
 

ก ำหนดกำร  
** ฟรี สิทธิประโยชน์ส ำหรบัสมำชิก F.T.I., BM Platinum & BM Member ** 

Cluster Visit @ อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย (TSP) 

ศึกษำดงูำน อตุสำหกรรมอำหำร (Food Cluster) 

ศนูยน์วตักรรมอำหำรและ
อำหำรสตัว ์ 

ศนูยบ์ริกำรวิเครำะหท์ดสอบ 
สวทช. 

Yamamori R&D Center 
ศนูยบ์ริกำรปรกึษำกำร
ออกแบบและวิศวกรรม  

วนัองัคำรท่ี 30 มิถนุำยน 2563 เวลำ 13.00 – 16.40 น.  
ณ โถง Business Center ทำวเวอร ์D ชัน้ 1 อำคำรกลุ่มนวตักรรม 2 (INC2) 

อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธำนี 
จดัโดย หน่วยงำนจบัคู่ธรุกิจ สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย 

เวลำ ก ำหนดกำร 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน รบัเอกสาร ณ โถง Business Center ทาวเวอร ์D ชัน้ 1 อาคารกลุ่มนวตักรรม 2 (INC2) อุทยาน
วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

13.00 – 13.30 น. Insight Thailand Science Park: 
ท าความรู้จ ักกับตัวช่วยและกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้านวัตกรรมหรือการน า
เทคโนโลยมีาปรบัปรุงกระบวนการผลติ ตัง้แต่การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การปรบัปรุงกระบวนการผลติ การ
วเิคราะหท์ดสอบ การสนบัสนุนทางดา้นการเงนิและธุรกจิ จาก สวทช. และบรษิทัเอกชน ในอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย 

13.40 – 14.10 น. เยีย่มชม  ศนูยน์วตักรรมอำหำรและอำหำรสตัว ์(Food & Feed Innovation Center) 
ห้องปฏบิตัิการวจิยัและพฒันา โดยใช้เทคโนโลยชีวีภาพสร้างผลติภณัฑ์นวตักรรมอาหารและอาหารสตัวค์รบ
วงจร ตัง้แต่การคดิคน้และพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ การพฒันาต่อยอดจากผลติภณัฑท์ีไ่ดพ้ฒันาขึน้แลว้ไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ การทดสอบและพฒันาระบบการผลติในระดบักึ่งอุตสาหกรรม และการประเมนิความ
เป็นไปได้ทางธุรกจิ ซึ่งจะช่วยให้ผลงานวจิยัสามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ได้รวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้  

14.20 – 14.50 น. เยีย่มชม ศนูยบ์ริกำรวิเครำะหท์ดสอบ สวทช. 
ศูนยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบ สวทช. เป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานในการพฒันาและส่งเสรมิงานบรกิารวเิคราะห์
ทดสอบใหต้รงตามหลกัมาตรฐานสากล ใหบ้รกิารดว้ยเครื่องมอืทีท่นัสมยั ตามวธิมีาตรฐานต่างๆ สนับสนุนการ
ท าวจิยั เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมไทย ใหบ้รกิารวเิคราะห์คุณสมบตัทิางกายภาพ 

15.00 – 15.30 น. เยีย่มชม Yamamori R&D Center 
บรษิัทอยู่ในกลุ่มบรษิทั Yamamori Group ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นผู้ผลติกลุ่มผลติภณัฑ ์retort pouch food, soy 
sauce, seasoning sauce ในประเทศไทยมบีรษิทัในกลุ่มจ านวน 3 บรษิทั คอื Yamamori Trading, Yamamori 
Thailand และ Siam Yamamori 

15.40 – 16.10 น. เยีย่มชม ศนูยบ์ริกำรปรกึษำกำรออกแบบและวิศวกรรม (DECC) 
นวตักรรมรถเขน็รกัษ์โลกเพื่อสตรทีฟู้ด http://www.decc.or.th/streetfood/ 

16.20 – 16.40 น. Techno-Business Clinic / ถาม – ตอบ  

หมายเหตุ : รายละเอยีดก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
อตัรำค่ำสมคัร (บำท ต่อท่ำน) | ยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม                      
• สมำชิก BM Platinum *ฟรี 2 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 
• สมำชิกสภำอตุสำหกรรมฯ และ BM Member 
  (เป็นทัง้คู่) 

*ฟรี 2 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 

• สมำชิกสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย *ฟรี 1 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 
• สมำชิก BM (BM Member) *ฟรี 1 ท่ำน/บริษทั - ท่านต่อไปท่านละ 500 บาท/ท่าน (รวม Vat7% =535 บ./ท่าน) 
• ผูป้ระกอบกำรทัว่ไป 1,000 บำท/ท่ำน (รวม Vat7% = 1,070 บ.) 

 
 
 

ติดต่อสอบถำม | สมคัรเข้ำร่วมกิจกรรมท่ี : 
หน่วยงำนจบัคู่ธรุกิจ   ฝ่ำยส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน  
สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

คณุปนู   |   คณุมงัก้ี 
โทร 02-345-1120, 02-345-1132 • มือถือ 086-329-1978, 086-329-1975 

 

 

e-mail: wanasbodeet@fti.or.th, nisachons@fti.or.th 
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