoT-related controls and sensors for factories and other large facilities 

IoT-related investment is increasing worldwide due to the trends of "contactless" as part of measures against the new 
coronavirus pandemic. In the future, it is required to be able to grasp the production status of each factory promptly or at 
real time, to respond quickly shortage of parts, and to review the supply chain through digitizing information of 
manufacturing sites and connecting it with information from other factories and suppliers on the cloud. 
 

2. ICT / Communication : ICT / communications for factories and other large facilities 
Demand for servers is expanding due to the wave of cloud computing. Also, computer-related demand is increasing from 
“Stay Home” and “Work from Home” trends due to the spread of new coronavirus. Companies are reconsidering work styles 
and operations in both offices and factories. The first thing to think about is that employees can continue their work safely, 
which will lead to business continuity (BCP) and to improve safety and productivity by creating an environment that avoids 
"crowdedness" in the work environment by digitizing and automating operations for remote work. 
 

3. Logistics / Warehouse : Logistics / warehouse automation equipment for factories and other large facilities 
Due to the rapid expansion of e-commerce due to the spread of COVID-19, automation equipment is expected to become 
widespread in response to a labor shortage and social distancing. In Japan, many companies are reconsidering the 
logistics systems with an awareness of contactless, labor-saving, and automation, and reviewing the work system for office 
employees. In addition to solving labor shortages and reducing labor costs, optimization of data storage and energy 
consumption, human error prevention, disaster prevention, and COVID-19 prevention measures are being studied. 
 

4. Energy-saving : Energy-saving products for factories and other large facilities 
In recent years, exports of related products from Thailand have expanded due to more investment in energy conservation 
and alternative energy in response to global CO2 reduction. Rising energy prices and fluctuation in facility operation from 
the spread of COVID-19 results in increasing competitiveness by cutting costs through optimal energy management, 
specifically by visualizing and quantifying energy consumption. Improvement effect can be quantitatively evaluated, and the 
benefit can be recognized by showing the result (reduction effect) so that anyone can understand it. 
 

5. Equipment Maintenance : Equipment maintenance for factories and other large facilities 
Due to the immigration restrictions from the spread of COVID-19, it becomes difficult to send skilled engineers to global 
headquarters. Maintaining production quality without skilled technicians, remote inspection/maintenance for local 
manufacturing equipment have become issues. In many emerging countries which the use of mobile devices such as 
smartphones and tablets is expanding ahead of PCs, there is a large potential to build a mechanism that enables remote 
control for domestic and overseas factories by combining those devices with new technologies such as 5G or AR/VR. 
 

6. Packaging / Containers : Environmentally friendly packaging and containers 
The Thai government has formulated a roadmap for plastic waste management to reduce plastic shopping bags and 
promote reusable materials. Also, 100% of plastic waste is expected to be recyclable by 2027. However, due to the 
increase in food delivery during the COVID-19 pandemic, plastic waste from food containers, spoons, and seasoning 
containers are increasing. Demand for new technologies such as biodegradable materials along with promoting recycling is 
expected to increase in the future. 


