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ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานสัมนา “รู้ทันแหล่งเงิน...ก้าวทันโอกาสทางธุรกิจฯ”

จากแนวโน้มของเทคโนโลยีสู่โอกาสทางธุรกิจ
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หัวข้อนำเสนอ
● ตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่
● การแปลง Technology เป็น Innovation
● ระบบวิจัยในประเทศไทย
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Source: http://www.bitrebels.com/wp-content/uploads/2011/03/Envisioning-The-Future-Of-Technology-1.png
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Source: http://www.bitrebels.com/wp-content/uploads/2011/03/Envisioning-The-Future-Of-Technology-1.png
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3D scanning and Printing

Picture: http://www.jaylenosgarage.com/extras/articles/jay-lenos-3d-printer-replaces-rusty-old-parts-1/
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Graphene and applications
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Possible applications of Graphene

What is graphene?

http://www.youtube.com/watch?v=v8p4ph2MAvI

Applications of graphene

http://www.youtube.com/watch?&v=EX8ClPVkD1g

http://www.youtube.com/watch?&v=EX8ClPVkD1g%20
http://www.youtube.com/watch?v=v8p4ph2MAvI
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=EX8ClPVkD1g
http://www.youtube.com/watch?v=QnChn7vtWHU
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Human Genome Sequencing & Gene Therapy

Gene Therapy

Gene Sequencing video

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=CBeCxKzYiIA
http://www.youtube.com/watch?v=v8p4ph2MAvI&feature=player_detailpage#t=20s
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Top US Profits-Earning Companies
Companies Revenues  

($ millions)

Profits
($ millions)

HP (no. 10) 127,245 7,074

Apple (no. 17)

Doubled earnings per share in 2011, compared to 2010
108,249 25,922

IBM (no.19) 106,916 15,855

P&G (no.25) 82,559 11,797

Archer Daniels Midland (no.28)

Grain processors investing R&D in by-products e.g. ethanol
80,676 2,036

Microsof (no. 37) 69,943 23,150

Boeing (no. 39) 68,735 4,018

Source: Fortune 500 (2012)
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Top 9 Technology Companies
Companies Performance

1. Apple annual revenues climbed to $108 billion, led by an 81% increase in 
iPhone sales and a 334% spike in iPad sales. Increased sales across the 
board explain why shares soared 75% during the company's fscal year 
to $495. 

2. IBM annual profit of $15.9 billion, a 7% year-over-year increase in 2011 

3. Google Google made several tech investments, including spending $12.5 
billion for Motorola Mobility and $125 million for Zagat. Gmail, 
YouTube, and Google Reader saw signifcant updates. 700,000 Android 
devices are now activated  every day.

4. Amazon The company leveled much of its capital at expansion efforts for long-
term gains, including plans to open 17 new fulfllment centers and an 
unleashing of Kindle Fire tablet.

5. EMC Variety of hardware and sofware storage systems and cloud-based 
solutions that help clients manage massive amounts of data gives way 
to beneft for the company. Revenues for its latest quarter were up 
62% to nearly $3.1 billion.
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Top 9 Technology Companies (continued)
Companies Performance

6. Intuit A company providing business and fnancial management services to 
small and medium-sized organizations and individuals, with 33% of 
revenues coming from consumer tax products. Profits rose to $634 
million on $3.9 billion in revenues, up 11% year over year, with the 
Small Business Group and Consumer Tax segments being the largest 
drivers. 

7. Adobe Adobe gears towards the rapidly growing HTML5 web standard by 
launching a compatible Web animations tool called Edge. Net income 
was nearly $833 million on revenues of $4.2 billion.

8. Symantec World's largest security sofware maker rebounded from a sales dip in 
2010, reporting annual revenues last year of nearly $6.2 billion by 
tailoring its security sofware to take advantage of three key trends: 
mobile devices, cloud computing, and virtualization. 

9. eBay eBay is now one of the largest global commerce and payments 
presences. In 2011, eBay earns $3.2 billion in profits on sales of nearly 
$12 billion, Much of that was driven by PayPal the popular payment 
service.

Source : JP Mangalindan @FortuneMagazine - March 05 2012

https://twitter.com/intent/user?screen_name=fortunemagazine
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10 fastest-growing companies
investing in R&D
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Green Mountain Coffee Roasters
Green Mountain is known as much for its K-cups, 
the single-serve coffee pods that are ubiquitous in 
corporate ofces these days, as it is for its coffee. 
The company dominates the single-serve market 
and boasts customers such as ConAgra Foods, 
Starbucks, and Dunkin' Donuts, which use K-cups 
for hot cocoa, teas and coffees. Some 82% of 
company sales stem from the pod and the "Keurig 
Brewing System."

It's lucrative for Green Mountain, which charges 
the equivalent of $35 a pound for coffee in K-cups, 
according to Greg Fraser of the GRT Absolute 
Return fund. But Green Mountain faces the loss of 
patent protection for the K-Cups in 2012, which 
could crimp revenues and profts going forward.

3-year average
Business : Beverages
Revenue Growth: 63%
Profit Growth: 69%
Total Return: 120%
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Baidu

3-year average
Revenue Growth: 65%
Profit Growth: 78%
Total Return: 65%

Baidu holds 84% of the Internet search 
market share (by query) in China, with its next 
closest competitor, Google. In under a year, it 
also invested $306 million in a travel search 
engine, launched its own browser and 
partnered with Microsof's Bing. Social 
networking is on the horizon for Baidu, which 
nearly doubled its revenue in 2010, and it has 
created Qiyi.com, an Internet TV platform.
It also launched ting!, a service that 
distributes music for free.
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Green Plains Renewable Energy

3-year average
Revenue Growth: 299%
Profit Growth: 102%
Total Return: 22%

Starting from 2007, now the company's nine 
plants produce 740 million gallons of the 
fuel annually, making Green Plains the 
fourth-largest ethanol producer in North 
America. In the last 12 months, the 
company posted $37 million in net income, 
$2.9 billion in revenue, and saw its ninth 
consecutive quarter of proftability. Green 
Plains also has a large presence in 
agribusiness, buying, storing, and selling 
corn, soybeans, wheat and oats. Its next 
great experiment is using ethanol 
production byproducts carbon dioxide and 
warm water to grow algae for use in food 
and fuel.
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Flexoresearch Group International
Existing Markets
-         Thailand
-         Malaysia 
-         Singapore
-         Vietnam

     Founded in 2007, starting as a technology entrepreneur incubate of the NSTDA incubator 
program. The company wins many global awards, including Technology Pioneer Award 
2011 from World Economic Forum 2011 and Gold medal in energy and renewable 
Resources Category from Malaysian Innovation and Design Show 2009. Using enzymatic 
technology, focus on the waste paper types that are diffcult or even impossible to 
recycle and turns it into recovered pulp and plastic, which in turn help to save trees and 
reduce health hazards from illegal incineration and landfll dumping. Products also include 
enzyme fertilizers, research & development programs and plant design.
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“In 2010, SCG’s revenue profile from High-Value-
Added (HVA) products rose more than 40% and 
rising, contributing close to 50% of group’s profit 

before tax.”

Kan Trakulhoon
President and CEO

Siam Cement Group (SCG) 

“We spent close to 800 MB in 2009,  
921 MB in 2010, 1,111 MB in 2011 and 

target to reach 2,000 MB in 2012 on 
R&D.”

“Not all R&D Spending will raise your 
income.  There’s a lot on how you run 

R&D”
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ภาพรวมการดำเนินงานของ สวทช. 

วิสัยทัศน์
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี

สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้าง
2+2+12+2+1

พันธกิจ
   

สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม 
(RDDE) 
จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) 
พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ท่ีจำเป็น 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบริหารจัดการภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

โจทย์

ถ่ายทอด
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ระบบวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยของประเทศ
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สกว.
สวทช.

แทบไม่มีวิจัย มีวิจัยเพิ่มข้ึน

ต้ัง
สภาวิจัย
แห่งชาติ

เร่งการพัฒนา
ประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

SCG
PTT
CP

Betagro
MitrPhol

SMEs
etc.

มีอุตสาหกรรมและสังคม
ที่ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม

2%
GERD/GDP

ต้ัง 
สวทช.
และ 
สกว.

๕ส
+

วช. เพิ่มการวิจัยใน
ภาคเอกชน

ระบบวิจัยของประเทศไทย ๕๐ ปี

ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  สวทช.

               -50ปี                         -20ปี                   ปัจจุบัน                      เวลา

0.2%
GERD/GDP

มีชุมชนวิจัย
ท่ีโตข้ึน

สวก.
สวรส.
สดร.

สสนก.
สทอภ.
สกอ.
สทป.

เริ่ม
มหา

วิทยาลัย

สวทน.

วช.

NCGEB 
MTEC

  NECTEC



@NSTDA2012
www.nstda.or.th

จากแนวโน้มของเทคโนโลยี สู่โอกาสทางธุรกิจ
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

21

ถ่ายทอดถ่ายทอด
เทคโนโลยี เทคโนโลยี 
และและสนับสนุนสนับสนุน
ภาคเอกชนภาคเอกชน

TMC TMC 

Software ParkSoftware Park

Thailand Science ParkThailand Science Park
PTECPTEC

BOIBOI

กรมสรรพากรกรมสรรพากร

สสวสสว.

กรมส่งเสริมกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

SIPASIPA

กลตกลต. . และ ตลทและ ตลท..

วศ. สนช.
TCELS

ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์

ดำเนินการวิจัย

มหาวิทยาลัย

เอกชน

สทอภ สสนก.

วว.

ศซ.ดร.

อุดหนุนวิจัย

สวก.

สวรส.

CPMO 

สกว.

อุดหนุนวิจัย

สวก.

สวรส.

CPMO 

สกว.

กระทรวง/
กองทุนต่างๆ

กทสช. สสส.

●ระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ๒๕๕๕ระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ๒๕๕๕

สวทน.

นโยบายวิจัย
วช.

สวทช. 

●ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  สวทช.
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●เพื่อนโยบายเพื่อนโยบาย●เพื่อนโยบาย ●เพื่อนโยบาย

เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ

●เพื่อนโยบาย

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อสังคมและชุมชน เพื่อสังคมและชุมชน ((คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต))

การลงทุนวิจัยแบบต่างๆ

ที่มา : สวทช. ดัดแปลงจากสถาบันคลังสมองของชาติ

การลงทุนเพ่ิมขึ้น หลักฐานทางการเงิน
ชุมชนเข้มแข็งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
ความรู้ใหม่ผลงานตีพิมพ์
การเปล่ียนแปลงด้านมาตรการ นโยบาย
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ขอบคุณครับ
ทวีศักด์ิ กออนันตกูล

president@nstda.or.th

Nation First | S&T Excellence | Deliverability | Teamwork | Accountability
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