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The Thai Association for Biotech Industries
An organization that promotes biotech industries
in Thailand to sustain business growth and improve
international competitiveness.
เป็ น องค์ ก รสนั บ สนุ น ภาคธุ ร กิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ช ี ว ภาพใน
ของประเทศให้สามารถเจริญเติมโตได้อย่างยั่งยืนและมีความ
สามารถการแขงขั้นในระดับสากล
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President Statement
สารจากนายก
สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยมีบริษัทผู ้ร่วมก่อตัง้ 7
บริษัท ซึ่ งคีนน์เป็นหนึ่งในบริษัทผู ้ร่วมก่อตัง้ ….ด้วยความหวังว่าสมาคมไทยไบโอจะเป็นองค์กรเชื่ อมโยง, สนับสนุน, ผลักดัน
และริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเครือข่ายธุ รกิจอันเป็นรากฐานอุ ตสาหกรรมจากฐานความรู ้ทางเทคโนโลยีชีวภาพให้กับ
ประเทศไทย
ในปี 2562 ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิ กขึ้นมากมาย ช่ วงต้นปี มีกิจกรรม ThaiBIO Luncheon 2019
หรือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของสมาชิ กในสมาคมฯ และตัวแทนหน่วยงานพันธมิตรเพื่อพบปะสังสรรค์สร้างความ
รู ้จักคุ้นเคยร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แบ่งปั นความรู ้ และประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ในการท�ำธุ รกิจบนฐานความรู ้เทคโนโลยี
ชี วภาพที่ผา่ นไปในแต่ละปี ซึ่ งกิจกรรมในปี นเี้ ราได้ยกระดับการจัดงานเป็น ThaiBIO Executive Luncheon โดยเสริมกิจกรรม
ThaiBIO Talk หรือการเชิ ญวิทยากรพิเศษมาปาฐกถาในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพหรือข้อมู ลที่มแี นวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อผู ้ประกอบการในประเทศไทย ส�ำหรับกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing และ ThaiBIO Be Your Guest
จัดให้สมาชิ กเข้าร่วมโดยไม่เก็บค่าด�ำเนินการ เช่ น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานวัคซี นของ Bionet-Asia, เยี่ยมชมสถาบันวิทย
สิริเมธี (VISTEC) สถาบันการอุ ดมศึกษาที่บริษัท ปตท. ร่วมสนับสนุน, เยี่ยมชมสวนและโรงงานผลิตสารหวานจากหญ้า
หวานซู กาเวียในเครือบริษัทเบคไทย, จัดการเสวนาความรู ้และการแบ่งปั นประสบการณ์หัวข้อต่างๆ เช่ น ถอดรหัสการเข้า
ตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชี นวัตกรรมไทย, นโยบายส่งเสริมภาคธุ รกิจของโครงการ EECi เป็นต้น โดยสมาคมฯ จัด
กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นไตรมาสละ 1 ครัง้ กิจกรรมทัง้ หมดเปิ ดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิ กสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ ด้วยหวังให้เกิดประโยชน์กับผู ้ประกอบการที่สนใจท�ำธุ รกิจที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออุ ตสาหกรรมบนฐาน
ความรู ้เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในไทยและต่าง
ประเทศ เช่ น ร่วมการประชุ ม ระดมสมอง การเข้าร่วมออกบู ธ และ Business matching โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ร่วมลงนาม
MOU กับ สมาคมTBIA ซึ่ งเป็นสมาคม BIO จากประเทศ TAIWAN เพื่อส่งเสริมธุ รกิจจากฐานความรู ท้ างเทคโนโลยีชีวภาพ
ระหว่างสองประเทศ
ในปี 2563 กับการก้าวเข้าสู่การท�ำงานในปี ท่ี 10 ของสมาคมฯ... ประเทศไทยก�ำลังมุ ่งสู่เศรษฐกิจฐานชี วภาพ (Bio-economy) ทุกหน่วยงานภาครัฐขานรับกับแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ BCG economy ที่ริเริ่มโดยกระทรวงอุ ดมศึกษาฯ สมาคม
ไทยไบโอเราจะมีบทบาทและมีความส�ำคัญในการเป็นผู ้แทนบริษัทที่ประกอบธุ รกิจบนฐานความรู ้เทคโนโลยีชีวภาพของไทย
บนเวทีโลก อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีนักธุ รกิจอุ ตสาหกรรมบนฐานความรู ้เทคโนโลยีชีวภาพไม่มากนัก การสร้างกลุ่ม
ชุ มชนของผู ้ประกอบการที่ใช้ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพประกอบธุ รกิจนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของเหล่า
สมาชิ กของสมาคมฯ ซึ่ งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งกว่าเข้ามาร่วมเป็นโค้ช หรือช่ วยเป็นพี่เลี้ยง (mentor)
เพื่อสร้างองค์กรของชุ มชนอุ ตสาหกรรมบนฐานความรู เ้ ทคโนโลยีชีวภาพในประเทศให้เฟื่ องฟู และสร้างเศรษฐกิจฐานชี วภาพ
ที่มีมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้
ดร. วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์
นายกสมาคม ฯ
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History & Background
ประวัติและความเป็นมา
เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหรือวิทยาการในการด�ำเนินธุ รกิจชี วภาพที่มีศักยภาพสูง โดย
มู ลค่าของธุ รกิจชี วภาพทั่วโลกมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ใน 10 ปี ท่ีผ่านมาธุ รกิจชี วภาพในสหรัฐอเมริกาอยู ่ในช่ วงเติบโตสูงสุด
โดยภูมภิ าคยุ โรปอยู ใ่ นช่ วงการเพิ่มทุนและท�ำก�ำไร ส่วนในภูมภิ าคเอเชี ยแปซิ ฟิคอยู ใ่ นช่ วงของการไล่ตามให้ทนั กันกับนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้น และการหาตลาดที่จ�ำเพาะเจาะจง (Niche Market) ซึ่ งเป็นคู่แข่งหน้าใหม่ของตลาดวงการเทคโนโลยีชีวภาพ
มีรายงานว่าระหว่างปี ค.ศ. 2004 ถึง 2007 ตลาดในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิคมีการเติมโตสะสม (CAGR) 11.23%
โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 39.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีตลาดใหญ่ได้แก่ ญี่ป่ ุ น จีน และไต้หวัน โดยรวมกันคิดเป็น 76%
ของตลาดทัง้ หมด โดยในปี ค.ศ. 2008 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตลดลงเหลือ 3-5% สืบเนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤต
เศรษฐกิจ จากการศึกษาธุ รกิจอุ ตสาหกรรมชี วภาพของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะมีการรวมตัวกันของ
ภาคเอกชนเป็นสมาคม หรือองค์กรเฉพาะเพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ
ชี วภาพท�ำหน้าที่เชื่ อมโยงระหว่างเครือข่ายนักวิจัยกับนักลงทุนอีกทัง้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประเทศตน โดยมีหลายองค์กรที่เป็นตัวอย่างของความส�ำเร็จดังกล่าวเช่ น ประเทศสหรัฐอเมริกา
มี Biotechnology Industry Organization (BIO) เป็นตัวแทนของภาคธุ รกิจ หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานวิจัยกว่า
1,250 แห่ง ใน 31 ประเทศ ครอบคลุมอตุสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ คือ อาหาร เกษตรกรรม การ
แพทย์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในภาควิชาการและภาคธุ รกิจ ส�ำหรับในภูมิภาคยุ โรป และเอเชี ยแปซิ ฟิคก็มีองค์กรที่มี
ความคล้ายคลึงกันเช่ น The European Association for Bio industry (EuropaBio), Japan Bio-Industry Association,
Bioindustry association of Korea, Taiwan Bio Industry Association และ Association of Biotechnology Led
Enterprise จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านัน้ ล้วนแต่พัฒนาทางเทคโนโลยีชีวิภาพในระดับประเทศหรือภูมิภาคอย่างก้าวกระโดด
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), ศูนย์พนั ธุ วศิ วกรรมและเทคโนโลยี (BIOTECH) และ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชี ววิทยาศาสตร์ (TCELS) ของประเทศไทย เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู ้ให้เกิด
มู ลค่าเพิ่มในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้มนี โยบายในการร่วมกันผลักดัน
ให้ประเทศไทยมีบทบาทส�ำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาคเอเชี ย ซึ่ งเล็งเห็นว่าการจัดตั้งสมาคมอุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย เป็นหนึ่งในยุ ทธศาสตร์ท่สี ามารถใช้พฒ
ั นาธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประทศไทยให้มกี ารเติม
โตอย่างยั่งยืน และเพิ่มให้มีขีดความสามารถในการแข่งขึ้นกับนานาประเทศได้
จากข้อมู ลสนับสนุนดังกล่าว จึงเกิดการประชุ มระดมสมองของผู ้เข้าร่วมประชุ มจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคธุ รกิจอุ ตสาหกรรมต่างเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการจัดตัง้ สมาคม
ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมก่อการจัดตัง้ สมาคมอย่างเป็นทางการจ�ำนวน 7 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปู นซิ เมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด (ในเครือ บริษัท ไทยเบฟวอเรจ)
4. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ�ำกัด
5. บริษัท ปิ โก (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ไบโอเนท-เอเชี ย จ�ำกัด
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7. บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิรธ์ จ�ำกัด (ปั จจุ บันคือ บริษัท คีนน์ จ�ำกัด)
ดังนัน้ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 จึงเป็นที่มาของสมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกก่อตัง้ ขึ้นและได้รับใบ
อนุญาตสมาคมฯ โดยมีกลุ่มสมาชิ กองค์กรและพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ (1) กลุ่มผู ้ริเริ่มการจัดตั้งสมาคม
อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (2) องค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (3)
ตัวแทนจากภาคธุ รกิจและอุ ตสาหกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ ทางตรงทางอ้อม เช่ น อาหาร การเกษตร
สื่อมวลชน และส�ำนักพิมพ์ การแพทย์พลังงาน สิ่งแวดล้อม สถาบันการเงิน (Venture Capital) (4) ตัวแทนภาควิชาการ
และการศึกษาจากสถานบัน หรือมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในการร่วมกันก�ำหนดทิศทาง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศ (5) องค์กรหรือสมาคมที่อยู ่ในอุ ตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพและมีกิจกรรม หรือการ
ด�ำเนินงานที่สามารถเกื้อหนุนประโยขน์ซ่ึ งกันและกันได้ในระยะยาว (6) องค์กรหรือสมาคมระดับประเทศ เพื่อก่อนให้เกิด
ความร่วมมือระดับภูมิภาค และสามารถเป็นตัวแทนของอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตเช่ น
เดียวกับ Bio Industry Association และ EuropaBio…
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Vision
วิสัยทัศน์
“สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยเป็นองค์กรที่สนับสนุนภาคธุ รกิจด้านเทคโนโลยี
ชี วภาพของประเทศให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีขดี ความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากล”

“An organization that promotes biotech industries in Thailand to
sustain business growth and improve international competitiveness.”

Linker
เชื่ อมโยง
BIO

Networks

Supporter
สนับสนุน

Activator &
initiator
พลักดัน สร้างสรรค์
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Mission
พันธกิจ

1. เชื่ อมโยงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ ในและต่างประเทศกับสมาชิ กของสมาคมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางธรุ กิจ
“Link public and private sectors in biotech business both in and outside Thailand.”
2. เป็นศูนย์ร่วมข้อมู ลด้านธุ รกิจเทคโนโลยีชีวิภาพเพื่อใช้ในการอ้างอิงให้กับสมาชิ กของสมาคมของประเทศ
“Be a biotechnology information gathering center for reference.”
3. สร้างเครือข่ายและร่วมท�ำงานกับองค์กรอื่น ๆ ของภาครัฐและเอกชน ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทัง้ ในและต่างประเทศ
“Networking and collaborate with other public and private organizations on biotechnology.”
4. สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย และยุ ทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมธุ รกิจเทคโนโลยี
ชี วภาพของประเทศให้เจริญเติบโตและเกิดประโยชน์แก่สมาชิ กและสังคมโดยรวม ตัวอย่างเช่ น สนับสนุนนโยบาย ไทย
แลนด์ 4.0
“Support and participate in policy formulation. And strategic cooperate with government agencies to promote the biotech business in Thailand to grow and benefit members and society as
a whole.”
5. ด�ำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิเช่ น การจัดประชุ มสัมมนาวิชการ การฝึ กอบรม การจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมงาน
ออกบู ธ นิทรรศการ เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่สมาชิ กของสมาคมรวมทัง้ บุ คคลทั่วไปที่สนใจ
“Works on various activities such as conferences, seminars, training business matching and
participation on in exhibition booths for the benefit of members and ThaiBio guests.”

v
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Activities 2019
กิจกรรมในปี 2019

วันที่ 30 มกราคม 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
เข้าร่วม การสัมมนาเปิ ดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องอาหาร
“Food Revolution : ปฏิวัติความคิด ร่วมพลิกธุ รกิจอาหารอนาคต” จัดโดย
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ ห้องแค
ทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุ งเทพฯ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมงาน ในพิธกี ารลงนามสัญญาการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในผลงานวิจยั
ให้แก่ ผู ้ประกอบการ

วันที่ 22 มกราคม 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thaibio)
ถือฤกษ์ในโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ปีท่ี 9 ของสมาคมฯ จัดงาน ThaiBIO Luncheon
รวมขุนพลไบโอเทคเมืองไทย เรียนเชิ ญผู ก้ อ่ การก่อตัง้ สมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ
สมาชิ กสมาคมฯ รวมทั้งผู ้บริหารในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
อุ ตสาหกรรมไบโอเทคในเมืองไทยที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ ในปี 2561 ที่ผ่าน
มา ร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรม เดอะ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชี ววิทยศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์ นายก
สุโกศล (เนือ้ หา:https://www.facebook.com/ThaiBIOassociation/posts/22Jan2019) สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) สอบถามประวัตคิ วามเป็นมา
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง และกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาค
อุ ตสาหกรรมที่ท�ำธุ รกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านต่างๆ เช่ น ด้านการเกษตร
อาหาร พลังงาน การแพทย์ ให้เข้มแข็ง ทัง้ นี้นายกสมาคมได้พูดถึงกิจกรรมที่ได้
ร่วมท�ำกับ TCELS ตัง้ แต่ปี 2560 กิจกรรม Promoting life science innovation
with investment (I with I) ที่เป็นการน�ำเสนอผลงานวิจัยที่ต้องการต่อยอดใน
เชิ งพาณิชย์ และ การจับคู่ธุรกิจ ถึงปั จจุ บัน และ กิจกรรม ที่ก�ำลังวางแผนงาน
ร่วมกันกับอีกหลายองค์กร กับการสร้างหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจ ข้อมู ล
สนับสนุน และ โอกาสทางธุ รกิจไบโอเทคให้กับขุนพลนักธุ รกิจในการสร้างอุ ตสาห
กรรมไบโอเทคโนโลยี ในประเทศไทย
วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมฯ เข้าให้สมั ภาษณ์
ต่อเรื่องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Bio Hub of ASEAN ของผู ้ประกอบการใน
อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ณ มู ลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งการประชุมนีเ้ ป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู เ้ ชี่ยวชาญ
ในอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพชั้นแนวหน้าของประเทศในการสร้างความเข้าใจ
เป้าหมายเพื่อหาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Bio Hub of ASEAN สมา
คมฯ น�ำสรุ ปประเด็นจากการให้สมั ภาษณ์ในครัง้ นี้ ซึ่ ง สวค.น�ำเสนอเรื่องการพัฒนา
ธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพโดยมีประเด็นชวนคิดเกี่ยวกับ การสร้างประเทศไทยเป็น Bio
Hub (เนือ้ หา: https://www.facebook.com/ThaiBIOassociation/posts28Jan19)
วันที่ 21 มีนาคม 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทยไทย (ThaiBIO)
น�ำสมาชิ กฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซี นบริษทั ไบโอเนท-เอเชี ย จ�ำกัด ในกิจกรรม
Be Your Guest และ ThaiBIO Knowledge Sharing ณ อุ ตสาหกรรมไฮเทค
อยุ ธยา คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ประธานกรรมการบริษัท ไบโอเนท-เอเชี ย ให้การ
ต้อนรับ คณะผู เ้ ยี่ยมชมจากสมาคมฯ ประกอบด้วย ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์ นายก
สมาคม ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู ้จัดการสมาคม ผู ้บริหาร และพนักงานจาก
บริษทั สมาชิ กในสมาคมฯ ที่มคี วามสนใจในธุ รกิจเทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนา
และผลิตวัคซี น เข้าร่วมเยี่ยมชมและรับฟั งการแบ่งปั นประสบการณ์ในการด�ำเนิน
ธุ รกิจ ผลิต และจ�ำหน่ายวัคซี นแห่งแรกในประเทศไทย
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วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
จัดกิจกรรม ThaiBIO Knowledge Sharing ครัง้ ที่ 2/2562 น�ำสมาชิ กจากภาค
ส่วนเอกชน นักลงทุน ผู ป้ ระกอบการสายไบโอเทคฯ เข้ารับฟั งโครงการเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) สิทธิประโยชน์ และ ติดตามความคืบหน้า
จาก ดร. รวีภัทร์ ผุ ดผ่อง ตัวแทนจากฝ่ ายพัฒนาความร่วมมือ EECi ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) ต�ำบลป่ ายุ บใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (เนื้อหา: https://
www.facebook.com/ThaiBIOassociation/posts/EECi)

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู ้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทน
สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 20
ปี สถาบันนวัตกรรม ปตท.” ใน ณ สถาบันนวัตกรรม ปตท. อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยาโดยมี คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิ ดงาน
และ นางสาวอรุ ณรัตน์ วุ ฒิมงคลชั ย ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่สถาบัน
นวัตกรรม บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู ้บริหาร กลุ่ม ปตท.
ดร.ยุ ทธนา สุวรรณ กรรมการสมาคมฯ ในนามผู ้แทน นักวิจัย และพนักงาน ผู ้
บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน
วันพุ ธ 17 กรกฎาคม 2562 บริษัทคีนน์ นิมนต์พระ 9 รู ป ท�ำบุ ญถวายอาหาร
เพลในวันเข้าพรรษา โอกาสครบรอบ 9 ปี นิมนต์หลวงพ่อพรมน�้ำพระพุ ทธมนต์
และเจิมหน้าประตูหอ้ งที่ทำ� การสมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และสมาคมฯ ต่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
จัดกิจกรรม ThaiBIO Be Your Guest ครัง้ ที่ 2/2562 ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์
นายกสมาคมฯ คุณวิเชี ยร เชิ ดชู ตระกูลทอง ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ในฐานะ
ประธานกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุ ตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะ วันที่ 11 กันยายน 2562 อุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) ลงนาม
นันท์ ผู ้จัดการสมาคมฯ น�ำทีมสมาชิ กคณะเยี่ยมชมจากภาคส่วนเอกชนนักลงทุน บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสมาคม ThaiBIO - สมาคม BIO จากไต้หวัน TBIA
ผู ้ประกอบการสายไบโอเทคฯ เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ วังจัน เพื่อความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายในธุ รกิจอุ ตสาห
ทร์วัลเลย์ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (เนื้อหา: https://www.facebook. กรรมไบโอเทคของทัง้ สองประเทศ ในงาน Food Ingredient 2019 BITEC และใน
วันที่ 12 กันยายน สมาคม ThaiBIO จัดเลี้ยงรับรองตัวแทนจากสมาคม TBIA และ
com/ThaiBIOassociation/posts/VISTEC)
สมาชิ กที่มาร่วมงานเซ็น MOU เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เรียนรู ้และ แลกเปลี่ยน
ข้อมู ลเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ
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นวัตกรรม (อว.) “หนึ่งในหน่วยงานรับการขึ้นบัญชี วัตกรรมไทย” โดยตรงมาร่วม
แชร์ประสบการณ์โดยมี ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู จ้ ดั การสมาคมฯ ด�ำเนินรายการ
(เนื้อหา: https://www.facebook.com/ThaiBIOassociation/27Sep62)

วันที่ 25-27 กันยายน 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
ร่วมงาน BIO Investment 2019 และ Thailand Lab International 2019 โดยมี
ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมเข้าร่วมการเปิ ดงาน BIO Investment 2019
และ ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ เข้าร่วมการเปิ ดงานและออกบู ธ ThaiBIO BC#14
ในงาน Thailand Lab International 2019 เพื่อพบปะสมาชิ ก ให้ความรู ้บุคคล
ทัว่ ไปเกี่ยวกับธุ รกิจสายไบโอเทค และอุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทค ประชาสัมพันธ์
ธุ รกิจและงานวิจัยที่สมาชิ กของสมาคมได้น�ำข่าวสารข้อมู ลมาฝากประชาสัมพันธ์
ไว้ และ นัด Business matching ในวันเดียวกันนัน้ ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์
นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ “โรงงานผลิต
ยาชี ววัตถุแห่งชาติ” ระหว่างภาครัฐในนามของ NBF มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุ รี และภาคเอกชน บริษัทวิจัยชั้นน�ำของเกาหลี Genexine และ บริษัท BGIC
– Bio Genetech International อีกหนึ่งสมาชิ กน้องใหม่ของสมาคมฯ ซึ่ งมีคุณ
มารุ ต บู รณะเศรษฐกุล เป็นผู ้ก่อตัง้ และซี อีโอ นอกจากนี้ทางสมาคมThaiBIO ได้
รับเกียรติจาก ศ.นพ. เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ สมาชิ กกิตติมศักดิ์ ใน
ฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมบู ธสมาคมฯ และให้ก�ำลังใจทีมงาน

วันที่ 27 กันยายน 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
จัดเสวนาเรื่อง ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชี นวัตกรรมไทยใน
กิจกรรม ThaiBio Knowleadge Sharing 3/2562 ณ MR 216 ไบเทค บางนา
โดยมี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิ บิช่ันส์ เอเชี ย แปซิ ฟิค จ�ำกัด สนับสนุนสถานที่จัดงาน
งานนี้ ดร.วสันต์ อริยะพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิ ดและร่วมเป็น
วิทยากรร่วมแชร์ประสบการณ์ ในฐานะผู ้ก่อตัง้ และ ซี อีโอ บริษัท คีนน์ จ�ำกัด
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากฝากฝั่ งผู ้ประกอบการอีก 2 ท่าน คือ ดร.นพดล โป
ธิตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชี ยงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จ�ำกัด
และคุณ ประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ไทย เด็นทอล จ�ำกัด และ
…ผู ้แทนจากฝากฝั่ งรัฐ คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงศ์ รก. ผู ้จัดการ งานส่งเสริม
นวัตกรรมสูเ่ ชิงพาณิชย์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
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วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร. วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมอุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) พร้อมด้วย ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู ้จัดการ
สมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา “SynBio Forum 2019 - ชี วนวัตกรรม ศาสตร์
เปลี่ยนโลก” ที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) จัดเพื่อแบ่งปั นเท
รนต์ความก้าวหน้าอุ ตสาหกรรม และเทคโนโลยีระดับโลก โดย คุณ ชัยวัฒน์ โค
วาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ
กล่าวว่า “Synthetic Biology” หรือ “SynBio” (ชี วสังเคราะห์) เป็นชี วนวัตกรรม
ที่สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์การอุ ปโภค บริโภคในปั จจุ บันจากปั ญหาประชากร
โลกมีจ�ำนวนสูงขึ้นทุกปี แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจ�ำกัดและการใช้ทรัพยากรอย่าง
ไม่รูค้ ณ
ุ ค่าของเรา SynBio” ออกแบบให้ใช้ทรัพยากรโลกได้อย่างคุม้ ค่า และ สร้าง
มู ลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ตอบโจทย์ นโยบาย #BCG economy
ของกระทรวงอุ ดมฯ เพราะในหลายธุ รกิจที่ใช้เทคโนโลยี SynBio นี้ สามารถน�ำ
กากอุ ตสาหกรรมที่มี Cabon source มาเป็นวัตถุดิบได้ (เนื้อหา: https://www.
facebook.com/ThaiBIOassociation/07Nov62)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมอุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) เข้าร่วมงาน BioPlus กรุ งโซล ประเทศเกาหลี ใน
งานนีน้ ายกสมาคมฯ กล่าวปราศรัยแก่ผูแ้ ทนสมาคมจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยน
แนะน�ำอุ ตสาหกรรมไบโอเทคในประเทศไทย สอดคล้องกับแผนยุ ทธศาสตร์ของชาติ
BCG model (Bio-economy, Circular economy, Green economy) และ กล่าว
ถึงเทคโนโลยีท่จี ะ Disrupt โลกอย่างมากมาย เข้าสูย่ ุ คชี ววิทยาศาสตร์ LifeSciences ได้แก่ Agriculture, Food, Food supplemen

Activities 2019

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ดร. พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู ้จัดการสมาคมไทย
ไบโอ เป็นตัวแทนสมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาvพไทย (ThaiBIO) ออกบู ธ
และ เข้าร่วมประชุ ม The 31st Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2019) ที่ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ต
แอน สปา ป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต เจ้าภาพงาน สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย (TSB) และ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกัน
จัดงานในปี นใี้ นหัวข้องาน “BIO INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” งานประชุ ม
ครัง้ นี้ มีอาจารย์ นักวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ มาร่วม
เสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู ้ทางเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ ผ่านทาง oral prentation กันอย่างคับคั่ง สมาคมไทยไบโอ ร่วมออกบู ธ และมีบริษทั สมาชิ กของสมาคม
อาทิเช่ น บริษัท Betagro ร่วมเป็น sponsor ในการจัดงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมอุ ตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) น�ำสมาชิ กและทีมงาน เข้าพบ ฯพณฯ ดร.เมเอียร์
ชโลโม (H.E Dr. Meir Solomon) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�ำประเทศไทย และ
คุณดะกัน อโลนี (Mr. Dagan Alony) หัวหน้าฝ่ ายเศรษฐกิจการค้า หารือแนวทาง
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกันสมาคมฯ ขอกราบ
ขอบพระคุณ ฯพณฯ จักร บุ ญหลง อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศอิสราเอล
กรุ ณาช่ วยเหลือประสานงาน และยังคอยเป็นพี่เลีย้ งให้คำ� แนะน�ำกับคณะท�ำงานจาก
สมาคมฯ ทัง้ นีป้ ระเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มเี ทคโนโลยีท่กี า้ วล�้ำน�ำสมัยที่สดุ ประเทศ
หนึ่ง และยังมีบริษัท Startup ทัง้ ด้านการเกษตร, ปศุสัตว์, การจัดการของเสีย,
เครื่องมือแพทย์ และ Bioinformatics service ที่นา่ สนใจมากมาย ซึ่ งทางสมาคมฯ
จะจัดหากิจกรรมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพให้กบั บริษทั
ไบโอเทคในไทยต่อไป

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 สมาคมอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO)
จัดกิจกรรมพาสมาชิ กเยี่ยมชม บริษัท ซู กาเวีย จ�ำกัด และ Sugavia Healthy
Land แดนปลอดสารพิษ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่ อง จ.นครราชสีมา ในกิจกรรม
ThaiBIO Be Your Guest และ ThaiBIO Knowledge Sharing 4/2562 ณ ที่นนั้
ดร.เครือวัลย์ สมณะ (ผู ้ก่อตัง้ และ ประธานกรรมการ บริษัท เบคไทยกรุ งเทพ
อุ ปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด และ มี ดร.ขวัญชนิตร ตันตเวชกุล สะใภ้ใหญ่เป็นผู ้แทน
บริษทั เบคไทยฯ ร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ในชุ ดปั จจุ บัน) ในฐานะประธาน
กรรมการ บริษัท ซู กาเวียให้การต้อนรับคณะผู ้เยี่ยมชมซึ่ งประกอบด้วย ดร.วสันต์
อริยพุ ทธรัตน์ นายกสมาคมฯ, ดร.พิมพ์นภา ณีศะนันท์ ผู ้จัดการสมาคมฯ, ผู ้
บริหาร และพนักงานจากบริษัทสมาชิ กในสมาคมฯ รวมถึงแขกของสมาคมฯ ที่มี
ความสนใจในธุ รกิจ และเทคโนโลยีด้านการปลูกและสกัดสารหวาน (Stevioside)
จากหญ้าหวานที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
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Financial Statement

ตรวจสอบโดย นายสุรชิ น วิจิตรคงคากุล ผู ้ตรวจสอบบัญชี ใบอณุญาติเลขที่ 9822
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Our Boards
BOARD OF CONSULTANTS
CONSULTANT

CONSULTANT

Emeritus Prof.
Dr. Pornchai Matangkasombut
ศ.นพ.ดร. พรชั ย มาตังคสมบัติ

Emeritus Prof.
Dr. Amaret Bhumiratana
ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน

ประธานที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

BOARD OF DIRECTORS
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PRESIDENT

VICE-PRESIDENT

Dr. Watson Ariyaphuttarat
ดร. วสันต์ อริยพุ ทธรัตน์

Mr. Chernporn Tengamnuay
คุณเชิ ญพร เต็งอ�ำนวย

นายกสมาคม
บริษัท คีนน์ จ�ำกัด

อุ ปนายกฯ 1
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์มา จ�ำกัด

DIRECTOR

DIRECTOR

Dr. Yuttana suwannachot
ดร. ยุ ทธนา สุวรรณโชติ

Dr. Pongsuda Pongtanya
ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา

อุ ปนายกฯ 2
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

เลขาธิการ
บริษัท เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

DIRECTOR

DIRECTOR

Mr. Vitoon Vonghangool
คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล

Dr. Kwanchanit Tantivejkul
ดร. ขวัญชนิตร ตันติเวชกุล

เหรัญญิก
บริษัท ไบโอเนท-เอเชี ย จ�ำกัด

ปฏิคม
บริษัท เบคไทย กรุ งเทพอุ ปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด

DIRECTOR

DIRECTOR

Dr. Rutjawate Taharnklaew
นสพ.รุ จเวทย์ ทหารแกล้ว

Mr. Wichien Cherdchutrakuntong
คุณ วิเชี ยร เชิ ดชูตระกูลทอง

นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ�ำกัด

ประชาสัมพันธ์
บริษัท ภราดรอินโนซิ ส จ�ำกัด

Members
ORDINARY MEMBERS
Agro – Biomate Co., Ltd.

Bio Genetech International Co., Ltd.

87 - 88 Soi Boromratchonnee 39, Taling – Chan,
Bangkok, Thailand 10170
Tel +66 2 880 8057–8
Fax +66 2 880 8059
www.parwelinter.co.th

31 st Floor, SJ Infinite I Business Complex
349, Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok , Thailand 10900
penphan.k@kingenbiotech.com

Main product: Bio-fertilizer, microorganism, Chemical, and Pesticide

Technology: -

Technology Platform: Treading, Agency and Market management

Betagro Science Center Co., Ltd.
136 Moo9, Klong Nueng, Klong Luang,
Pathumthani 12120 Thailand
Tel: +66 0 2833 8333
Fax
www.betagro.com
Main product: Research and Development, Testing Laboratory, Testing service
Technology Platform: Micro Biology Laboratory

Main product: -

Greater Pharma Co.,Ltd.
46, 46/1-2 Soi Charansanitwong 40,
Chanrasanitwong Rd., Bangyikhun, Bangplad,
Bangkok, Thailand 10700
Tell: +66 2 886 8190 – 9
Fax: +66 2 4333 0076
Email: greater@greaterpharma.com
www.greaterphama.com
Main product: Pharmaceutical, Cosmatic, Active Ingredients and Natural-Extracts
products
Technology Platform: Pharmaceutical processing and formular development system

BecThai Bangkok Equipment & Co., Ltd.
300 Phaholyyotin Road, Samsennai, Playathai,
Bangkok, Thailand 10400
Tell: +66 2 615 2929
Fax: +66 2 615 2350-1
Email: Bkk@becthai.com
www.becthai.com
Main product: Chemical, Reagent and Instrument for Laboratory
Technology Platform: Treading, Agency and Market management

BioNet-Asia Co.,Ltd.
19 Soi Udomsuk 37, Sukumvit Road,
Bangjak, Prakanong, Bangkok, Thailand 10260
Tell: +66 2 673 9137 -42
Fax: +66 673 9140
Email info@bionet-asia.com
www.bionet-asia.com

KEEEN Limited.
86, 88, 90 Chaloemphrakiat Rama 9 Road, Nongbon,
Prawet, Bangkok Thailand 10250
Tel +66 2 747 2012-3
Fax +66 2 747 0120
info@keeen.co.th
www.keeen.co.th
MainProduct: Bio-Cleaning and Remediation Product
Technology Platform: Micro-organisms, Enzyme and Bioremediation Agents

Paradorninnosis Company Limited
260/1 Moo 7, Nong Khwai, Hang Dong, Chiang Mai, Thailand 50230
Tel : (+66)95-2345-423
paradorninnosis@gmail.com

Main product: Human Vaccine

Main product: Event Marketing, Brand Image Building, Mice Service and Management

Technology Platform: Recombinance DNA processing, Vaccine – production system,
-conjugation system, and formulation system

Technology Platform: Inter-exhibitor, MICE ( Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition)
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Members
Pico (Thailand) Public Company Limited

Terragro Bio-Tech Company Limited

10 Soi Laslle 56, Sukhumvit Road, Bangna,
Bangkok Thailand 10260
Tel: +66 2 748 7007
Fax: +66 2 748 7909
www.picothai.com

1, Empire Tower Building Floor 43, Yannawa,
South Sathorn, Bangkok, Thailand 10120
Tel: +66 2 287 7120
Fax +66 2 670 2299
info@plantheon.co.th
www.plantheon.coth

Main product: Event Marketing, Brand Image Building, Mice Service and Management
Technology Platform: Inter-exhibitor, MICE ( Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition)

Main product: Bio and chemical fertilizer
Technology Platform: Treading, Agency and Market management

PTT Innovation Institute Limited

Thanes Development Co., Ltd.

555 Vibhavadi Rungsit Road, Chatujak,
Bangkok, Thailand 10900
Tel: +66 2 537 38226
Fax: +66 2 537 3829
www.pttplc.com

61/34 Soi Viphavadee 42, Vihavadee Rangsit Road,
Lad-Yao Chatuchak, Bangkok Thailand 10900
Tel: +66 2 791 4500
Fax +66 2 791 4538 - 9
thanes@thanesgroup.com
www.thanesgroup.com

Main product: Fuel, GAS, BIO-Fuel and Petrochemical products
Technology Platform: Research institute, Gas and Fuel Station, Café Amazon and Jiffy

Main product: Reagent and instrument for medical laboratory
Technology Platform: Treading, Agency and Market Management

SCG Packaging Public Co., Ltd.
1 Siam Cement Road, Bangsue,
Bangkok Thailand 10800
Tel: +66 2 586 6322
Fax +66 2 586 6284
www.scg.co.th
Main product: Paper and packaging-Design, Services, Printing and Solution system
Technology Platform: Plant Advanced Breeding, Antimicrobial, DNA marker for plant
develop

EXTRAORDINARY MEMBERS
VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd.
1 Empire Tower, 23 Floor, Room no. 2370,
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,
Bangkok, Thailand
Tel +66 2 882 670 0900
info@vnuexhibitionsap.com
www.vnuexhibitionsap.com
Main product: Event and mice service
Technology Platform: Inter-exhibitor, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)
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Members
ASSOCIATE MEMBERS
BIODIVERSITY CORPORATION Co., Ltd.

Green Innovation Biotechnology Co.,Ltd.

135/14 Moo 4, San Na Meng Subdistrict, San Sai, Chiang Mai, Thailand
50210
Tel : (+66)92 290 9902
Email: chanarong@biodiversitycorp.com

8/124 Work Place, Ratchada-Rarm Intra Road,
Khwaeng Khan na Yao, Khet Khan Na Yao,
Bangkok, 10230
Tel : +66 2 347 7588
Fax: +66 2 347 7589
Email: Info@gib.co.th
www.gib.co.th

Main product: insect protien and lipid
Technology: Phospholipid production

KINN
86 Chalermprakiat Rama 9 Rd., Nongborn, Prawet, Bangkok, 10250
Tel : (+66)8466-78910
Fax: (+66)2747-2027
E-mail: info@kinn.co.th
http://www.kinn.co.th
Main product: Bio Healthy Immune Support
Technology: Treading, Agency and Market management

Main product: Bio-fertilizer, microorganism, Chemical, and Pesticide
Technology: Treading, Agency and Market management

ROUSE
Unit 1401-3 and 1408, 14th Floor Two Pacific Place, 142 Sukhumvit
Road, Klongtoey, Bangkok, Thailand 10110
Tel : (+66) 653 2730
Fax : (+66)653 2734
Email: bangkok@rouse.com
http://www.rouse.com
Main product: Law firm
Technology: -
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Thai Association for Biotech indrustries (ThaiBio)
http://www.facebook.com/ThaiBIOassociation

http://www.thaibio.or.th

The Thai Association for Biotech Industries
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย

88 Chalermprakiat Rama 9 NongBon
Prawet Bangkok 10250 Thailand
+662 7472 102-3 (Ext. 129)
+662 7472 1020 (Fax)
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