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วนัที ่1 กนัยายน 2565 
เจโทร กรุงเทพฯ 

 
JAPAN PAVILION น ำเสนอเทคโนโลยีพลงังำนยัง่ยืนเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นกลำงทำงคำรบ์อน   

ในงำน “SETA 2022” งำนแสดงสินค้ำด้ำนพลงังำนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในภมิูภำคเอเชีย  
 

 
 

“SETA” เป็นงานประชุมและงานแสดงสนิคา้พลงังานทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยี จะจดัขึน้ที ่กรุงเทพฯ โดยมุ่ง
น าเสนอเทคโนโลยใีหม่ๆและแนวโน้มพลงังาน ซีง่จดัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559 และไดร้บัการสนบัสนุนจากกระทรวง
พลงังาน รวมถงึหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งอกีหลายหน่วยงาน จากผลกระทบของราคาพลงังานของโลกทีพุ่ง่สูงขึน้ และ
ท่ามกลางการ ก าหนดนโยบายดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มเป็นหนึ่งในยุทธศ์าสตรพ์ฒันาประเทศของแต่ละประเทศ จงึ
ท าใหง้านแสดงสนิคา้นี้ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากทัง้จากภายในประเทศไทยและจากภูมภิาคอาเซยีนดว้ย 

 
เจโทรจดัแสดง JAPAN PAVILION ภายในงานนี้ เพือ่โชวค์วามคดิรเิริม่ของบรษิทัญีปุ่่ น พรอ้มสนบัสนุน

ผูป้ระกอบการ ญีปุ่่ นทีม่เีป้าหมายตอ้งการสรา้งธุรกจิใหม่และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายธุรกจิพลงังานทัง้ในประเทศ
ไทยและภูมภิาคเอเชยี  

 
ภายในบูธ JAPAN PAVILION มผีูป้ระกอบการญีปุ่่ นเขา้ร่วมทัง้หมด 9 บรษิทั (รวม 12 บูธ) ซึง่น าเสนอเทคโนโลยี

พลงังานใหม่ล่าสุดในรปูของสนิคา้และบรกิารเพือ่มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคารบ์อน  
 

รปูแบบ JAPAN PAVILION และแผนผงัของบูธ 
ภายใน JAPAN PAVILION นอกจากบูธของผูป้ระกอบการทีม่าร่วมงาน ยงัมบีูธประชาสมัพนัธข์อง JAPAN 

PAVILION และพืน้ทีเ่จรจาธุรกจิใหผู้ป้ระกอบการทีม่าออกบูธและผูซ้ือ้สามารถหารอืธุรกจิเชงิลกึ เจโทรจะสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการทีม่าออกบูธพบและพดูคุยผูซ้ือ้รายใหม่เพื่อสรา้งโอกาสการเจรจาธุรกจิโดยใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีน่ี้ 
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ข้อมูลของผู้ประกอบกำรท่ีออกบูธ 
JAPAN PAVILION : EH103 / Booth no. B25-B36 

B25  Marubeni Thailand Co., Ltd. 

Super Condenser เพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องปรบัอากาศและช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าไดถ้งึ 10% 
• เทคโนโลยีดกัจบัและแยกกำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซดโ์ดย CCL ช่วยลดตน้ทุนโดยรวมในการดกัจบัคารบ์อน 

• ไดม้ากถงึ 50% และใชพ้ืน้ทีใ่นการตดิตัง้น้อยกว่าแบบดัง้เดมิไดถ้งึ 50% 
• อุปกรณ์ชารจ์เรว็ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าขนาด 50 – 350 Kw 
 

B26  TTCL Public Company Limited 

Torrefied Pellet ด้วยกระบวนกำร Torrefaction ชีวมวลอดัเมด็สีด ำ น ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงทดแทนถ่านหนิได้ และ
ช่วยเพิม่อตัราการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในการผสมไดป้ระมาณ 30% 

 

B27  Siam Takuma Co., Ltd. 

สร้ำงมูลค่ำใหม่ด้วยโรงไฟฟ้ำชีวมวลและโรงไฟฟ้ำจำกของเสีย (ขยะ) เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเรื่องความเป็นกลาง
ทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ดว้ยการทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ และลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดว้ย
เทคโนโลยกีารเผาไหมแ้ละหมอ้ไอนUาของเรา เราสามารถออกแบบและจดัสรา้งโรงไฟฟ้าฯ ทีเ่หมาะสมเพือ่ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการทีห่ลากหลาย 
 

B28  Go-for-it Co., Ltd. 

ECO VISION เป็นระบบพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัควบคุมปัม๊น ้าของระบบปรบัอากาศ แบบ 
ท าความเยน็จากสว่นกลางทีใ่ชใ้นอาคารขนาดใหญ่ ช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ Co2 เท่านัน้ แต่ยงัช่วยประหยดัค่า
ไฟฟ้าไดต้ัง้แต่ 30% ถงึ 65% ดว้ยระบบทีค่วบคุมผ่านอนิเทอรเ์น็ตแบบเรยีลไทมอ์ตัโนมตัิ 24 ชัว่โมง 
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B29  Nippon Thermoener (Thailand) Co., Ltd. (NTEC)  

ผูผ้ลติเรื่องท าความรอ้นของ ประเทศญีปุ่่ นทีม่ปีระวตัยิาวนานกว่า 80 ปี มุ่งมัน่ในการลด 
การใชพ้ลงังานและแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัดา้นวศิวกรรมดว้ย 
 

B30  AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited. 

SunEwat (BIPV) ของ AGC คอืกระจกโซลารเ์ซลลอ์จัฉรยิะประเภท on-site renewable ทีไ่ดร้บัการ 
พฒันาเพือ่ตอบโจทยด์า้นพลงังานหมุนเวยีน SunEwat เป็นกระจกเพือ่สิง่แวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน net zero-
energy building (NZEB) SunEwat (BIPV) เป็นพลงังานสะอาด เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ลดปัญหาเรื่องการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศและการขาดแคลนพลงังานในอนาคตในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
 

B33,35  Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) (2 booths) 

เทคโนโลยกีารลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเปลีย่นผ่านพลงังาน การอนุรกัษ์
พลงังาน พลงังานไฟฟ้า และเทคโนโลย ีการดกัจบัคารบ์อน การลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ไดแ้ก่ ระบบการ
จดัการ พลงังาน (EMS) ทีเ่น้นการปฏบิตังิานแบบประหยดัพลงังาน 
 

B34  Tostem Thai Co., Ltd.  

แนะน าผลติภณัฑร์ะบบเซลลแ์สงอาทติย์ (Solar System) การตดิตัง้ระบบเซลลแ์สงอาทติย ์อุปกรณ์ส าหรบัตดิตัง้แผง
โซลารเ์ซลล ์น าเสนอวธิกีารประหยดัพลงังานในอาคาร 
 

B36  NanaTsubaki Inc.  

Smart Container Residence บา้นตูค้อนเทนเนอรส์ าเรจ็รปู ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัหิรอืเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพยีบพรอ้ม
สมบูรณ์แบบดว้ยระบบ Off-the-grid ทัง้อากาศ น ้า และไฟฟ้า 
Z-CURE® เครื่องฆา่เชือ้ดว้ยแสง UV-C แบรนด ์“Z-CURE®” ตวัเครื่องใชน้วตักรรม หมุนเวยีนอากาศภายในอาคาร  
ผลติภณัฑเ์ครื่องฆา่เชือ้ระบบหมุนเวยีน อากาศภายในอาคารของเราใชห้ลอดไฟ UV-C 254 nm ทีม่อีายุการใชง้านถงึ 
50,000 ชัว่โมงและรบัประกนั นาน 3 ปี สามารถก าจดัเชือ้โรคต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ เช่น เชือ้ไวรสั Covid-19 
(ครอบคลุมถงึการกลายพนัธุ์), ไขห้วดัใหญ่, แบคทเีรยี และเชือ้ราต่างๆ (ราด า) 
"Super-K" ส าหรบัป้องกนัการเสือ่มสภาพของแบตเตอรีต่ะกัว่ (ทีใ่ชง้านไปแลว้หรอือยู่ระหว่างการใชง้าน) เพือ่ยดือายุ
การใชง้าน ช่วยลดภาระต่อสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างชดัเจน 

 
B31,B32 บูธประชาสมัพนัธ ์JETRO และ พื้นท่ีส ำหรบัเจรจำธรุกิจ (2 บูธ) 
 

ลงทะเบียนร่วมงำน 
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รำยละเอียดกำรจดังำน SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY ASIA (SETA) 2022 
ช่ืองำน                                  SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY ASIA (SETA) 2022 
วนัท่ีจดังำน                             วนัองัคารที ่20 กนัยายน - วนัพฤหสับดทีี ่22 กนัยายน 2565 (ระยะเวลา 3 

วนั) 
ผู้จดังำน                               GAT International Co., Ltd. 
สถำนท่ี BITEC บางนา 
ประเภทสินค้ำท่ีจดั
แสดง 

สาขาพลงังาน         

จ ำนวนประเทศ / 
ผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำ
ร่วม (ก ำหนดกำร) 

การออกบูธ ประมาณ 250 บรษิทัจาก 13 ประเทศ 

ประเภทอตุสำหกรรม อุตสาหกรรมพืน้ฐาน / เหมอืงแร่, พลงังาน 
เครื่องจกัร และเทคโนโลยอีุตสาหกรรมต่างๆ / ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์
(ผลติภณัฑ,์ อุปกรณ์ต่างๆ) 
ขนสง่, โลจสิตกิสแ์ละบรรจุภณัฑ ์/ รถยนต ์(ชิน้สว่นรถยนต ์และอุปกรณ์
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ) 
สิง่แวดลอ้ม / การก าจดัของเสยี และรไีซเคลิ 
นวตักรรม และสตารท์อพั 

เวบ็ไซต์ทำงกำร https://setaasia.com/ 
 
ในปี 2562 มผีูร้่วมจดัแสดงสนิคา้ประมาณ 100 บรษิทัจาก 54 ประเทศ และมผีูเ้ขา้ร่วมชมงานกว่า 7,000 
คน 
 

  

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsetaasia.com%2F&data=05%7C01%7CRio_Miyaguchi%40jetro.go.jp%7Cab794e14536244c2c2b308da4d441658%7C08b42e223a7740efa51b37104946de05%7C0%7C0%7C637907252068487482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tbBldXYl%2BzzAydHIRBHbHXVNhinCtG3ABMOyKv31N6c%3D&reserved=0
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ภำพแสดงสถำนท่ีจดังำน 
 

 
*แผนผงัของงานอาจมกีารเปลีย่นแปลงการจดัต าแหน่ง โซน JAPAN PAVILION จดัแสดงที ่EH103 Booth no. B25-B36  
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แผนผงับูธใน JAPAN PAVILION  
 

 
 


