
 
รายงาน : พบผู้น าเข้าสินค้าแผ่น Filter เพื่อยืดอายุการใช้งานกับหน้ากากอนามัย 

(Business Creation and Networking) 
 สคต. ณ เมืองฮ่องกง  

16 เมษายน 2563 
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  

    1.1  ชื่อ Ms. Georgiana     นามสกุล  :  Tam 
 ต าแหน่ง General Manager  บริษัท : Carmelton Enterprise Limited  
      ที่อยู่ : Rm. 3106, 118 Connaught Road, West, Hong Kong. 
      โทรศัพท์ : +852 24173236  อีเมล์ : gt@carmelton.com  เว็ปไซค์: www.carmelton.com  
2. รายละเอียดของบริษัท  

    2.1  ก่อตั้งเมื่อปี 2536 
    2.2  ประวัติความเป็นมา 

บริษัทมีส านักงานอยู่ในฮ่องกง และโรงงานผลิตเป็นของตนเองอยู่ในตงกวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่
ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัยที่สามารถดูดซับได้  ขณะนี้บริษัทมี  
ผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในร้านค้าปลีก ซุเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา โดยผลิตในนามแบรนด์ ได้แก่ Nice Baby, 
BLESS, NICE CARE และ DRYPLUS ในฮ่องกงและจีน โดยค านึงถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
    2.3 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
 โรงงานผู้ผลิต   ผู้ส่งออก   ผู้น าเข้า 
 ผู้ขายส่ง    ผู้ค้าปลีก   บริษัทตัวแทน 
 ห้างสรรพสินค้า   ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  องค์กรระหว่างประเทศ 
 องค์กรทางการค้า  องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................   
    2.4 สินค้าและบริการของบริษัท /องค์กร: นอกจากสินค้าเพ่ือสุขอนามัยที่สามารถดูดซับได้ และผลิตภัณฑ์ใหม่  
ซับในของหน้ากากอนามัย (Eco Face Mask Inner Layer Refill) ขนาด 25 ชิ้น (30cmX26cm)  

2.5 สินค้า/บริการที่น าเข้าและสนใจน าเข้าจากไทย  
 บริษัทเป็นผู้ผลิตและพัฒนาสินค้าซับในของหน้ากากอนามัย โดยผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการทดลองภายใน 
และเพ่ือการส่งออก  สินค้าได้รับมาตรฐาน ISO9001:2000 ในปี ค.ศ. 2006 และ  ISO13485:2003 ในปี ค.ศ.  
2007 และมีใบรับรองสาธารณสุขจาก  FDA และ  CE   
3. สรุปการหารือ  

สคต. ฮ่องกง ได้พบกับ นาง Georgiana Tam ผู ้จ ัดการทั ่วไปของบริษัท Carmelton Enterprise 
Limited ด้วยการแนะน าของ นาย Willy Lin (ประธาน Hong Kong Productivity Council (HKPC) และ      
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ที่ปรึกษาการค้ากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ประเทศไทย เพ่ือหารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการหา
ตัวเลือกอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้น ในขณะที่ช่วงเวลาการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 3 ชั้น รวมถึงวัตถุดิบในการผลิต 
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้ราคาหน้ากากอนามัยเพ่ิมขึ้นสูงหลายเท่า บริษัทได้พัฒนาผ้าใย
สังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นซับในของหน้ากากอนามัยที่น ามาใช้รองบริเวณที่ต้องสัมผัสกับใบหน้า จมูก และปาก ซึ่งวัสดุ
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากเส้นใย โพลีโพรพีลีน (PP) 100% ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยทั่วไป โดยผ้าใย
สังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นนี้จะประกอบไปด้วยเส้นใย viscose ร้อยละ 20 ที่เหลือจะเป็น PP ร้อยละ 80 ซึ่งจะท าให้ผ้า
สังเคราะห์ที่ได้สามารถดูดซึมความชื้นที่เกิดขึ้นจากผิวสัมผัส รวมถึงละอองน้ าที่เกิดจากการหายใจได้ และจะช่วย
ก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยการเปลี่ยนผ้ากรองใยสังเคราะห์ได้บ่อยตามต้องการ ซึ่ง สคต. ฮ่องกง เห็นว่าการใช้ผ้า
กรองดังกล่าวจะสามารถยืดอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัยที่ปกติควรเปลี่ยนทุก 4 ชั่วโมงเป็น 2 วันแทน ทั้งยัง
จะเป็นการลดคาร์บอน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจ านวนมากนี้ด้วย 

ทางบริษัทได้พัฒนาหน้ากากอนามัย 4 ชั้นที่ไม่ได้น าไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เพ่ือการผลิต
จ านวนมาก อย่างไรก็ตามขณะนี้หน้ากากอนามัยดังกล่าวก าลังอยู่ในระหว่างการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
การขอรับใบอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันโรงงานการผลิตของเธอได้รับตรารับรองมาตรฐานการผลิต ISO9001:2000 
และ ISO13485:2003 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สินค้าจากบริษัทได้รับใบรับรองจาก องค์การอาหาร และยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) และข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป (European Conformity : CE) 
อีกด้วย คุณสมบัติ Filter ช่วยดูดซับความชื้น และยืดอายุการใช้หน้ากากอนามัยนี้ เป็นอีกทางเลือกส าหรั บ
ช่วงเวลานี้จะใช้หน้ากากอนามัยได้นานขึ้นค่ะ หากผู้ประกอบการไทยสนใจสามารถติดต่อ สคต.ฮ่องกงได้ 

4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:  
              4.1. เป็นโอกาสอันดีที่ได้นัดหมาย นาย Willy Lin และ นาง Tam   โดยเปน็นักธุรกิจชาวฮ่องกงที่มีชื่อ 
ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังเป็นทางออกที่รวดเร็วส าหรับสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID -19 ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางการค้าระหว่างกัน   
         4.2 สินค้า Filter ช่วยดูดซับความชื้น และยืดอายุการใช้หน้ากากอนามัยนี้ เป็นอีกทางเลือกส าหรับ
ช่วงเวลานี้จะใช้หน้ากากอนามัยได้  

4.3 สคต. ณ เมืองฮ่องกง เห็นว่าธุรกิจการแพทย์และสุขภาพมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างโอกาสและมูลค่า 
เพ่ิมในธุรกิจ จึงเห็นควรเร่งผลักดัน สนับสนุน และหาช่องทางในการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างไทยและฮ่องกง  หาก
ผู้ประกอบการไทยสนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทตามที่อยู่ด้านบน หรือสนใจสอบถามข้อมูลการค้ากับ สคต. 
ณ เมืองฮ่องกง ที่อีเมล์ thaicomm@netvigator.com   
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    สคต. ณ เมืองฮ่องกง  นาย Willy  Lin และ นาง Tam 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังเป็นทางออกที่รวดเร็วส าหรับสถานการณ์ COVID -19  
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