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         รายงานการพบปะหารือกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของสาร CBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข้อมูลของบริษัท  

   ชื่อบริษัท Shen-no มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชื่อของเทพ Shennong ที่เปน็ปราชญ์ในตำนานที่ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนจีนจากการค้นคว้าสรรพคุณของสมุนไพรหลายร้อยชนิด ตลอดจนทดลองและ

รวบรวมผลงานวิจัยเหล่านั้นไว้ในตำราเภสัชจีนที่เก่าแก่ที่สุด (ก่อนคริสตกาล) ซึ่งหนึ่งในสารานุกรมทางการแพทย์นั้น 

ได้ระบุถึงสารสกัดจากกัญชาว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงที่ไม่เป็นอันตราย 

  บริษัท Shen-no ก่อตั้งขึ้นจากการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ CBD ที่เป็นองค์ประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเข้าสารตั้งต้น CBD จากประเทศแคนาดา ซึ่งผู้ประกอบการมีสัญชาติ

แคนาดาจึงมีความคุ้นเคย และมีความชำนาญกับการทำธุรกิจกับประเทศดังกล่าว  

  ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนที่สูง และการขนส่งที่ใช้เวลานาน ผู้ประกอบการทั้งสองจึงเข้าพบ สคต. ณ เมืองฮ่องกง 

เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร CBD โดยเฉพาะคุกกี้ กาแฟ รวมถึงมีความ

ต้องการมองหาบริษัทไทยที่มีศักยภาพในเป็นฐานการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ขนมขบเคี้ยว และอาหารกึ่งสำเร็จรูป  

  นอกจากนี ้Mr. William Ngan ยังเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารไทย Watergate Chicken Rice ทีเ่ป็นร้านอาหาร

ที่เพิ่งได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ซึ่งกำลังต้องการหาแหล่งนำเข้าสะโพกไก่จากไทย เพื่อใช้ในธุรกิจร้านอาหาร

ของตนอีกด้วย 
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1.1 รายละเอียดของผู้ประกอบการ  

ชื่อบริษัท : Shen No 

รายชื่อผู้เข้าพบ :  Mr. Alan Ho   ตำแหน่ง Co-Founder 

   Mr. William Ngan ตำแหน่ง Co-Founder 

ที่อยู่  : Room 10, 11A/F, Wah Wai Industrial Building, 1 – 7 Wo Heung 
Street, Fo Tan, Sha Tin, NT Kowloon, Hong Kong 

อีเมล   :  alan.ho@shennocbd.com 

เว็บไซต์   :  www.shennocbd.com 

Facebook : #shennocbd 

รูปภาพตัวอย่างสินค้าบริษัท Shen-no รูปภาพตัวอย่างสินค้าบริษัท  

Prosper Food Global Company Limited 

รูปภาพร้านอาหาร Water Gate Chicken Rice ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ประเภท Casual 

mailto:alan.ho@shennocbd.com
http://www.shennocbd.com/
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2. การพบประหารือ 

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการ สคต. ณ เมืองฮ่องกงได้ร่วมหารือกับ 

Mr. Alan Ho และ Mr. William Ngan ผู ้ก่อตั ้งบริษัท Shen No ที่ผลิตสินค้าที ่มีส่วนประกอบของสาร CBD ที่มี

ผลงานวิจัยแล้วว่ามีประโยชน์ในการช่วยลดความเจ็บปวดของร่างกาย และลดความเครียดได้ด้วย  ซึ่งปัจจุบันสินค้า

ประเภทดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยม 

  ทั้งนี้ Mr. William มีธุรกิจร้านอาหาร Water Gate Chicken Rice ที่เพ่ิงได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select 

ประเภท Casual และยังเป็นเจ้าของบริษัท Prosper Food Global Company Limited ที่ผลิตอาหารขบเคี้ยว และ

อาหาร กึ่งสำเร็จรูป โดยการหารือในครั ้งนี ้เกิดขึ ้นจากผู้ประกอบการทั ้ง 2 มีความสนใจในการนำเข้าสินค้าที ่มี

ส่วนประกอบของสาร CBD อาทิ กาแฟ และคุกก้ี ที่มีส่วนผสมของสาร CBD รวมถึงมีความต้องการมองหาบริษัทไทยที่

มีศักยภาพในเป็นฐานการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ขนมขบเคี้ยว และอาหารกึ่งสำเร็จรูป อีกด้วย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางท่ีมีส่วนผสมของสาร CBD 

รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกาแฟ และเบียร์  

ที่มีส่วนผสมของสาร CBD 
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3. ภาพรวมและแนวโน้มตลาดในฮ่องกง 

 3.1 ข้อมูลของสาร CBD 

 สาร  THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) เป ็นสารในกล ุ ่ มแคนนาบ ินอยด์  

(Cannabinoids) ที่พบได้ทั้งในกัญชา และกัญชง และแม้ว่าเราจะสามารถพบแคนนาบินอยด์ได้ในพืชชนิดอื่น ๆ แต่ว่า

สาร CBD ในวงการแพทย์นั้นมีอยู่ในเฉพาะพืชวงศ์กัญชาเท่านั้น 

 ความแตกต่างของ กัญชง (Hemp) และกัญชา (Marijuana) ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน รูปแบบของ

ต้นคล้ายกันมากจนอาจจะแยกไม่ออก ทั้งคู ่ล้วนแล้วแต่มีสาร CBD ด้วยกันทั้งสิ ้น แต่สิ ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าต้นที่

เพาะปลูกนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ คือปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่มีชื่อว่า THC  

 แม้ว่าทั้งสาร THC และ CBD ในกัญชา (และกัญชง) จะเป็นสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์เหมือนกัน แต่ว่า  

สารทั้งสองชนิดนี้ก็มีความแตกต่างกันตั้งแต่ระดับการเรียงตัวของอะตอม ไปจนถึงการส่งผลต่อร่างก าย โดยความ

แตกต่างที่ชัดเจนคือ THC เป็นสารที่ออกฤทธิ์ทางประสาท ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการเมา  ในขณะที่ CBD จะไม่ส่งผลทาง

ประสาทโดยตรงทำให้ผู้ใช้ไม่เกิดอาการเมา ที่เป็นแบบนี้เพราะสารทั้งสองชนิดนี้ทำงานกับตัวรับแคนนาบินอยด์ใน

ร่างกายเราที่แตกต่างกัน 

 แม้ว่าสาร CBD จะไม่ออกฤทธิ์ทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการเมา แต่ในวงการแพทย์มองว่าเป็นสาร

ชนิดนี้เป็นที่น่าสนใจมากที่สุด โดยพบว่ามีสรรพคุณท่ีดีต่อสุขภาพอยู่หลายประการ อาทิ 

➢ บรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรังจากมะเร็ง 

➢ บรรเทาอาการลมบ้าหมู 

➢ บรรเทาอาการของโรค ALS หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง 

➢ บรรเทาอาการพาร์กินสัน (อาการสั่น) 

➢ ลดปัญหาสิวและอาการผิวแห้ง 

➢ บรรเทาอาการซึมเศร้า 

➢ บรรเทาอาการโรคเบาหวาน 

➢ บรรเทาอาการทางจิตเภทต่าง ๆ 

➢ บรรเทาและป้องกันโรคหัวใจ 

หมายเหตุ: วงการแพทย์ยังต้องทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พืชในวงศ์กัญชามารักษาโรค

ต่าง ๆ  
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 จากประโยชน์ของสาร CBD ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากมีความ

ต้องการนำสาร CBD มาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ กาแฟ ขนมขบ

เคี้ยว เครื่องสำอาง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ และมูลค่าให้กับสินค้า เนื่องจากสาร CBD กำลังเป็นที่

นิยม และเป็นกระแส ในปัจจุบัน 

 3.2 การนำเข้าสาร CBD ในฮ่องกง 

 แม้ว่ากัญชาจะยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในฮ่องกง แต่การนำเข้าสารสกัดเฉพาะ CBD มาใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหาร และเครื่องดื่มไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ตราบใดที่ไม่มีสาร THC เจือปน (หรือมีสาร THC 

เจอปนต่ำกว่าร้อยละ 0.03)  จึงถือว่าไม่ขัดต่อกฎหมายของฮ่องกง เนื่องจากสาร CBD เป็นสารสกัดที ่มี

คุณสมบัติทางการแพทย์หลากหลาย โดยไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียง แต่ทางร้านค้าต้องไม่ประชาสัมพันธ์ หรือให้

คำแนะนำการบริโภคหรือการผลิตส่วนประกอบอื่น ๆ ของกัญชา แต่จำหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะสาร CBD 

เป็นหลัก อาทิ กาแฟ ขนมขบเค้ียว นำมันนวด เครื่องสำอาง  

 สำหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.) 

ประกาศให้กัญชงพ้นจากบัญชียาเสพติด โดยประกาศ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) 

พ.ค. 2562 ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นให้ใช้สารสกัด CBD ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99 ขึ้นไปในทางการแพทย์ได้ 

รวมถึงเปิดทางให้นำสารสกัดจาก CBD มาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและเครื่องดื่มได้ และในช่วง 5 ปีนับ

จากประกาศวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเว้นเฉพาะสารดังกล่าวที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น 

 ทำให้หลายบริษัทก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องอยู่

แล้ว เช่น กลุ่มการแพทย์และอาหารเสริม รวมไปถึงบริษัทที่เก่ียวข้องกับเครื่องสำอาง และเครื่องดื่ม ที่มองเห็น

โอกาสในการขยายไลน์การผลิต มาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นอชิติัน , 

เซ็ปเป้, มาลี คาราบาวกรุ๊ป และกลุ่มความงามที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในปัจจุบัน เช่น BEAUTY, DDD, 

KISS รวมถึงกลุ่มอาหารเสริมอย่าง MEGA และ DOD  

 

 

 

. 

 

 

รูปภาพบริษัทเซ็ปเป้ รูปภาพบริษัทอิชิตัน 
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 3.3 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับทั้ง กัญชง (Hemp) และกัญชา (CBD)  

 ผลิตภัณฑ์ที ่ม ีส ่วนผสมของ Tetrahydro-cannabinol (THC) ถือว ่าเป็นสินค้าอันตรายต่อร่างกาย          

ไม่สามารถส่งออกไปยังฮ่องกง ตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย Cap.134 Dangerous Drugs Ordinance 

 ผลิตภัณฑ์ที ่มีส่วนผสมของ Cannabinol (CBD) ตามกฎหมายอนุญาตนำเข้าโดยไม่ละเมิดข้อกำหนด

ภายใต้กฎหมาย Cap.134 Dangerous Drugs Ordinance โดยหน่วยงานรัฐบาลฮ่องกงจะพิจารณาในการนำเข้าก่อน

ส่งไปยังฮ่องกง ซึ่งเป็นไปตามข้อปฏิบัติ 2 ประการคือ 

  (1) ผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ Pharmacy and Poisons Board (The Board) 

ตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายเภสัชและสารพิษ (ข้อ 138) ก่อนที่จะขายสินค้าหรือถูกจำหน่ายไป 

         (2) ผลิตภัณฑ์ยาต้องได้ร ับใบอนุญาตนำเข ้าตามกฎหมายว ่าด้วยการนำเข้าและส่งออก            

(ตามกฎหมายข้อ 60)  

 3.4 อัตราภาษีนำเข้า 

 การนำเข้าสินค้าเข้าสู่ฮ่องกงไม่มีการจัดเก็บภาษีนำเข้า แต่ผู้ประกอบการต้องจ่าย Declaration Charges 

สำหรับการนำเข้าสินค้าเริ่มต้นในอัตรา 0.2 เหรียญฮ่องกง ต่อมูลค่าสินค้า 46,000 เหรียญฮ่องกง โดยเรียกเก็บสูงสุด 

ไม่เกิน 200 เหรียญฮ่องกง  

 3.5 โอกาสทางการตลาด  

  ปัจจุบันตลาดของพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชา (CBD) และกัญชง (Hemp) นั้นเป็นตลาดที่

กำลังเติบโตและได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภคในหลายกลุ่ม ทั้งนี้รัฐบาลฮ่องกงเพิ่งอนมุัติ

ให้พืชเศรษฐกิจทั้ง 2 ชนิด ถูกกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทำให้เป็นตลาดใหม่ที่มีอายุไม่ถึง 3 ปี  

 

รูปภาพตัวอยา่งคาเฟ่ และร้านขายเครื่องดื่มในฮ่องกงที่มีส่วนผสมของสาร CBD 
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 - ช่องทางการจำหน่าย ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

  1) ร้านค้าขนาดเล็ก โดยยังไม่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Major 

Grocery Stores) 

  2) ร้านคาเฟ่ โดย Found คือร้านคาเฟ่แห่งแรกที่จำหน่าย CBD เป็นส่วนผสมหลัก

เริ่มเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2563 

  3) ออนไลน์แพลตฟอร์ม เช่น Heavens Please’s และ CBD Hong Kong สินค้า

ไลฟ์สไตล ์ที่มีส่วนผสมของ CBD แบบพรีเมียม หลากหลายประเภทสินค้า 

 - ประเภทสินค้า ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายประเภทที่เพิ่มส่วนผสมของ CBD กลายเป็นเท

รนด์ที่ผู้บริโภคยุคใหม่สนใจทดลองสินค้าที่มีความแปลกใหม่มากขึ้น อาทิ 

  1) เครื่องดื่ม เช่น กาแฟ (Infused Coffee) น้ำผลไม้ เบียร์ นม 

  2) เครื่องสำอาง เช่น ครีมบำรุงผิว Body Butter, Body Balm, Serum 

  3) อาหาร เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ผักสลัด ช็อกโกแลต และอาหารสัตว์ 

 ทั้งนี้ ตลาดของกัญชง (Hemp) ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในฮ่องกงมากเท่ากับกัญชา (CBD) 

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจะต้องให้ความรู้ถึงความแตกต่างเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค 

 

4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

 4.1 ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีชาวต่างประเทศอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวฮ่องกง
จำนวนมากที่เคยย้ายไปอยู่ในประเทศแคนาดาในช่วงการส่งมอบเกาะฮ่องกงระหว่างอังกฤษคืนให้แก่จีน และ
ย้ายกลับมาอยู่ฮ่องกงในภายหลัง ซ่ึงการใช้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายในแคนาดา จึงทำให้ชาวต่างชาติ และชาว
ฮ่องกงที่เคยอพยพไปอยู่แคนาดามีความคุ้นเคย และรู้จักสินค้าที่มีส่วนประกอบของสาร CBD เป็นอย่างดี 
ส่งผลให้สาร CBD เป็นที่รู้จักในฮ่องกง และมีชื่อเสียงในทางท่ีดี จึงถือว่าฮ่องกงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ  

 4.2 ขณะนี้ผู ้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าที ่มีส่วนประกอบของสาร CBD และสินค้า
ประเภทกัญชงสามารถส่งออกมายังฮ่องกงได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อห้าม อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำนมกัญชง ที่ให้
โปรตีน และไขมันดีสูงกว่าเครื่องดื่มที่คล้ายกันอย่าง น้ำนมข้าว หรือน้ำนมอัลมอนด์ แต่มีจำนวนแคลอรี่
น้อยกว่าน้ำนมวัว ซึ่งเหมาะแก่การนำเสนอเพื่อจำหน่ายในตลาดของผู้รักสุขภาพในฮ่องกง จึงเป็นโอกาส
ของสินค้าดังกล่าวในการส่งออก นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังสามารถเปิดให้นักลงทุนในฮ่องกงสามารถ
ลงทุนในประเทศไทยเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของสาร CBD จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า
ของสินค้าไทยในฮ่องกง  และยังจะเป็นการมูลค่าการส่งออกอีกด้วย 
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 4.3 ปัจจุบันในฮ่องกง มีคาเฟ่ และร้านขายเครื่องดื่มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สาร CBD โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวฮ่องกง เนื่องจากผู้บริโภคมีความรู้ และศึกษาสรรพคุณของ
สาร CBD และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในระยะยาว การนำสาร CBD มาใช้เป็นส่วนผสมของสินค้าอุปโภค
บริโภคนั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งที่ประเทศไทย และฮ่องกง เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางการค้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาทิศทางของตลาด 
ตลอดจนทำความเข้าใจด้านการลงทุนในการผลิต และความต้องการของตลาดก่อนลงทุน   

 4.4 ตลาดฮ่องกงมีความพิเศษตรงที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง คนรุ่นใหม่พร้อมที่จะทดลอง
สินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชงและกัญชา ถือเป็น
สินค้าประเภทใหม่ที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเป็นเจ้าตลาด ผู้ประกอบการหลาย
รายอยู ่ระหว่างการทดลองตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ถือเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง ( High 
Upside Market) จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพพร้อมนำเสนอสินค้าในตลาด
ฮ่องกง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพตัวอย่างสินค้าน้ำนมกัญชง (Hemp Milk) 


