
Program for Strengthening Overseas Supply Chains
(โครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ)

◼ เจโทรสนบัสนนุการเงินแก่กิจกรรมของบริษัทญ่ีปุ่ นเพ่ือเสริมสร้างความยืดหยุน่ของหว่งโซ่อปุทานในตา่งประเทศระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นและภมูิภาคอาเซียน
A．การน าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องเข้ามาใข้
(ผลิตภณัฑ์ท่ีมีแหสง่ผลิตหนาแนน่สงูอยูใ่นตา่งประเทศ)

B．โครงการสาธิต (PoC) / การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (F/S)
(เพ่ือพฒันาเคร่ืองจกัรอปุกรณ์การผลิต หรือ หว่งโซค่ณุคา่สินค้าและบริการ)

１

※โครงการท่ีจะได้รับการคดัเลอืกมีสว่นช่วยสร้างความยดึหยุน่ของหว่งโซอ่ปุทานระหวา่งภมูิภาค
อาเซียนและประเทศญ่ีปุ่ นให้มากยิ่งขึน้

A. การน าเคร่ืองจกัรอปุกรณ์เข้ามาใช้ B.โครงการสาธิต (PoC) / การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (F/S)

ประเภท 1 : การพฒันาผลิตภณัฑ์

ประเภท 2 : การยกระดบัหว่งโซค่ณุคา่สินค้าและยริการ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

การสร้างความหลากหลายของการจัดหาผลิตภณัฑ์และวัตถุดบิ
ความเส่ียงของการหยุดชะงักใน

การจัดหาวัตถุดบิ



โครงการสาธิต (PoC) / การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (F/S)

ประเทศเป้าหมาย

⚫ 10 ประเทศในภมิูภาคอาเซียน (และประเทศอ่ืนๆนอกเหนือจากประเทศเหลา่นี ้ที่สามารถชว่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหว่งโซอ่ปุทานในตา่งประเทศระหวา่งภมิูภาคอาเซียนและประเทศญ่ีปุ่ นผ่าน
การสง่ออกสินค้าและวตัถดุิบหรือการให้บริการแก่ภมิูภาคอาเซียน)

คุณสมบัตผู้ิสมัครและอัตราส่วนของเงินสนับสนุน

⚫ คณุสมบตัิผู้สมคัร→ บริษัทเอกชน/สมาคมที่เป็นนิติบคุคลและที่ตัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและยงัด าเนินกิจการอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น
⚫ อตัราสว่นของเงินสนบัสนนุ→ กิจการขนาดใหญ่ : สดัสว่นที่ 1/2, เอสเอ็มอี: สดัสว่นที่ 2/3,  เอสเอ็มอีที่รวมเป็นกลุม่:สดัสว่นที่ 3/4

◼ เจโทรสนบัสนนุการเงินแก่โครงการสาธิต (PoC) และการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (F/S) เพื่อสร้างความหลากหลายของฐานการผลติของบริษัทญ่ีปุ่ น โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุน่ของหว่งโซ่อปุทานในตา่งประเทศระหวา่งภมูิภาคอาเซียนและประเทศญ่ีปุ่ น

ข้อก าหนดโครงการ

【เง่ือนไขร่วม (ของประเภท 1 และ 2)】
⚫ โครงการที่มีสว่นชว่ยเสริมสร้างความยืดหยุน่และเพ่ิมประสิทธิภาพสงูสดุของหว่งโซอ่ปุทานระหวา่งภมิูภาคอาเซียนและประเทศญ่ีปุ่ น
⚫ โครงการจะต้องมีความแตกตา่งที่ชดัเจนในแงเ่นือ้หา ประเภท และเทคโนโลยีเม่ือเปรียบเทียบจากโครงการที่คล้ายนัได้ด าเนินการในอดีต
⚫ โครงการที่มีความชดัเจนของหวัข้อเชิงเทคนิคเพื่อการปฏิบตัิจริงและแก้ปัญหาธรุกิจ

ระยะเวลาด าเนินโครงการ

(1) โครงการสาธิต (PoC) : จากวนัที่ได้รับการคดัเลอืกถึงวนัที ่31 มีนาคม 2565
(2) การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (F/S) : จากวนัที่ได้รับการคดัเลอืกถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2564

ประเภท 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สร้างความหลากหลายของฐานการผลิตของสินค้าและวัตถุดบิ)

⚫ การน าเคร่ืองจกัรอปุกรณ์มาใช้ทดลองและพฒันาสินค้าต้นแบบ และออกแบบ พฒันาเพ่ือน าไปสูใ่นการใช้งานจริง
⚫ การประเมินความเป็นไปได้ในการตดิตัง้และใช้งานจริงของเคร่ืองจกัรอปุกรณ์การผลิตเต็มรูปแบบ

ประเภท 2 : การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสินค้าและบริการ (การพัฒนาห่วงโซ่มูลระดับโลกโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล)

⚫ การน าเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ใช้ทดลอง พฒันาเคร่ืองจกัรต้นแบบ ด าเนินโครงการแมแ่บบ และออกแบบ/พฒันาเพ่ือน าไปสูใ่นการใช้งานจริง
⚫ การประเมินความเป็นไปได้ของการน าระบบการผลิต จดัซือ้จดัจ้าง โลจิสติคอยา่งเต็มรูปแบบ

2



ผลการคัดเลือกการรับสมัครโครงการ PoC และ F/S

⚫ เปิดรับสมคัรโครงการ PoC และ F/S รอบท่ี 2 ตัง้แต่วนัที่ 3 กนัยายน 2563 ถึงวนัที่ 2 ตลุาคม 2563＊(มีผู้สมคัรทัง้หมด 
64 โครงการ) 

⚫ ผลการตดัสนิได้รับเลือก 21 โครงการ
⚫ ในจ านวนนีม้ีโครงการในประเทศไทย 7 โครงการ
＊โครงการนีไ้ด้เปิดรับสมคัรรอบท่ี 1 (26 พ.ค. ถึง 15 ม.ิย.) และรอบท่ี 3 (30 ก.ย. ถึง 30 ต.ค.) 
ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการตดัสินคดัเลือกข้อเสนอโครงการรอบท่ี 3

3

ประเภท ทัง้หมด ไทย

21 7

ประเภท 1
(การพฒันาผลติภณัฑ์)

PoC 8 3

F/S 2 0

ประเภท 2
(การยกระดบัห่วงโซ่คณุค่าสนิค้าและบริการ)

PoC 8 2

F/S 3 2



【ประเภท 1】การพฒันาผลิตภณัฑ์ (รวม 10 โครงการ)

ช่ือบริษัท เนือ้หาโครงการ ประเทศที่ด าเนินโครงการ

OGUSU Co.,Ltd. โครงการสาธิตการกลงึ Inner-diameter Spindle Taper ด้วยเคร่ืองจกัร เพ่ือผลติอะไหลเ่คร่ืองจกัรเกษตรกรรม ไทย

FUJI FLEX Co., Ltd. โครงการสาธิตผลติวสัดสุิน้เปลืองส าหรับการผ่าตดัศลัยกรรมและรถเข็นส าหรับกล้องสอ่งตรวจภายใน ไทย

UNITIKA Ltd. โครงการสาธิตการขยายฐานการผลติผ้าสปันบอนด์ (ผ้าท่ีท าจากเส้นใยยาวผกูมดัด้วยแรงกด) จากวสัดผุสมระหว่างโพลีเอทลิีนและโพลีเอสเตอร์ ไทย

DAISHINKU CORP. โครงการสาธิตการผลติ Crystal unit ซึง่ตดิตัง้เซนเซอร์วดัอณุหภมูิอยู่ข้างในซึง่ใช้กบัอปุกรณ์สื่อสาร 5G อืนโดนีเซีย

TOYO Grinding Ball Co.,Ltd. โครงการสาธิตการกระจายฐานการผลติลกูบอลบด (Grinding Ball) เวียดนาม

Toyota Tsusho Corp.
โครงการสาธิตเพ่ือวางโครงสร้างหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมแร่โลหะหายากขนาดกลางและหนกั* (Medium-heavy Rare Earths) 
*แรเอิร์ทคาร์ไบด์/คาร์โบเนต : ดสิโพรเซียม(Dy), เทอร์เบียม(Tb), อิตเทรียม(Y) เป็นต้น

อินเดีย

Fujikin Incorporated โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเช่ือมโดยการตดิตัง้เคร่ืองเช่ือมด้วยล าอิเลค็ตรอนส าหรับผลิตข้อต่อส าหรับตดิตัง้เคร่ืองจกัรผลิตเซมิคอนดคัเตอร์ เวียดนาม

YAMATO DENKI Co.,Ltd. โครงการสาธิตการกระจายฐานการผลติอปุกรณ์ส าหรับเดนิสายไฟ (ส าหรับในครัวเรือนและส าหรับเคร่ืองจกัรส านกังาน) เวียดนาม

４

PoC : 8 โครงการ (ประเทศไทย 3 โครงการ)

ช่ือบริษัท เนือ้หาโครงการ ประเทศที่ด าเนินโครงการ

Sumida Electric Co.,Ltd. โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการตัง้ฐานการผลติอะไหล์ยานยนต์ (เสาอากาศส าหรับกญุแจรถไร้สาย, ABS coil) อินเดีย

SUNOUCHI Corp. โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการผลติเซรามิคส าหรับใช้ประกอบงานเช่ือมโลหะ (Backing material, End tab) เวียดนาม

F/S： 2 โครงการ



【ประเภท 2】การยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสินค้าและบริการ (รวม 11 โครงการ) 

ช่ือบริษัท เนือ้หาโครงการ ประเทศที่ด าเนินโครงการ

PIONEER Corp. โครงการสาธิตบริการ Telematic เพ่ือการขนสง่ที่มีประสทิธิภาพสงูในภมูิภาคอาเซียน ไทย, อนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง

Maruei Industries Co.,Ltd. โครงการสาธิตการน า IoT มาใช้ในโรงงานผลติในภมูิภาคอาเซียน (เพ่ือยกระดบัหว่งโซม่ลูคา่ของการผลติชิน้สว่นยานยนต์ในภมูิภาคอาเซียน) ไทย, อินโดนีเซีย

Alfresa Holdings Corp. โครงการสาธิตปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านการแพทย์ของเวียดนามโดยน า EDI (Electronic Data Interchange) มาใช้ เวียดนาม

AEON Co., Ltd. โครงการสาธิตบกุเบิกช่องทางโลจิสตกิส์ใหม่โดยบรูณาการ E-commerce Platform มาเลเซีย

Osaki Medical Corp. โครงการสาธิตเพิ่มประสทิธิภาพของหว่งโซอ่ปุทานของอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ โดยการคาดการณ์อปุสงค์ด้วย AI อินโดนีเซีย

SECAI MARCHE Inc. โครงการสาธิตยกระดบัหว่งโซอ่ปุทานของสนิค้าสดด้วย E-commerce Platform และการขนสง่ร่วม (Joint delivery) สงิคโปร์, มาเลเซีย

FIGIX Industry Co.Ltd. โครงการสาธิตการยกระดบัหว่งโซค่ณุคา่ผลติภณัฑ์อาหารโดยใช้ประโยชน์จาก IT กมัพชูา

Mitsubishi Corp. โครงการสาธิตการน า Trade Platform ของญ่ีปุ่ น "TradeWaltz" มาใช้เพ่ือยกระดบัหว่งโซก่ารผลติของเวียดนาม เวียดนาม

５

PoC : 8 โครงการ (ประเทศไทย 2 โครงการ)

ช่ือบริษัท เนือ้หาโครงการ ประเทศที่ด าเนินโครงการ

Japan Freight Railway 
Company

โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการน า IT Platform มาใช้กบัการขนสง่ทางรางระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน ไทย, กมัพชูา, ลาว, มาเลเซีย

LIGHTz Inc. โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการยกระดบัหว่งโซอ่ปุทานของภมูิภาคอาเซียนโดยใช้ AI ท่ีได้รับการเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญด้านการผลติ ไทย

KYOCERA Communication 
Systems Co., Ltd.

โครงการศกึษาความเป็นไปได้ของการวางโครงสร้างพืน้ฐานด้านบริการ Location Service เพ่ือลดความหนาแน่นของโลจิสตกิส์และการขนสง่นานาชาติ อินโดนีเซีย

F/S： 3 โครงการ (ประเทศไทย 2 โครงการ)


