
โดย
พลูสวสัดิ�  เผ่าประพธัน์
รองกรรมการผูจ้ดัการ
สาํนักพฒันาองคก์รคุณภาพและความยั #งยนื
และ ผูอ้าํนวยการศูนยน์วตักรรม กลุม่ธุรกิจ ซีพี ออลล์

บรษิทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน)

“นวตักรรมสรา้งเงินลา้น”



ดา้นสง่เสรมิการจดัการ
ความรูอ้งคก์ร

2

1)  แนวคิด-เรื#องนวตักรรมสาํหรบั SMEs ไทย

2)  มุมมองที#ช่วย-สรา้งสรรคน์วตักรรมให ้SMEs ไทย

3)  ตวัอยา่ง-นวตักรรมเงินลา้นของ SMEs ไทย

หวัขอ้นาํเสนอ



3

แนวคิด-แนวคิดเรื#อง 
นวตักรรมสาํหรบั SMEs ไทย



 ผลดาํเนินงาน 
(ยอดขาย หรอื กาํไร)

ระยะเวลา

ผลดาํเนินงานจะดีกว่า
(ในระยะเวลาที#เทา่กนั)

องคก์รที#มีนวตักรรม

ผลดาํเนินงาน
องคก์รทั #วไป

ลกัษณะขององคก์รที#มีนวตักรรม

SMEs

IDE



Sales
Sales

ขายไดม้ากขึ= นขายไดม้ากขึ= น//ตน้ทุนลดลงตน้ทุนลดลง
/ / กาํไรเพิ#มกาํไรเพิ#ม

ขายไดน้อ้ยลงขายไดน้อ้ยลง//ตน้ทุนเพิ#มขึ= นตน้ทุนเพิ#มขึ= น
/ / กาํไรลดลงกาํไรลดลง

ความตอ้งการของลกูคา้และสงัคมความตอ้งการของลกูคา้และสงัคม

การนาํเสนอสินคา้และบรกิารการนาํเสนอสินคา้และบรกิาร

Sales

เสียโอกาส
เสียลกูคา้

สตอ็คเหลือ
 ตน้ทุนเพิ#มขึ= น
(ตดัจา่ย , ลดราคา)

นวตักรรม   
สิ#งประดิษฐ์

แนวคิดเรื#อง นวตักรรม สาํหรบั SMEs ไทย

IDE



ความจาํเป็นในการทาํ“นวตักรรม”
เทคโนโลยแีละความรูใ้นโลกเปลี�ยนแปลงรวดเร็ว

กวา่อดีตที�ผ่านมา

“ ปลาเรว็ กนิ ปลาชา้ ”



Founded in 1889 and bankrupted in 2012.

“Kodak was founded in 1889 and bankrupted in 2012”



Innovation Innovation 
LifecycleLifecycle

ความจาํเป็นในการสรา้งนวตักรรม



คุณค่า (Value) =
ราคา (Price)

คุณภาพ (Quality) (สินคา้หรือบริการ)

Time

Sales

•ส่งมอบคุณค่าจากมุมมองของผูบ้รโิภค

•การรบัรูข้องคุณค่ามีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Product Life Cycle



( 4.2 ลา้นบาท ) ( 3,500 บาท ) ( 1.200 บาท )



(<--- 96 ปี --->)



นวตักรรม



1. สรา้งสรรคก์ระบวนหรอืวธิีการทาํงานแบบใหม่

2. สรา้งสรรคส์นิคา้ในรูปแบบใหม่

3. สรา้งสรรคบ์รกิารในรูปแบบใหม่

4. สรา้งสรรคธ์ุรกจิในรูปแบบใหม่

รูปแบบของนวตักรรม



วงจรชวีติของนวตักรรมหรอืธรุกจิวงจรชวีติของนวตักรรมหรอืธรุกจิ

ความตอ้งการของลูกคา้
(ตลาดเดิม)

นวตักรรมแบบกา้วกระโดด
(ตลาดใหม่)

ระยะเวลา

New S-Curve

11 เริ#มตน้

22 เตบิโต

33

อิ#มตวั

44
ถดถอย



การพฒันาอตุสาหกรรมใหมต่อ่ยอดจากอตุสาหกรรมเดมิ



•ปี 2016 การนําเขา้หุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมและระบบอัตโนมัตใินไทยจะมมีลูคา่เพิ)มสงู
ถงึ 47.3 US $ (หรอื 1,655 ลา้นบาท) และยังมแีนวโนม้เตบิโตตอ่เนื)อง

•เครื)องจักรที)นําเขา้สว่นใหญจ่ะใชส้ําหรับ....อตุสาหกรรมยานยนต ์/ เครื)องใชไ้ฟฟ้า
และอเิล็กทรอนกิส ์/ อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 

For editors: Link to Reuters story, http://www.reut ers.com/article/thailand-autos-
idUSL4N19D1N9

Source :The Thailand Board of Investment (BOI)

อตุสาหกรรมไทยในอนาคต (Industry Foresight)





FarmBot นี= จะประกอบไปดว้ย Hardware แขนกลที#ทาํหนา้ที#หยบิเมล็ดไป
ปลกู, รดนํ=าตน้ไม,้ ตรวจวดัสภาพดิน, พรวนดิน พรอ้มทั=งมีกลอ้งเพื#อใช้
ตดิตามผล ...







SG 100 Agripolis



• ประเทศไทยไดช้ื#อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาชา้นาน  
แตย่งัไม่มีการนาํนวตักรรมมาตอ่ยอดในภาคเกษตรมากนกั

• ถา้เรายงัปรบัตวัไม่ทนั สิงคโปรน์อกจากจะลดการนาํเขา้
สินคา้เกษตรจากเราในอนาคตอนัใกลแ้ลว้ สิงคโ์ปรอาจ
กลายเป็นผูผ้ลิตสินคา้เกษตรสง่ออกแข่งกนัเราก็ได้



ความทา้ทายของ SMEs ไทย

- สรางความแตกตางดานสนิคาและบรกิาร
- ตอบสนองความตองการแตละกลุม ไดถกูตอง

- สรางความแตกตางดานสนิคาและบรกิาร
- ตอบสนองความตองการแตละกลุม ไดถกูตอง

ในภาวะการแขงขนัทีร่นุแรง

คน
(การบรกิาร)

คน
(การบรกิาร)

คน้หา คดัเลอืกสนิคา้ และ

บรกิารที)ม ีนวตักรรม

คน้หา คดัเลอืกสนิคา้ และ

บรกิารที)ม ีนวตักรรม

ตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภคตองสามารถตอบสนองความตองการของผูบรโิภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็



Trends
• สงัคมผูสู้งอายุ

–Aging population 
–Smaller family 
–Urbanization

• Health and wellness



ความตอ้งการดา้นสุขภาพเพิ#มขึ= น

ตอ้งการเรื#องความสะดวกเพิ#มขึ= น

การใชจ้า่ยในรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่เพิ#มขึ= น





ขายใหผูผลิต
นําไปใช

ขายผานราน
คาปลีก/คาสง

บรรจภุณัฑจากชานออย

โอกาสการตอ่ยอด
ผลงานนวตักรรม
โอกาสการตอ่ยอด
ผลงานนวตักรรม



Market Segmentation:

• ในประเทศ
• ตา่งประเทศ
• AEC 
• AEC + 3 + 6
• ASIA
• ทั #วโลก 
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นกัทอ่งเที8ยว

คนตา่งชาตทิี8เขา้มาทาํงาน

• ประมาณการนักทอ่งเที)ยวตา่งชาต ิในปี 2015 อยูท่ี) 30 ลา้นคน เพิ)มขึ@น 21%

• นักทอ่งเที)ยวปี 2016 คาดวา่จะเพิ)มเป็น 32.5 ลา้นคน

•  นกัทอ่งเที8ยวจนี มสีดัสว่นกวา่ 25% ของนักทอ่งเที)ยวตา่งชาติ

คดัสรร-พฒันาสนิคา้ที8
นกัทอ่งเที8ยวนยิมโดยเฉพาะชาวจนี

- คาดวา่จะมมีากขึ?นเมื8อเปิด AEC

กลุม่ผูบ้รโิภคที8มโีอกาสในการตอบสนองความตอ้งการ



นกัทอ่งเที#ยวจนี มีสดัสว่นกว่า 25% ของนกัทอ่งเที#ยวตา่งชาติ



ความเขา้ใจเรื8องบรบิทของทอ้งถิ8นในแตล่ะประเทศ

(รูปร่าง/หน้าตา/สีผิว)

(สถาบนัที�คนนับถือ)

(เทคโนโลยทีี�มีหรือนํามาใช)้

(วฒันธรรม)

(ประวตัิศาสตร)์
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มุมมองที#ช่วย-สรา้งสรรค์
นวตักรรมให ้SMEs ไทย



การนาํเสียงของลกูคา้มา
พฒันาใหเ้กิดนวตักรรม

Input  Input  -------->  Process >  Process --------> Output> Output



Customer ’s voices

One size does 
not fit all



















บรษิทั ทอีาร ์ไทยฟู้ ดส ์จํากดั 
ความเป็นนวตักรรม 

 เป็นการพัฒนาปรับปรงุกระบวนการผลติขา้วตม้มดั จนสามารถเก็บไวไ้ด ้
นาน 6 เดอืน โดยไม่ตอ้งแชเ่ย็น “ไรส้ารกันบดู” รับประทานง่าย ไมเ่ลอะ
มอื เป็นการยกระดบัมาตรฐานขนมไทยขา้วตม้มดั "สตูรของแมน่ภา"

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย
ในประเทศ   : 1. 7-11 , Marko, Max Value ,Villa Market, Big c

2.หา้งแบมบมูารท์ จังหวัดภเูก็ต
ตา่งประเทศ : เกาหล.ี,จนี,ฟิลปิปิน, สงิคโ์ปร,์ สหรัฐอเมรกิา ,ออสเตรยี

,อสิราเอล

ขา้วตม้มดั แมน่ภา

คณุธรีนิทร ์ ธญัญวฒันกลุ

ประเภทเศรษฐกจิ
50
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 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล





•ความตอ้งการของ
ลกูคา้

•กระบวนการแกป้ัญหาเพื#อลกูคา้
•กระบวนการออกแบบเพื#อลกูคา้

•ความพึงพอใจของลกูคา้ 
และ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)



•ความตอ้งการของ
ลกูคา้

•กระบวนการแกป้ัญหาเพื#อลกูคา้
•กระบวนการออกแบบเพื#อลกูคา้

•ความพึงพอใจของลกูคา้ 
และ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย

เครื�องดื�มสกดัจากปลีกลว้ยเพิ�มนํ0านมแม่

แนวคิดริเริ#มสรา้งสรรค ์(Initiative)



เครื8องดื8มสกดัจากปลกีลว้ยเพิ8มนํ ?านมแม ่พลพีรมี
หา้งหุน้สว่นจํากดั กาญจนว์ารนิทร์

คณุขนษิฐา จนัทรข์จรชยั

ความเป็นนวตักรรม
• เป็นผลติภัณฑป์ลกีลว้ยชนดิผงสําหรับชงดื) ชว่ยกระตุน้นํ@านมใหม้ารดา
ที)ตอ้งใหน้มบตุรไดร้ับความสะดวก 
• สรา้งมลูคา่เพิ)มของปลกีลว้ย โดยสรา้งกระบวนการผลติปลกีลว้ย นํามา
สกัดจนไดผ้ลติภัณฑเ์ครื)องดื)มปลีกลว้ยสกัดสําเร็จรูป ในรูปแบบของ
เครื)องดื)มแบบซองชาสตูรปลกีลว้ย 100%

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย
ในประเทศ   : 1. 7 Catalog

2. Facebook
3. รา้นจําหน่ายสนิคา้แมแ่ละเด็ก, โรงพยาบาลภาคเหนอื

ประเภทสงัคม

8

4

 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล



ความตอ้งการของ
ตลาดและลกูคา้

ความคิดริเริ#ม
สรา้งสรรค์

เทคโนโลยี

INNOVATIONINNOVATION

แนวทางในการสรา้งสรรคน์วตักรรม



"หุ่นยนตด์ินสอ" ฝีมือคนไทย ไดร้บัการยอมรบัในตา่งประเทศ ล่าสุดได้
พฒันารุน่ที# 3 และ 4 เนน้ช่วยดแูล และเป็นเพื#อนผูสู้งอายุ





IOT (Internet of Things)







แนวคิดรเิริ#มสรา้งสรรค ์
(Initiative)





ปัญหาการจารจรในกรุงเทพฯแนวคิดรเิริ#มสรา้งสรรค ์
(Initiative)
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ตวัอยา่ง-นวตักรรมเงินลา้น
ของ SMEs ไทย



โครงการขบัเคลื#อนนวตักรรมสาํหรบัประเทศ ปี 2557

MOSTTCC OSMEPTBAT-BISPA CPALL

ปี 2556



โครงการความรว่มมอืขบัเคลื8อนนวตักรรมสาํหรบัประเทศ



ความคิดริเริ#มสรา้งสรรค์

อุปสงค์
•งานวจิยั/ความรู ้(มหาวทิยาลยั)
•เทคโนโลยี/สิ�งประดิษฐ(์หน่วยงานภาครฐั)
•สินคา้และบริการใหม ่(ผปก / SMEs)
•ผลงานที�ประกวดในเวทีต่างๆ

อุปทาน
•ตลาดและลูกคา้ของ CPALL และเครือ ซีพี
•ตลาดและลูกคา้ทั �วไปในประเทศ/ต่างประเทศ



การประกวดรางวลัสุดยอดนวตักรรม 7 Innovation Awardsการประกวดรางวลัสุดยอดนวตักรรม 7 Innovation Awards

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”



• Economy
� Products

� Services

� Systems and Equipments

• Public and Society
� Environment

� Education

กรรมการกลั #นกรอง

กรรมการตดัสิน

การประกวดนวตักรรม แบบเปิด (Open Innovation)

สามารถขยายผลในเชิงพาณิชย ์

ทดสอบตลาดจริงทดสอบตลาดจริง



ดร.ชยัวฒัน ์วบิลูยส์วสัดิQ
ประธานคณะกรรมการตดัสนิรางวลั

สดุยอดนวตักรรม 7 Innovation Awards

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”



ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ
กรรมการและเลขาธกิาร มลูนธิชิยัพฒันา

ประธานมอบรางวลัดา้นสงัคม ปี 2014

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”



รศ.ดร.วรีะพงษ ์แพสวุรรณ
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิ ปี 2014

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”













 หลงัรับรางวัล

บรรจภุณัฑเ์พื8อส ิ8งแวดลอ้มบรรจภุณัฑเ์พื8อส ิ8งแวดลอ้ม  เกรซเกรซ
บรษิทั บรรจภุณัฑเ์พื8อส ิ8งแวดลอ้ม จํากดั (มหาชน)

ความเป็นนวตักรรม
การมุ่งมั)นลองผิดลองถูกนาชานออ้ยมาคิดคน้พัฒนาทํา

ภาชนะสาหรับบรรจุอาหารทดแทนวัสดจุากโฟมและพลาสตกิ มี
ความปลอดภัยสามารถนาเขา้เตาอบและเตาไมโครเวฟได ้เป็น
วสัดธุรรมชาต ิ100% สามารถยอ่ยสลายไดเ้องยายใน 6 อาทติย์

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย
ในประเทศ   : 1. 7-11, Tops, Big C, Lotus

2. บรษิัท และ หน่วยงานราชการ
ตา่งประเทศ : สหรัฐอเมรกิา, ยโุรป, ญี)ปุ่ น, พมา่

นายแพทยว์รีฉตัร กติตริตันไพบลูย์

ประเภทสงัคม

120

กอ่นรับรางวัล



รา้นกาแฟมวลชนรา้นกาแฟมวลชน



Makro ClickMakro Click





การพฒันาคณุภาพครมีซรี ั8มปลาฉลามการพฒันาคณุภาพครมีซรี ั8มปลาฉลาม

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์

• สามารถซมึซบัลงสูผ่วิไดอ้ย่างรวดเร็ว และไม่ทิ@งความมัน อกี
ทั@งยังมคีณุสมบัตเิป็น moisturizer 100% ที)ปลอดภัย และมี
คณุคา่ตอ่ ผวิที)ออ่นโยนและแพง้า่ย

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย
ในประเทศ   : 1. 7-11, Modern Trade

2. online
ตา่งประเทศ : พมา่ ลาว กมัพชูา

คณุธนธรรศ สนธรีะ

บรษิทั สยาม เนเชอรลั โปรดกัซ ์จํากดั

ประเภทเศรษฐกจิ

65

35

 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล



รายละเอยีดผลติภณัฑ:์
• ครมีหอยทากจากเกาหล ีชว่ยใหห้นา้ใส ลดริ@วรอยแผลเป็นจากสวิ
- Collagen, Elastin, Vitamin a,c,e ชว่ยใหร้ิ@วรอยแหง่วัย
- Aloe vera extract จากวา่นหางจระเข ้บํารงุใหผ้วิชุม่ชื)น

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย

ในประเทศ   : 7-11, Tops, Makro,Watson,Shop@24,Ogenki
Family Mart

ตา่งประเทศ : พมา่ ลาว กมัพชูา เวยีดนาม จนี

FUJI SNAIL CREAM FUJI SNAIL CREAM ครมีหอยทากฟจู ิครมีหอยทากฟจู ิ

คณุสธุตีา บนุนาค

บรษิทั ฟจูคิรมีดอทคอม จํากดั

ประเภทเศรษฐกจิ

120

30

 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล





ศาสตราจารย ์ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์
อดตีรองนายกรฐัมนตรี

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิและดา้นสงัคม ปี 2015

“Thailand Synergy เพื�อ SMEs ไทย”



พธิกีารมอบรางวลัผลงาน 7 Innovation Awards 2015



ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงานการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 
รอบตัดสิน 2-3 ธันวาคม 2557 ณ สวทน. อาคารจามจุรีสแควร์ ชั 8น 14



ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงานการประกวดรางวลัสดุยอดนวตักรรม 7 Innovation Awards 
2015 รอบตดัสนิ วนัที8 2-3 ธนัวาคม 2557 ณ สวทน. อาคารจามจรุสีแควร ์ช ั?น 14



รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ
““สดุยอดนวตักรรมสดุยอดนวตักรรม  77 Innovation AwardsInnovation Awards 20120155””

วติามนิพชืวติามนิพชื  ออมเงนิออมเงนิ
ไบโอเวกกี? 
วติามนิรวม 

 หนว่ยอาสา
ป๋าจดัให้

ชนะเลศิ
รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1 รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1



แป้งผงหอม
ศรจีนัทร์

ครมีพษิผึ?งฟจู ิ แป้งเด็กไรซแ์คร์
ชนะเลศิ รองชนะเลศิ

อนัดบั 1 รองชนะเลศิ 

อนัดบั 1

รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ
““สดุยอดนวตักรรมสดุยอดนวตักรรม  77 Innovation AwardsInnovation Awards 20120155””



ขา้วโพดตม้ 
V-Corn

ทพัพเีค-ต ั?น

รองชนะเลศิ 

อนัดบั 2 รองชนะเลศิ 

อนัดบั 2

รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ
““สดุยอดนวตักรรมสดุยอดนวตักรรม  77 Innovation AwardsInnovation Awards 20120155””







บรษิทั เนอเชอรแ์คร ์จํากดั
ความเป็นนวตักรรม 

ผลติภณัฑแ์ป้งเด็กที)ผลติจากแป้งขา้วเจา้ ซึ)งมขีนาดของโมเลกลุที)เล็กกวา่
แป้งจากวัตถุดบิอื)นๆ สามารถป้องกันความเปียกชื@น และดูดซับความมันไดเ้ป็น
อย่างด ีใชแ้ลว้จะไมเ่กดิการตกคา้งสะสมในปอด โดยไดท้ําการวจิัยและพัฒนา
มากวา่ 10 ปี เพื)อที)จะนําวัตถดุบิอนิทรยี ์(Organic Substance) มาใชท้ดแทน
แป้งฝุ่ นทลัคมั (Talcum Powder) 

ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย
ในประเทศ   : 1. 7-11, Modern Trade

2. online, Facebook
ตา่งประเทศ : พมา่ ลาว จนี มาเลเซยี

แป้งเด็กไรซ้แคร์

คณุวาทนิ วงศส์รุไกร
กรรมการผูจ้ดัการ 

ประเภทเศรษฐกจิ

18

6

 หลงัรับรางวัล
กอ่นรับรางวัล



มุมมองที#ช่วยใหน้วตักรรม
ประสบความสาํเรจ็



หวัขอ้ที8ใชพ้จิารณาคดักรองผลงานนวตักรรม

1 ) แนวคดิรเิร ิ8มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคณุภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี8ยงที8จะเกดิขึ?น หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี8เกดิข ึ?นกบัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี8เกดิข ึ?นกบัผูเ้ก ี8ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั8นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ (Capability)



หวัขอ้ที8ใชพ้จิารณาคดักรองผลงานนวตักรรม

1 ) แนวคดิรเิร ิ8มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคณุภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี8ยงที8จะเกดิขึ?น หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี8เกดิขึ?นกบัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี8เกดิข ึ?นกบัผูเ้กี8ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั8นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)

1 ) แนวคดิรเิร ิ8มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคณุภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี8ยงที8จะเกดิขึ?น หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี8เกดิขึ?นกบัลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี8เกดิข ึ?นกบัผูเ้กี8ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั8นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)
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Testing Stores Concept
Innovative Products

Innovation Scores > 800
Screening
&Evaluation 
Committee

Market Testing

Market Testing

Market Testing

Market Testing

1 ) แนวคดิรเิริ8มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคุณภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี8ยงที8จะเกดิขึ?น หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี8เกดิข ึ?นกบัลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี8เกดิขึ?นกบัผูเ้กี8ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั8นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)

1 ) แนวคดิรเิริ8มสรา้งสรรค ์(Initiative)                  

2 ) ความยากในการลอกเลยีนแบบ               

3 ) ระดบัของมาตรฐานดา้นคุณภาพ (สนิคา้และบรกิาร)

4 ) ระดบัของความใหม ่(ระดบับรษิทั/ประเทศ/โลก)

5 ) แนวโนม้ของตลาด (Market Trend)

6 ) ขนาดของตลาด (Market Size)

7 ) สว่นแบง่การตลาด (Market Share)

8 ) ความเสี8ยงที8จะเกดิขึ?น หรอื ผลตอบแทนการลงทนุเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย

9 ) ประโยชนท์ี8เกดิข ึ?นกบัลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค

10 ) ประโยชนท์ี8เกดิขึ?นกบัผูเ้กี8ยวขอ้ง (Stakeholder) และประเทศชาติ

11. ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา (Price Competitive)

12. ความม ั8นคงและสามารถในการขยายกําลงัการผลติ  (Capability)

Private Brand



นํ ?าทเุรยีนพรอ้มดื8ม โอตะ๊
บรษิทั พรทพิยพ์รเีมี8ยม จาํกดั

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์

••  เป็นผลติภณัฑน์ํ@าทเุรยีนหมอนทองเป็นผลติภณัฑน์ํ@าทเุรยีนหมอนทอง
••  ใหพ้ลงังานตํ)าใหพ้ลงังานตํ)า  120120  กโิลแคลอรี)กโิลแคลอรี)
••  ดื)มงา่ยดื)มงา่ย  หอมหอม  อบอวลอบอวล
••  ไมม่คีลอเรสเตอรอลไมม่คีลอเรสเตอรอล

ชอ่งทางการจัดจําหน่ายชอ่งทางการจัดจําหน่าย  ::  คาดวา่คาดวา่  คดัสรรคดัสรร  
และและ  RetailinkRetailink



ผลติภณัฑจ์ากหญา้หวาน กรนีสวที 
บรษิทั กรนีฟู้ ดส ์เอเชยี จํากดั 

““หวานอรอ่ยหวานอรอ่ย  ปลอดภยัปลอดภยั  ไมอ่ว้นไมอ่ว้น  ไมเ่ป็นเบาหวานไมเ่ป็นเบาหวาน””

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์
• สมนุไพรหญา้หวาน ชว่ยในการรักษา

ผูป้่วยโรคเบาหวาน โรคอว้น 

•ใหค้วามหวานเหมอืนนํ@าตาล แตไ่มใ่ห ้

พลงังาน แคลอรี) = 0

•ขึ@นทะเบยีน อย.ในหมวดอาหารทั)วไป

•ผา่นการรับรองมาตรฐาน GMP,HACCP

•พัฒนาตอ่ยอดเป็นสนิคา้ไดห้ลากหลาย 

โรงพยาบาลฯโรงพยาบาลฯ  รา้นยารา้นยา  และและ
รา้นจําหนา่ยสนิคา้สขุภาพรา้นจําหนา่ยสนิคา้สขุภาพ

ชอ่งทางการจัดจําหน่ายชอ่งทางการจัดจําหน่าย  ::



เซร ั8มรงันก บอดี?โลช ั8นรงันก และ ครมีรงันก 

หจก. ไอโกะรงันกปตัตานี

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์

• ประกอบดว้ยสว่นประกอบสําคัญจากรังนก อาทิ
เชน่ Epidermal Growth Factor (EGF) และ
Polysaccharide

• ผสมกบัสารสําคญัของเห็ดหหูนูขาวและวา่น
หางจระเขร้วมถงึสารตา้นอนุมลูอสิระดอก
ดาวเรอืง

• ใชท้าผวิหนังเป็นประจําสมํ)าเสมอชว่ยทําใหผ้วิมี
สขุภาพด ีแข็งแรงชุม่ชื)นนุ่มเนยีน กระจา่งใส 
ชะลอวยั 

• ปรับสมดลุและเสรมิสรา้งภมูติา้นทานของเซล 
ผวิสามารถปกป้องตวัเองจากมลภาวะตา่งๆ

• ลดผดผื)นจากอาการแพ ้



-- เอแคลร์เอแคลร์  ไรซเ์บอรร์ี)ไรซเ์บอรร์ี)  แป้งเนียนนุ่มแป้งเนียนนุ่ม  หวานหวาน
นอ้ยนอ้ย

-- ทําจากทําจาก  ไรซเ์บอรร์ี)ไรซเ์บอรร์ี)  มีมี  fiber fiber สงูสงู  อดุมไปอดุมไป
ดว้ยสารตา้นอนุมลูอสิระดว้ยสารตา้นอนุมลูอสิระ

-- ชว่ยลดระดบัคลอเรสเตอรอลชว่ยลดระดบัคลอเรสเตอรอล  ป้องกนัป้องกนั
โรคหัวใจโรคหัวใจ  ควบคมุนํ@าหนักและระบบควบคมุนํ@าหนักและระบบ
ขบัถา่ยขบัถา่ย

เอแคลรไ์รซเ์บอรร์ ี8 Bow

รายละเอยีดผลติภณัฑ:์



รายละเอยีดผลติภณัฑ:์

เดอลอง กาแฟสงัขห์ยด
หจก.คชศลิป์ เบเวอรเ์รจ

•• กาแฟผสมขา้วสงัขห์ยดเมอืงพัทลงุกาแฟผสมขา้วสงัขห์ยดเมอืงพัทลงุ  เจา้แรกเจา้แรก  
ของพัทลงุของพัทลงุ  

•• ขา้วสงัขห์ยดเป็นขา้วกลอ้งพันธุพ์ื@นเมอืงของขา้วสงัขห์ยดเป็นขา้วกลอ้งพันธุพ์ื@นเมอืงของ
พัทลงุพัทลงุ  เป็นราชนิขีองขา้วกลอ้งเป็นราชนิขีองขา้วกลอ้ง  

•• อดุมไปดว้ยวติามนิและใยอาหารสงูอดุมไปดว้ยวติามนิและใยอาหารสงู  เมื)อมาเมื)อมา
ผสมผสม
กบักาแฟกบักาแฟ  ทําใหก้าแฟเดอลองมกีลิ)นหอมทําใหก้าแฟเดอลองมกีลิ)นหอม
อบอวลของขา้วอบอวลของขา้ว  อยา่งมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยา่งมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

••  รสชาตกิลมกลอ่มและมเีนื@อขา้วกลอ้งที)มใียรสชาตกิลมกลอ่มและมเีนื@อขา้วกลอ้งที)มใีย
อาหารสงูอาหารสงู



บรรยากาศรอบตดัสนิบรรยากาศรอบตดัสนิ  ((3,4,63,4,6  พพ..ยย.. 5858))



บรรยากาศรอบตดัสนิบรรยากาศรอบตดัสนิ  ((3,4,63,4,6  พพ..ยย.. 5858))



ตวัอยา่งผลงาน ที8กอ่ใหเ้กดิประโยชนด์า้นสงัคม



ตวัอยา่งผลงาน ที8กอ่ใหเ้กดิประโยชนด์า้นเศรษฐกจิ



การประกาศผลและมอบรางวลั
“สดุยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016”

วันพธุที ่2 มีนาคม 2559วันพธุที ่2 มีนาคม 2559





ประธานมอบรางวลั 7 Innovation Award 2016

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ

กรรมการและเลขาธกิาร มลูนธิชิยัพฒันา

ประธานมอบรางวลัดา้นสงัคม 

ดร. สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ ์

รองนายกรฐัมนตร ี

ประธานมอบรางวลัดา้นเศรษฐกจิ 



VTR_PR งาน 7inno_2016



VTR_PR งาน 7inno_2016



เสวนาพเิศษ Thailand Synergy Forum

หวัขอ้  แบง่ปนัประสบการณแ์ละเคล็ดลบั
ผลงานนวตักรรมที8ไดร้บัรางวลั 
“7 Innovation Awards 2016”

โดย  ผูป้ระกอบการ SMEs ที8ไดร้บัรางวลัฯ ประจําปี 2016



เสวนาพเิศษ Thailand Synergy Forum 

หวัขอ้ เบื?องหลงัการเตบิโตแบบกา้วกระโดด
“นวตักรรมสูธ่รุกจิ 100 ลา้น”

โดย ผูป้ระกอบการที8ไดร้บัรางวลัในปีกอ่น



VVIP เยี8ยมชมบธูแสดงผลงานนวตักรรม



เวชสาํอางบาํรงุผวิสมทูโตะ โทเมโท่

บรษิทั โกลบอล เมดดคิลั(ประเทศไทย) จํากดั

คณุอญัชล ีชุตไิพจติร

ความเป็นนวตักรรม
• ผลิตภัณฑ์เวชสําอางบํารุงผิวที)ใชส้ารสกัดไลโคปิน ที)ไดจ้ากผล
มะเขอืสดในประเทศ 
• ความเขม้ขน้ของสารสกดัมะเขอืเทศเทยีบเทา่กบัผลมะเขอืเทศสดถงึ 
10 ลูกสามารถควบคุมคุณภาพของสารสกัดไดอ้ย่างประสทิธิภาพ  
สามารถชว่ยดแูลผวิไดเ้ป็นอยา่งด ี
• พรอ้มกบัมนีวตักรรมการออกแบบฝาปิดแบบ Easy Cap 

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย
ในประเทศ   : 7-11, 7 Catalog, Family Mart, Eve And Boy

ประเภทเศรษฐกจิ

200

100

 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล



เวชสาํอางสารสกดัรงันกบาํรงุเซลลผ์วิ ไอโกะ
หจก. ไอโกะ รงันกปตัตานี

เภสชักรหญงิ เสาวณี ภูพ่รชยั

ความเป็นนวตักรรม
เป็นนวตักรรมเวชสําอางจากรังนกสกดั เพื)อการปรับสมดลุ

เสรมิภมูติา้นทานและบํารงุเซลผวิ เริ)มจากการสรา้งคอนโดรังนก
นางแอน่ เพื)อใหไ้ดร้ังนกดบิที)มคีณุภาพ และใชเ้ทคโนโลยสีกดั
จนไดร้ังนกสกดัชนดิผงแหง้ที)มสีารชวีโมเลกลุใกลเ้คยีง
ธรรมชาต ิ98-99%

ชอ่งทางการจดัจําหนา่ย
ในประเทศ   : Facebook, Weloveshopping, Wechat
ตา่งประเทศ : Alibaba, Thaitrade

ประเภทเศรษฐกจิ

0.2

0.9 (+350%)

3.2 (+140%)

1.6

 หลงัรับรางวัลกอ่นรับรางวัล



ผูท้ี#สนใจเขา้รว่มโครงการ
สามารถศึกษาละเอียดเพิ#มเตมิไดท้ี#

www.7innovationawards.com



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

เครื8องทํานํ ?ารอ้นจาก PAC
บรษิทั แอดวานซ ์เอกซเชนจ ์เทคโนโลย ีจํากดั

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
•สามารถผลตินํ@าอุน่และนํ@ารอ้นดว้ยพลังงานเหลอืใชจ้ากการทํางานของเครื)องปรับอากาศ 
•ทอ่แลกเปลี)ยนความรอ้นพันรอบนอกตวัถังชั @นในมาสมัผัสกบันํ@า สะอาด ไรก้ารปนเปื@อน
•ลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า โดยลดคา่ไฟลง 10-30%
•ชว่ยยดือายกุารใชง้านของคอมเพรสเซอร ์ใหย้าวนานอกีดว้ย



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

บรษิทั ไทยแอดวานซ ์อะกร ีเทค จํากดั 

ผูท้าํระบบไฮโดรโปนกิสแ์นวต ั?ง (กรณีราคาที8ดนิสงู)



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

คนีน ์จลุนิทรยีเ์ชงิพาณชิย ์เพื8อส ิ8งแวดลอ้ม

บรษิทั คนีน ์จํากดั



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

โรตสีาํเร็จรปูพรอ้มทาน ตราอบัดลุเลาะ
บรษิทั เจบโีกล เบเกอรี8 (ประเทศไทย)

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
•แป้งโรตมีคีวามเหนยีวนุ่ม เนน้รสชาตคิวามมันเค็มในตวั ไมม่ไีขมันจากเนย
•เป็นของรับประทานเลน่ของผูค้นสําหรับโรตกีรอบที)เป็นสนิคา้ขายด ีสามารถเกบ็ไดน้าน 1 เดอืน 
•สว่นแบบแชแ่ข็งอยูไ่ดป้ระมาณ 1 ปี สามารถนําไปรับประทานไดท้ั@งแบบคาวและหวาน 
•โดยสตูรจะเป็นแบบดั @งเดมิจากคนรุน่เกา่ที)ยังคงเอกลักษณข์องแป้งโรตเีอาไวไ้ด ้



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017
อาหารเสรมิและเครื8องสาํอางถงัเชา่สทีอง ตรา “เซน”

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
•นวตักรรมการเพาะเลี@ยงเห็ดถังเชา่สทีอง ทไีดร้ับการรับรองจากหลายสถาบัน ถั)งเชา่แท ้ม ีอย.GAP,GMP 
และ ฮาลาล " ถั)งเชา่ หลนิจอื คณุภาพระดบัโลก

บรษิทั สยามคลาสสคิเวลลเ์นส



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

ไรซ ์เนเชอรอล แฮร ์เอสเซนส์
หจก. ไทยเคมเีคิ?ลซพัพลาย 

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
- ลดอาการผมร่วงและปลกูผมภายใน 1 เดอืน 
- ผลติภณัฑน์วัตกรรมที)มสีว่นผสมหลกัเป็นขา้วหอมมะลไิทยพันธุด์ี
- ใชเ้ทคโนโลย ีNano-Encapsulation
- มผีลวจิัยที)ทดสอบทางการแพทยแ์ละนักวทิยาศาสตรว์า่สามารถใชท้ดแทนยา 
ปลกูผมไดอ้ยา่งปลอดภยัปราศจากผลขา้งเคยีง



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

Dragon’s blood scar gel
Natura Remadee Company

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
- ชว่ยรักษาผวิพรรณ สมานแผล สมานผวิ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- ชว่ยใหเ้ซลลผ์ลติคอลลาเจน ทําใหผ้วิเรยีบเนยีนชว่ยฟื@นฟ ูซอ่มแซม และเตมิเต็มชั @นผวิ
- มนีวตักรรม Herbanano Action Technology (HNA) ทําใหส้ารสกดัดรากอ้นบลดัทํางานได ้
อยา่งเต็มประสทิธภิาพมากขึ@น

- อยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากเภสชักรและนักวทิยาศาสตรเ์ครื)องสําอางชั @นนํา

หลงัใช ้11 วัน

แผลจากการใชโ้ซดาไฟผดิวธิี

หลงัใช ้5 วันกอ่นใช ้



ผลงานเขา้ประกวดงาน 7 Innovation Awards 2017

สติ{กเกอรไ์ลย่งุ ไลแ่มลง
บรษิทั วนัเวนเชอร ์จํากดั

จดุเดน่ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
- ป้องกนัยงุในรปูแบบของสติ�กเกอรข์นาดเล็ก แตล่ะชิ@นประกอบดว้ยสว่นผสมของ
สมนุไพรธรรมชาตขิองไทย 

- ใชไ้ดต้ั @งแตเ่ด็กแรกเกดิจนถงึผูส้งูอาย ุ
- ผลติภณัฑป์้องกนัยงุที)มจีําหน่ายในประเทศไทยไมส่ามารถใชก้บัเด็กอายตุํ)ากวา่ 4 ปีได ้
- ออกฤทธิ�ยาวนานถงึ24-48 ชั)วโมงตอ่แผน่ 











จบการนาํเสนอ
ขอบคุณครับ


