
แนะนําผลิตภัณฑ์ Super Condenser, Carbon Capture and Separation
Technology โดย CCL (Carbon Clean)และ EV Fast Charger
1. Super condenser | Download Catalog

เป็นอปุกรณ์สําหรับตดิตั 4งที8ระบบเครื8องปรับอากาศภายนอก ไมมี่คา่บํารุงรักษา สามารถเพิ8ม
ประสทิธิภาพของเครื8องปรับอากาศและชว่ยประหยดัคา่ไฟฟา้ได้ถงึ 10% โดยประมาณ นํามาซึ8งการลด
ต้นทนุและสนบัสนนุนโยบายด้าน ESG ผลติภณัฑ์นี 4ดแูลโดย Marubeni Protechs 
Corporation ซึ8งเป็นบริษัทในเครือของมารูเบนิคอร์ปอเรชั8น

2. เทคโนโลยดัีกจับและแยกก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์โดย CCL | Download Catalog
มารูเบนิคอร์ปอเรช่ันได้ลงทุนในบริษัท CCL เพ่ือร่วมพัฒนาในโครงการดักจับคาร์บอน Carbon 

Clean เป็นผู้นําระดับโลกด้านโซลูช่ันในการดักจับคาร์บอนในอุตสาหกรรม hard-to-abate หรือด้านท่ียังไมม่ี
ทางออกท่ีชัดเจนในการลดมลพิษเช่น โรงปูนซีเมนต์, โรงเหล็ก, โรงกล่ัน และโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ โดย
เทคโนโลยีของ CCL ได้รับการจดสิทธิบัตรว่าสามารถลดต้นทุนในการเป็นดักจับคาร์บอนอยา่งมากเมื่อเทียบ
กับโซลูช่ันด้ังเดิม นอกจากน้ียังเป็นผู้นํานวัตกรรมในตลาด CCUS และยังคงพัฒนา Modular Technology
เต็มรูปแบบอยา่ง CycloneCC ท่ีจะมาปฏิรูปเทคโนโลยีในด้านน้ี CycloneCC คือModular เต็มรูปแบบพร้อม
ประกอบโดยเป็นโซลูช่ันดักจับคาร์บอนแบบ Skid-Mount ซ่ึงช่วยลดต้นทุนโดยรวมในการดักจับคาร์บอน
ได้มากถึง 50% และใช้พ้ืนท่ีในการติดต้ังน้อยกว่าแบบด้ังเดิมได้ถึง 50% สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับ CycloneCC ได้ท่ี www.carbonclean.com

3. EV Fast Charger | Download Catalog | Download Specification
ในปัจจุบันน้ีรถยนต์ไฟฟ้าเร่ิมมีการใช้แพร่หลายมากข้ึน มารูเบนิคอร์ปอเรช่ันจัดจําหน่ายอุปกรณ์ชาร์จ

เร็วสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาด 50 – 350 Kw ซ่ึงผลิตโดย SIGNET ประเทศเกาหลี มารูเบนิเป็นผู้แทน
จําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวท่ัวโลก ยกเว้นในประเทศเกาหลี ในทวีปอเมริกาเหนือ SIGNET มีสว่นแบง่ตลาดเป็น
อันดับท่ี 2 รองจาก Tesla และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเรามั่นใจว่ามีมาตรฐานสูงระดับโลก

B25 MARUBENI THAILAND CO., LTD. 

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/Super-Condenser-revised.pdf
https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/CCL-Flyer.pdf
http://www.carbonclean.com/
https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/EV-SK-Signet-Company-Introduction_220622.pdf
https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/EV-charger-Specification_Rev.1_20220421.pdf


บริษัท TTCL เป็นท่ีรู้จักในการให้บริการด้านการออกแบบวิศกรรม การจัดหาเคร่ืองจักร อุปกรณ์และ
การก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์การอันยาวนานและมีความเช่ียวชาญในด้านโรงงาน
ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และปุ๋ยเคมี

นอกเหนือจากธุรกิจ EPC แล้ว บริษัท TTCL ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจการผลิต
พลังงานและสภาพแวดล้อม รวมถึงการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดให้เป็นธุรกิจใหมด้่วย

บริษัท TTCL ได้เข้าซ้ือกิจการของบริษัท แบลควู้ด เทคโนโลยี (Blackwood Technology) ซ่ึงเป็น
บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ท่ีเปี่ ยมด้วยประสบการณ์การผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดทดแทนการผลิตเช้ือเพลิง
ฟอสซิล เพ่ือดําเนินการผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดน้ี บัดน้ี บริษัท TTCL จึงพร้อมท่ีจะให้ บริการครอบคลุมท้ังหว่งโซ่
คุณค่าของธุรกิจน้ี ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา, EPC, การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาและการลงทุน

แนะนําธุรกิจการผลิต Torrefied Pellet ด้วยกระบวนการ Torrefaction
1) การผลิตชีวมวลอัดเม็ดสีดํา หรือ Torrefied Pellet/Black Pellet จากชีวมวลอัดเม็ดสีขาว 

ท่ีทําจากเศษไม้ เศษวัสดุทางการเกษตร ด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคช่ัน (Torrefaction 
Technology) โดยบริษัท แบล็ควู้ด (Blackwood Technology) จากประเทศเนเธอร์แลนด์

2) กระบวนการทอร์รีแฟคชัน คือ กระบวนการเผาชีวมวลด้วยความร้อนอยา่งช้าๆ เพ่ือทําการรักษา
ค่าความร้อนของชีวมวลไว้ให้ได้มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับชีวมวลท่ัวๆไป อีกท้ังยังสามารถ
เพ่ิมค่าความร้อนต่อหน่วยได้ถึงประมาณ 20%

3) ชีวมวลอัดเม็ดสีดํา หรือ Torrefied Pellet/Black Pellet
- มีค่าพลังงานความร้อนเทียบเท่ากับถ่านหินซับบิทูมินัส
- ทนทานต่อน]า น]าฝน ทําให้สามารถจัดเก็บได้ในพ้ืนท่ีแจ้ง ลดค่าใช้จ่ายในสว่นของการจัดเก็บ
ภายในโกดัง

- มีคุณสมบัติท่ีด้าน Grindability ท่ีดีเยี่ยมทําให้สามารถนําไปใช้กับ boiler ประเภท pulverized 
coal burning ได้เป็นอยา่งดี

- สามารถนํามาใช้เป็นเช้ือเพลงทดแทนถ่านหินได้ และช่วยเพ่ิมอัตราการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงในการผสมได้ประมาณ 30%  
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B26 TTCL & BLACKWOOD TECHNOLOGY

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/Material-to-SETA-2022_20220718_rev.pdf


สรา้งมูลค่าใหม่ด้วยโรงไฟฟ้าชวีมวลและโรงไฟฟ้าจากของเสยี (ขยะ)

จากความทุ่มเทกับงานโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าจากของเสีย (ขยะ) เรามีความภาคภูมิใจท่ีธุรกิจ
ของเราได้เป็นสว่นหน่ึงของความยั่งยืนและเป็นสว่นสําคัญของสังคม ผา่นการแบง่บันเทคโนโลยีสูป่ระเทศ
ไทย รวมถึงประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเร่ืองความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) ด้วยการทดแทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้และหม้อไอนUาของเรา เราสามารถออกแบบและจัดสร้างโรงไฟฟ้าฯ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลาย จากความรู้และประสบการณ์ท่ีเราสะสมมา โดยเรา
สามารถรองรับโรงไฟฟ้าขนาดต้ังแต่กําลังการผลิต 2 MW จนถึงขนาดท่ีมากกว่า 50 MW ซ่ึงมีความ
เสถียรภาพตลอดเวลาท่ีดําเนินการ และมีประสิทธิภาพสูง (ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม)
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B27 SIAM TAKUMA CO., LTD.

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/220816-Catalog-for-SETA.pdf


แนะนําการติดต้ังระบบ ECO VISION

ECO VISION เป็นระบบพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับควบคุมปั๊ มน<าของระบบปรับอากาศ แบบ
ทําความเย็นจากสว่นกลางท่ีใช้ในอาคารขนาดใหญ่ ECO VISION ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรน้ี ไมเ่พียงแต่ช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ Co2 เท่าน้ัน แต่ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ต้ังแต่ 30% ถึง 65% ด้วยระบบท่ี
ควบคุมผา่นอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์อัตโนมัติ 24 ช่ัวโมง พร้อมระบบช่วยเหลือสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง Eco 
vision มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานปลายทาง เช่น มองเห็นได้จากระบบ
ตรวจสอบ สามารถติดตามผลได้จากประวัติ และควบคุมโดยอินเทอร์เน็ต ในประเทศญี่ปุ่นมีการติดต้ัง
ระบบน้ีในอาคาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 1,000 แหง่ โดยปัจจุบันยังคงอยูใ่นสภาพ
การทํางานท่ีดี และยังคงขยายจํานวนการติดต้ังเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในประเทศไทย ได้มีการติดต้ังท่ีโรงพยาบาล
สมิติเวช ธนบุรี ต้ังแต่ปี 2021 และสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 60% โดยเฉล่ีย สว่นโรงพยาบาลสมิติ
เวช ชลบุรี มีแผนท่ีจะติดต้ังภายในปีน้ี และโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีแผนจะติดต้ังในปีหน้า

นอกจากน้ี Eco vision ยังมีรูปแบบการชําระเงินท่ีเป็นมิตร น่ันคือลูกค้าสามารถเลือกชําระเงิน ตาม
ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีต้องการให้ Eco vision ช่วยประหยัดได้  กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ คุณชําระตามปริมาณท่ี
ต้องการประหยัด  ข้อเสนอของผลตอบแทนและการชําระเงินท่ีครอบคลุมน้ี จะเป็นไปตามผลลัพธ์ท่ีคุณ
เลือก หน้าท่ีของเราคือเห็นคุณค่าและสนับสนุนให้ธรรมชาติของเรายังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วย Eco 
vision
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B28 GO-FOR-IT CORPORATION LTD.

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/Eco-vision-Presentation.pdf


บริษัท นิปปอน เทอร์โมเอเนอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้ผลิตเร่ืองทําความร้อนของ
ประเทศญี่ปุ่นท่ีมีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี เรามีผลิตภัณฑ์มากมายโดยเร่ิมจาก Boiler ท่ีใช้
งานท่ัวไป อาทิ Boiler แบบนNาไหลผา่นคร้ังเดียวหรือเคร่ืองทํานNาร้อน ฯลฯ และ Boiler ชนิด
พิเศษ อาทิ Fire-tube boiler, Water tube boiler, Hot oil boiler ฯลฯ เรามุง่มั่นในการลด
การใช้พลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในฐานะท่ีเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมด้วย

แนะนําผลิตภัณฑ์ Boiler และ Vacuum Type Water Heaters
1) High Efficiency Once Through Boiler

2) High Efficiency Vacuum Type Hot Water Heater

Nippon Thermoener (Thailand) Co., Ltd., a Japanese manufacturer with a more than 
80-year history in the boiler market, offers a diverse range of products ranging from general-

purpose boilers such as single-flow water boilers or hot water boilers, etc., to boiler types. 

Specialties include fire-tube boilers, water-tube boilers, hot oil boilers, and so on. As an 
engineering firm, we are dedicated to reducing energy consumption and solving environmental 

issues.

Introduction of Boiler and Vacuum Type Water Heaters.
1) High Efficiency Once Through Boiler

2) High Efficiency Vacuum Type Hot Water Heater
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B29 NIPPON THERMOENER (THAILAND) 

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/2458beddda13bdfdf51929e62981182b.pdf


แนะนําผลิตภัณฑ์ AGC-SunEwat Energy-generating glass solutions

เรา AGC แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันด้วยเทคโนโลยีช้ันนําระดับโลก ซ่ึงมีสว่นช่วยในการ
พัฒนาโลกให้ยั่งยืนเพ่ืออนาคตท่ีสดใส ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี ท่ี AGC ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ข้ันสูงท่ีมีมาอยา่งยาวนาน เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหมอ่ยา่งต่อเน่ืองในธุรกิจกระจก อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ 

และเซรามิกส์
SunEwat (BIPV) ของ AGC คือกระจกโซลาร์เซลล์อัจฉริยะประเภท on-site renewable ท่ีได้รับการ

พัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ด้านพลังงานหมุนเวียน โดย SunEwat ใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์คุณภาพข้ันสูงเพ่ือสร้าง
พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท้ังมอบความสบายและทําให้เกิดดุลยภาพระหว่างประสิทธิภาพและความ
สวยงาม SunEwat ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจาก AGC ยุโรปและญี่ปุ่น มีจําหน่ายในท้ังแบบโปร่งใสและทึบ
แสง ก่อให้เกิดความหลากหลายในการออกแบบในด้านสถาปัตยกรรมและความสวยงาม รวมถึงกลมกลืนกับ
อาคารได้อยา่งดี SunEwat เป็นกระจกเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับมาตรฐาน net zero-energy 
building (NZEB)

สามารถพบและชมการสาธิต SunEwat (BIPV) ได้ท่ี Sustainable Energy Technology Asia 
2022 ภายในงาน JAPAN PAVILION 

SunEwat (BIPV) เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการขาดแคลนพลังงานในอนาคตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Download Catalog

B30 AGC ASIA PACIFIC PTE LTD

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/AGC-Sunewat-Brochure_24June-ASIA.pdf


บรษัิท Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group จะสนับสนุนใหเ้กิดความ
เข้าใจ หรอื การตระหนักถึงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศูนย์ (Net Zero 

Emissions) ในทกุสงัคม

เรามีเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีหลากหลาย ไมว่่าจะเป็น การเปล่ียนผา่น
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลย ีการดักจับคาร์บอน

แม้ว่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะกลายมาเป็นประเด็นท่ีสําคัญสําหรับประเทศต่าง ๆ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ผลของการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ผา่นการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์จะมี
จํากัด ปัจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2  คือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดย
แบง่แหล่งปล่อยก๊าซเป็น Scope-1 (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง) และ Scope-2 (การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม) จากน้ันจึงเลือกใช้โซลูชันท่ีเหมาะสม

Scope-1 หน่ึงในโซลูชันของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือ โรงงานดักจับ CO2 และ 
Scope-2 โซลชัูนของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ ระบบการจัดการ พลังงาน (EMS) ท่ีเน้น
การปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน ชิลเลอร์แบบหอยโขง่ประสิทธิภาพสูง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าชนิดก๊าซ 
และเซลล์เช้ือเพลิง (SOFC: Solid Oxide Fuel Cell-เซลล์เช้ือเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง) สําหรับสร้างพลังงาน
ภายในบ้าน นอกจากน้ีเรายังพิจารณาถึงการใช้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียสําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ชนิด
ติดต้ังตามอาคารในอนาคต นอกจากน้ีหากมีพลังงานความร้อนเหลือท้ิง (พลังงานความร้อนท่ีถูกท้ิงไปโดย
ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์) ภายในโรงงาน เราขอนําเสนอกระบวนการนําความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

https://www.mhi.com/jp/
http://www.mhit.co.th/
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แนะนําผลิตภัณฑ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย ์(Solar System)

เพ่ือประชาสัมพันธ์และนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจใหม ่(การจําหน่ายระบบเซลล์แสงอาทิตย์)  
1) นําเสนอเก่ียวกับการติดต้ังระบบเซลล์แสงอาทิตย์
2) นําเสนอเก่ียวกับอุปกรณ์สําหรับติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์
3) มองหา Business Partners เช่น EPC Providers สําหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
4) นําเสนอวิธีการประหยัดพลังงานในอาคาร

Introduction of Solar system

With the launch of our new business (solar system sales), we’d like to join the exhibition for its 

promotion and for making proposals to the visitors.

1) Proposal of solar system installation.

2) Proposal of mounting hardware of solar system panels.(PV Clamp)

3) Looking for business partners, such as EPC providers for solar systems.

4) Proposal of methods to reduce energy consumption of buildings.

Download Catalog

B34 TOSTEM THAI CO., LTD.

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/f43e45029c445af265976a71d61b6d1c.pdf


แนะนําผลิตภัณฑ์ Smart Container Residence , Z-CURE® และ Super-K 

1. Smart Container Residence | Download Catalog
พัฒนาและจัดจําหน่ายบ้านตู้คอนเทนเนอร์สําเร็จรูปสําหรับใช้เป็น “Smart Container Residence” 

ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบด้วยระบบ Off-the-grid ท้ังอากาศ 
นMา และไฟฟ้า 

2. Z-CURE® | Download Catalog
พัฒนาและจัดจําหน่ายเคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยแสง UV-C แบรนด์ “Z-CURE®” ตัวเคร่ืองใช้นวัตกรรม

หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร  หลอด UV-C ของเราเป็นเจ้าเดียวท่ีได้รับการรับรองโดย UNIDO (องค์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมแหง่สหประชาชาติ) และมีประสิทธิภาพ ในการฆ่าเช้ืออันดับต้นๆ ของโลก นอกจากน้ี 
ยังมีอายุการใช้งานยาวนาน เน่ืองจากเป็นหลอดไฟ UV-C แบบไมม่ีข้ัวไฟฟ้า (electrodeless) เมื่อเปรียบ
เทียบกับหลอดไฟแบบ LED  จะให้แสงท่ีเข้มและทนทานมากกว่า ผลิตภัณฑ์เคร่ืองฆ่าเช้ือระบบหมุนเวียน

อากาศภายในอาคารของเราใช้หลอดไฟ UV-C 254 nm ท่ีมีอายุการใช้งานถึง 50,000 ช่ัวโมงและรับประกัน
นาน 3 ปี สามารถกําจัดเช้ือโรคต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็ว เช่น เช้ือไวรัส Covid-19 (ครอบคลุมถึงการกลาย

พันธ์ุ), ไข้หวัดใหญ,่ แบคทีเรีย และเช้ือราต่างๆ (ราดํา)

3. Super-K | Download Catalog
จัดจําหน่ายนMายา "Super-K" สําหรับป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอร่ีตะก่ัว (ท่ีใช้งานไปแล้วหรือ

อยูร่ะหว่างการใช้งาน) เพ่ือยืดอายุการใช้งาน การยืดอายุการใช้งานแบตเตอร่ีตะก่ัวซ่ึงเป็นแบตเตอร่ีท่ีมีการ
ใช้งานมากท่ีสุดในโลกในปัจจุบันช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมได้อยา่งชัดเจน

B36 NANATSUBAKI INC Z-CURE@

https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/b404a78652dc4d816a27f2dffd52b75a.pdf
https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/Z-CUREflyerENG_ver1_061722-copy.pdf
https://mediator.co.th/wp_sys/wp-content/uploads/2022/08/843c879aeb361c6b80b19ece4ea741f0.pdf

