
 

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

Cluster Visit @ อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย (TSP) 

ศึกษำดงูำน อตุสำหกรรมสขุภำพ (Health Cluster Visit) 

ศนูยน์ำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(NANOTEC) 

บริษทั พีชแอนดโ์ค คอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 

บริษทั บโูร เวอริทสั ประเทศ
ไทย จ ำกดั 

ศนูยค์วำมรว่มมือสมุนไพรไทย 
(Thai Herbal Co-operation 

Center : THCC) 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.00 – 16.40 น.  
ณ โถง Business Center ทำวเวอร ์D ชัน้ 1 อำคำรกลุ่มนวตักรรม 2 (INC2) อทุยำนวิทยำศำสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธำนี (ใน ม.ธรรมศำสตร ์รงัสิต) 

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  ศนูยน์ำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) 
นาโนเทคโนโลย ีเป็นกระแสใหมข่องการพฒันาเทคโนโลยใีนศตวรรษที ่21 เกีย่วขอ้งกบักระบวนการสรา้ง 
สงัเคราะห ์ควบคมุ และใชป้ระโยชน์จากวสัดุหรอืโครงสรา้งทีม่ขีนาดเลก็มาก ท าใหว้สัดมุสีมบตัพิเิศษทีส่ามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ โดยสามารถประยุกตใ์นอุตสาหกรรมสขุภาพ ความงาม เซน็เซอรต์รวจจบัสญัญาณส าหรบั
การแพทย ์เกษตรและอาหาร การวเิคราะหแ์ละตรวจหาตวับ่งชีท้างชวีภาพ ออกแบบและสงัเคราะหล์แิกนดท์ี่
จ าเพาะกบัโมเลกุลเป้าหมาย ตลอดจนพฒันาไบโอเซน็เซอรแ์ละอุปกรณ์วนิิจฉยัทางการแพทยท์ีม่คีวามไวสงู
ส าหรบัตรวจคดักรองและตดิตามโรคทีส่ าคญั 

14.20 – 14.50 น. เยีย่มชม บริษทั พีชแอนดโ์ค คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
การรบัจา้งวจิยั พฒันา การผลติแอาหารเสรมิและผลติภณัฑส์ชุภาพและความงาม ในรปูแบบ 360 องศา ทัง้การ
ใหค้ าปรกึษาดา้นการตลาด การตัง้สตูรต ารบัผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและเครื่องส าอางทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่น การ
ทดสอบประสทิธภิาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์การคดัเลอืกโรงงานรบัจา้งผลติทีม่คีุณภาพ
มาตรฐานสากล และการฝึกอบรมความรูด้า้นผลติภณัฑ ์

15.00 – 15.30 น. เยีย่มชม บริษทั บูโร เวอริทสั ประเทศไทย จ ำกดั 
กลุ่มบรษิทับโูร เวอรทิสั เป็นกลุ่มบรษิทัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของโลกทีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจ  ประเมนิและให้
ใบรบัรองในดา้นคุณภาพ สขุอนามยัและความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มุง่เน้นการ
บรกิารดา้นการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อสนบัสนุนและยกระดบัผลติภณัฑอ์าหาร, เครื่องส าอาง, 
อุปกรณ์การแพทย ์ยาปฏชิวีนะ เป็นตน้ 

15.40 – 16.10 น. เยีย่มชม ศนูยค์วำมรว่มมอืสมุนไพรไทย (Thai Herbal Co-operation Center : THCC) 
วจิยัพฒันาและทดลองการผลติในระดบั Pilot Scale เกีย่วกบัการสกดั การวเิคราะห ์และการแปรรปูสมุนไพร 
กญัชาเพื่อใชใ้นการแพทย ์พฒันาคุณภาพผลติภณัฑป์ระเภทสมุนไพร และถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หเ้กดิการ
พฒันาต่อยอดเชงิพาณชิยไ์ดอ้ยา่งมมีาตรฐาน โดยใหบ้รกิารบรกิาร งานใหค้ าปรกึษา งานวจิยั งานบรหิาร
วชิาการ 

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 | สมคัรเข้ำรว่มกิจกรรมท่ี : 
หน่วยงำนจบัคู่ธรุกิจ  สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
คณุปูน   โทร 02-345-1120 • มือถือ 086-329-1978 

 

http://www.ftimatching.com/
http://www.nstda.or.th/index.php
http://www.sciencepark.or.th/index.php/th/

