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to become “Thailand 4.0”. Previously, “Thailand Innovation System”
has continuously grown in economic, social, environment, technology 

and infrastructure. However, there are still many challenges to drive the country
forward with innovation such as manpower development, area-based

development, and competitiveness development.

On August 26, 2003, the Royal Thai Government approved 
the establishment of the National Innovation Agency 
(Public Organization) (NIA) to be under the supervision and 
management of the Ministry of Science and Technology as 
well as independent of bureaucratic operations, where the 
“Innovation Development Fund” was transferred to be the 
NIA’s initial investment capital. Meanwhile, the “Working 
Capital for Research and Technological Development” was 
required to be managed in accordance with the ministerial 
regulations of the Ministry of Science and Technology, 
stating that the Working Capital for Research and 
Technological Development, B.E. 2546 (2003) was 
compulsorily required to comply with the aforementioned 
ministerial regulations. The Ministry of Science and 
Technology had hence issued the Ministerial Command 
No. 84/2003, dated October 1, 2003, to establish the 
National Innovation Agency (Public Organization) (NIA) 
monitored by the National Innovation Committee in 
accordance with the Ministerial Command No. 91/2003, 
dated October 16, 2003. The policy framework was 
developed exclusively for the supervision and management 
of a small-sized organization, as part of a strategy to 
st imulate greater eff ic iency and convenience for 
organizational operations.

NIA’s mission is to support and develop Thailand’s innovation 
system, in both the way of improvement and initiation, to 
promote economic restructurinig and competitive 
enhancement. NIA functions as the key engine driving 
national innovation by co-creation, networking, fostering, 
and partnering different organizations from various fields 
such as academic, technology, industry, finance and 
investment. Its main focus is on utilizing knowledge 
management to achieve innovation, particularly to foster 
“innovation on cluster platform” which uses innovation as 
the principal tool in improving quality of life and driving 
towards an increasing competitive economy. In conjuction 
with its principal strategy of knowledge management, NIA 
relies on academic and financial support mechanisms to 
drive and support innovation development. Operational 
Framework

THAILAND’S
NATIONAL INNOVATION AGENCY
(PUBLIC ORGANIZATION)

VISION

Innovation for
Human Development

Innovation for Economic
and Social development

• Creating innovation potential development 
 programs for youths, entrepreneurs 
 (startups and SMEs), and executives 
 including various courses and incubator 
 programs

Innovation for
Nation

• Building an innovation ecosystem for 
 Startup and SMEs
• Building the image of Thailand to be 
 recognized as “Innovation Nation”

• Creating opportunities to access and utilize 
 innovative infrastructures
• Supporting innovative businesses with 
 financial mechanisms for both new businesses 
 and businesses that are ready for growth
• Creating market expansion opportunities 
 and connecting entrepreneurs with investors 
 through our domestic and international 
 networks

“Innovation” is the heart of driving 
the country's economic and social system



“What is Social Innovation?”...
Social Innovation is the process of applying
new ideas or new knowledge to improve 
the quality of life, community, and

environment. This will lead to a sustainably
positive impact on society, and reduce

inequality in a concrete way.“Innovation” is the heart of driving the country's economic and social system to become 
“Thailand 4.0”. Previously, “Thailand Innovation System” has continuously grown in 
economic, social, environment, technology and infrastructure. However, there are still 
many challenges to drive the country forward with innovation such as manpower 
development, area-based development, and competitiveness development.

• Creating innovation potential
 development programs for 
 youths, entrepreneurs (startups
 and SMEs), and executives 
 including various courses and 
 incubator programs

• Building an innovation eco-
 system for Startup and SMEs
• Building the image of Thailand
 to be recognized as "Innovation
 Nation"

• Creating opportunities to 
 access and utilize innovative 
 infrastructures
• S u p p o r t i n g  i n n o v a t i v e  
 businesses with financial  
 mechanisms for both new 
 businesses and businesses 
 that are ready for growth
• Creating market expansion 
 opportunities and connecting
 entrepreneurs with investors
 through our domestic and
 international networks

Key success: New Ideas + Positive Impact

Innovation for
Human Development

Innovation for
Economic and Social

development
Innovation for

Nation

4 5



266 7

ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP
ARTIFICIAL WOOD FROM FLY ASH AND BOTTOM ASH .......... 8
INNOWASTE ................................................................................ 10
FOOD WARRIORS .......................................................................  12
RECYCLE DAY .............................................................................. 14
FOOD, WATER AND ENERGY NEXUS
CHOMMANAD ............................................................................. 16
DRYING MACHINE WITH CERAMICS THERMAL RADIATION .... 18
GOVERNMENT & EDUCATION
TRAINKRU ................................................................................... 20
PASAA-D ..................................................................................... 22
FINANCE EMPLOYMENT & SOCIAL WELFARE
LOAN ME .................................................................................... 24
PANNANA ................................................................................... 26
BUDDY HOME CARE .................................................................. 28
SUSTAINABLE AGRICULTURE
PHUKET LOBSTER ..................................................................... 30
OMEGA & ORGNAIC FARM ....................................................... 32
KOR.KAI JAI DEE ......................................................................... 34
URBANIZATION
BODHI THEATER ......................................................................... 36
PUNPARK ..................................................................................... 38
HEALTHY FUTURES
CHORKOON ................................................................................. 40
PLEE NCAP ................................................................................... 42
DPASANAA .................................................................................. 44
ZNYA ORGANICS ........................................................................ 46
DIAMOND FRESH ....................................................................... 48
DAIRY HOME ............................................................................... 50
YOUNGHAPPY ............................................................................ 52
MALI ............................................................................................. 54
AIR ADJUSTING SYSTEM TO PREVENT RESPIRATORY
INFECTION IN HOSPITAL AREAS .............................................. 56
TOURISM & CULTURE
UDON NAKHIN ........................................................................... 58
PRACHONGSILP .........................................................................  60
VT THAI ....................................................................................... 62
TRAWELL ..................................................................................... 64
FIND FOLK ................................................................................... 68

ARTIFICIAL WOOD 
FROM FLY ASH 
AND BOTTOM ASH

INNOWASTE FOOD WARRIORS RECYCLE DAY CHOMMANAD 

DRYING MACHINE 
WITH CERAMICS 
THERMAL RADIATION

TRAINKRU PASAA-D LOAN ME PANNANA 

BUDDY HOME 
CARE

PHUKET 
LOBSTER

OMEGA & 
ORGNAIC FARM 

KOR.KAI JAI DEE BODHI THEATER 

PUNPARK CHORKOON PLEE NCAP DPASANAA ZNYA ORGANICS

DIAMOND FRESH DAIRY HOME YOUNGHAPPY MALI AIR ADJUSTING 
SYSTEM TO PREVENT 
RESPIRATORY INFECTION 
IN HOSPITAL AREAS

UDON NAKHIN PRACHONGSILP VT THAI TRAWELL FIND FOLK 



SCAN FOR INFORMATION

We can turn ash from industrial coal combustion into a new form of 
a material which can provide benefits for the community
เราสามารถเปล่ียนข้ีเถาจากการเผาไหมของถานหินในอุตสาหกรรมเปนวัสดุรูปแบบใหม
ที่สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชน

Good-quality artificial wood with wood-like quality 
ไมเทียมคุณภาพดีมีคุณสมบัติเสมือนไมจริง

Safe, strong, durable and non-flammable  
ปลอดภัยในการใชงานดวยความแข็งแรง ทนทาน และไมติดไฟ

Various forms with authentic wood-like pattern  
รูปแบบหลากหลายพรอมกับลวดลายเสมือนไมจริง

How do we help society?

• Reduce problems in eliminating huge 
 amount of ash from industries  
 ลดปญหาในการกำจัดเถาจากอุตสาหกรรม
 ที่มีจำนวนมาก
• Increase value in industrial waste materials       
 เพิ่มคุณคาใหกับวัสดุที่เปนขยะอุตสาหกรรม 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Nature Life Chemical Co., Ltd.
311/6 Moo 1, Suksawat Rd. Tumbol Pak Khlong Bang Plakot, 
Amphoe Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290

+(66) 02-461 1711 Nature Life Chemical Co.,Ltd.

ENVIRONMENTA
L STEWARDSHIP

ดาน
การ

อนุรัก
ษสิ่งแว

ดลอม

ไมเทียมจากขยะเถาลอยและเถาหนัก

ARTIFICIAL WOOD
FROM FLY ASH
AND BOTTOM ASH 
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SCAN FOR INFORMATION

Social Innovation in waste processing to solve organic waste problems 
which are 62% of the total wastes
นวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบของการแปรรูปขยะ เกิดขึ้นจากความตองการในการ
แกปญหาขยะอินทรียที่มีสูงถึงรอยละ 62 ของปริมาณขยะทั้งหมด

Capable of turning food waste into growing media within
30 minutes
สามารถแปรสภาพเศษอาหารเปนดินเทียมไดภายใน 30 นาที

With a strong and durable blade, it can grind large size 
of food waste 
ดวยใบมีดที่แข็งแรงและทนทานทำใหสามารถบดเศษอาหารขนาดใหญได

Good-quality soil with high NPK 
ดินคุณภาพดีที่มีคา NPK สูง

How do we help society?

• Able to diminish organic wastes up to 
 180 kg. per day 
 สามารถลดขยะอินทรียไดมากถึง180 กก. ตอวัน
• Reduce Carbon footprint by 164 Ton CO2e 
 per machine per year        
 ลดปริมาณ Carbon footprint 164 Ton CO2e 
 ตอเครื่องตอป 
• Easy to plan for waste management in the 
 community and other areas        
 งายตอการบริหารจัดการขยะทั้งในชุมชน และพื้นที่อื่น ๆ 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Inno Waste (thailand) Co., Ltd.
22/132 Bangkruai-Sainoi Road, Bangseethong, Bangkruai District, 
Nonthaburi 11130

innowastethailand@gmail.com

www.innowastethailand.co.th +(66) 098-364 1851

Inno Waste

ENVIRONMENTA
L STEWARDSHIP

ดาน
การ

อนุรัก
ษสิ่งแว

ดลอม

Food waste processing machine 
which transforms organic waste
into growing media
เครื่องแปรรูปเศษอาหารที่มีความสามารถ
ในการเปลี่ยนขยะอินทรียใหกลายเปนดิน

INNOWASTE
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SCAN FOR INFORMATION

An application for managing donations of excess food arisen from 
the desire of reducing the leftover food from supermarkets, which 
normally become useless and wasteful
แอปพลิเคชั่นสำหรับจัดการการบริจาคอาหารที่เกิดจากความตองการที่จะลดอาหาร
เหลือจากซุปเปอรมาเก็ตซึ่งโดยปกติแลวจะไรซึ่งประโยชนและเสียเปลา

An application for promoting a comprehensive food donation 
which helps to enhance management capabilities
แอปพลิเคชั่นสำหรับสงเสริมการบริจาคอาหารแบบครบวงจร
ชวยเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ

Build a close connection between the donators
and the people who need help    
สรางการเชื่อมโยงที่ใกลชิดระหวางผูบริจาค และผูตองการความชวยเหลือ

How do we help society?

• Reduce the quantity of wasted, leftover food 
 ลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งที่ไมกอประโยชน
• Deliver good-quality food to the poor      
 สงมอบอาหารคุณภาพดีใหกับผูยากไร 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Scholar of Sustenance Foundation
77 FREC Bangkok, Lan Luang Road, Wat Sommanat,
Pom Prap Sattru Phai District, Bangkok 10100

info@scholarofsustenance.org

www.scholarsofsustenance.org +(66) 062-675 0004

Scholar of Sustenance Thailand

ENVIRONMENTA
L STEWARDSHIP

ดาน
การ

อนุรัก
ษสิ่งแว

ดลอม

A management system of unsaleable
food transportation for donation   
ระบบบริหารจัดการสำหรับขนสงอาหาร
ที่ไมสามารถจำหนายไดหมดเพื่อนำไปบริจาค

FOOD WARRIORS

12 13



SCAN FOR INFORMATION

An application for managing recycled waste bring recycled waste in to
the accurate management system
แอปพลิเคชั่นสำหรับการจัดการขยะรีไซเคิลซึ่งเกิดจากความตองการเพิ่มปริมาณ
ขยะรีไซเคิลใหเขาสูระบบการบริหารจัดการที่ถูกตอง

Connect buyers and sellers together
เชื่อมโยงผูซื้อและผูขายเขาดวยกัน

Information source for waste sorting   
แหลงรวมขอมูลสำหรับการคัดแยกขยะ

Gather a network of antique buyers and a group
of recycled waste sellers   
รวบรวมเครือขายผูรับซ้ือของเกาและกลุมผูตองการขายขยะรีไซเคิล 

How do we help society?

• Strengthen an efficiency in a proper and
 precise way of waste management 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะไดถูกวิธีและ
  เหมาะสม
• Help to diminish a quantity of waste      
 ชวยลดปริมาณขยะ 
• More waste materials can be brought into 
 recycling system      
 วัสดุเหลือใชสามารถนำกลับสูระบบหมุนเวียน
  ไดมากขึ้น

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Innovative Waste Solution Co., Ltd.
483 Chadsan Euawattanakul, Phatthanakarn Road,
Suan Luang District, Bangkok 10250

recycleday.support@gmail.com
info@recycledaythailand.com

www.recycledaythailand.com +(66) 081-000 0000

รีไซเคิลเดย Recycle Day Thailand

ENVIRONMENTA
L STEWARDSHIP

ดาน
การ

อนุรัก
ษสิ่งแว

ดลอม

An application for trading
recycled waste in the community  
แอปพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายขยะรีไซเคิลในชุมชน 

RECYCLE DAY
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SCAN FOR INFORMATION

An innovation of dried Sato arisen from the desire to preserve fresh
quality Sato
นวัตกรรมสะตออบแหงเกิดจากความตองการที่จะถนอมอาหารใหอยูไดนาน และ
คงคุณภาพเหมือนสะตอสด

How do we help society?

• Create additional jobs for agricultural  
 network group  
 สรางอาชีพเสริมใหกับกลุมเครือขายเกษตรกร
• Increase value in local products   
 เพ่ิมมูลคาผลผลิตทองถ่ิน

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Pesticide-free, quality Sato 
สะตอปลอดสาร คุณภาพดี 

Convenient for cooking   
สะดวกตอการนำไปใชประกอบอาหาร

Preserve freshness, crispiness, fragrance and nutrient-rich   
คงความสด กรอบ กล่ิน สี และอุดมดวยคุณคาทางสารอาหาร

Dried Sato (recoverable) 
สะตออบแหงชนิดคืนรูปได

CHOMMANAD

Mr. Sato: An Agricultural Processed Product by Community Enterprise
152 Khao Phra, Phipun District, Nakhon Si Thammarat 80270

FOOD, W
ATER AND ENERGY NEXUS

ดาน
ความ

เชื่อมโยงระห
วาง

อาห
าร

 น้ำ แ
ละพ

ลังงาน

satorchomnad@hotmail.com

+(66) 064-636 5789 Chommanad Dried Bitter Beans
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SCAN FOR INFORMATION

An innovation of drying machine emerged from the desire of creating
valuable product more than the previous process
นวัตกรรมเครื่องอบแหงที่เกิดจากความตองการในการสรางมูลคา และเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตใหดีขึ้นกวากระบวนการดั้งเดิม

How do we help society?

• Boost  agricultural’s income though processing
   product
 เพิ่มรายไดใหกับกลุมเกษตรกรรมดวยการแปรรูป
  ผลิตภัณฑ
• Increase value in agricultural products     
 เพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Support all types of dried products 
รองรับการอบผลิตภัณฑทุกประเภท 

Able to determine temperature and duration  
สามารถกำหนดอุณหภูมิ และระยะเวลาอบได

Adjustable rotating tray system to fit any forms of usage   
สามารถปรับการเรียงถาดไดตามการใชงานในทุกรูปแบบ 

FOOD, W
ATER AND ENERGY NEXUS

ดาน
ความ

เชื่อมโยงระห
วาง

อาห
าร

 น้ำ แ
ละพ

ลังงาน

DRYING MACHINE WITH
CERAMICS’ THERMAL
RADIATION   
เครื่องอบแหงดวยรังสีความรอน
ของเซรามิค

School of Renewable Energy Technology Naresuan University
Naresuan University, Tha Pho, Mueang Phitsanulok District,
Phitsanulok 65000

sgtech@nu.ac.th

www.sert.nu.ac.th +(66) 055-963 180

nu.sgtech

18 19



SCAN FOR INFORMATION

An application for Thai teachers and education system emerged from 
the desire to upgrade and improve knowledge for Thai teachers
แอปพลิชั่นสำหรับครูและระบบการศึกษาที่เกิดจากความตองการยกระดับ และพัฒนา
องคความรูใหกับครูไทย

How do we help society?

• Expand quality education through the 
 improvement of teachers’ capabilities 
 กระจายการศึกษาคุณภาพผานการพัฒนา
  ประสิทธิภาพของครู
• Improve teaching and learning in classroom
 across the country  
 พัฒนาการเรียนการสอนของหองเรียนท่ัวประเทศ
• Enhance academic achievement among
 Thai students   
 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Various functions to support teaching 
ฟงกชั่นหลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการสอน 

Tools for improving teacher efficiency  
เครื่องมือชวยพัฒนาศักยภาพครู

Gather learning community as much as possible  
รวบรวมชุมชนการเรียนรูไวมากท่ีสุด

Online platform for teacher
training and development 
ออนไลนแพลตฟอรมสำหรับฝกอบรม
และพัฒนาครู

TRAINKRU
GOVERNMENT & EDUCATION

ดาน
ภาค

รัฐ
 แล

ะการ
ศึกษา

Learn Education Co., Ltd.
MBK Tower 12A Floor, 444 Phayathai Road, Wangmai,
Pathumwan District, Bangkok 10330

support@trainkru.com

www.trainkru.com +(66) 02-251 4569

TrainKru by LearnEd
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SCAN FOR INFORMATION

An application for defective children in language to improve their
learning skills emerged from the desire to support them to access to
the methods of skill development that meet medical standards
แอปพลิเคชั่นสำหรับเด็กที่มีความบกพรองทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
เกิดจากความตองการสงเสริมใหพวกเขาสามารถเขาถึงวิธีการพัฒนาทักษะที่ได
ตามมาตรฐานทางการแพทย

PASAA-D

Lessons and quizzes are designed to be suitable for training
special-needs children both linguistic principles and 
mathematics    
บทเรียน และแบบทดสอบ ถูกออกแบบมาเพ่ือใหเหมาะสมกับการฝกเด็กพิเศษ
ทั้งดานภาษาศาสตร และคณิตศาสตร

A system can analyze the results of skill development in order 
to track the development of the children     
ระบบสามารถวิเคราะหผลการพัฒนาทักษะ เพ่ือติดตามพัฒนาการของเด็กได

How do we help society?

• Parents of the defective children can approach
 the methods of skill development easier    
 กลุมผูปกครองที่บุตรหลานมีอาการบกพรองทางภาษา
  สามารถเขาถึงวิธีการพัฒนาทักษะไดงายขึ้น 
• Reduce spending on hiring a speech trainer 
 ลดคาใชจายในการจางครูฝกการพูดได

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

tphanintra@hotmail.com
tphanintra.tee@gmail.com

www.pasaa-d.blogspot.com +(66) 081-796 3312

Pasaa-D

Pasaa-D.com Co., Ltd.
248 Nang Lae, Mueang Chiang Rai District,
Chiang Rai 57100

A language practicing application for
children who have language disorders 
แอปพลิเคชั่นฝกภาษาสำหรับเด็กที่
มีอาการบกพรองทางภาษา

GOVERNMENT & EDUCATION

ดาน
ภาค

รัฐ
 แล

ะการ
ศึกษา
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SCAN FOR INFORMATION

A system for loan management arisen from the aim of decreasing 
the subsequent problems of informal debt
ระบบชวยจัดการการกูยืมเงิน จากจุดมุงหมายในการลดปญหาที่ตามมาของหนี้
นอกระบบ

Help track and report a status of debt payment   
ชวยติดตามและรายงานสถานะการชำระหนี้ได

An application for a comprehensive loan management from
background check to issue loan documents    
แอปพลิเคชั่นสำหรับการจัดการการกูยืมครบวงจร ตั้งแตตรวจสอบประวัติ
ไปจนถึงออกเอกสารกูยืม

FINANCE EMPLO
YMENT & SOCIAL W

ELFA
RE

ดาน
การ

เงิน การ
จาง

งาน
 แล

ะสวัสดิการ
สังคม

How do we help society?

• Reduce high interest rate of informal debt    
 ลดการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงของหนี้นอกระบบ 
• Diminish a huge amount of money losing
   in informal debt which is up to 443 million
   baht per year 
 ลดปริมาณจำนวนเงินหนี้นอกระบบมากถึง
 ปละ 443 ลานบาท

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

support@loanme.asia

https://loanme.asia/terms.htm +(66) xxxLoanMe Thailand

Loan management system 
ระบบชวยบริหารจัดการการกูยืม

LOAN ME

Credence Real Estate Co., Ltd.
16/140 Soi Suea Yai Uthit, Ratchadaphisek Road, 
Chatuchak District, Bangkok 10900
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SCAN FOR INFORMATION

An application provides visual assistance for the users with visual
impairment to reduce an inequality in access to various kinds of media
แอปพลิเคชั่นที่ใหความชวยเหลือดานการบรรยายภาพสำหรับผูใชที่มีอาการบกพรอง
ทางสายตา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงสื่อประเภทตาง ๆ

How do we help society?

• Help the visually impaired people to be able to
 watch movies with normal people 
 ชวยเหลือผูพิการทางการมองเห็นใหสามารถรับชม
  ภาพยนตรไปพรอมกับคนปกติ
• Motivate people in society to see value and
 importance of the vision of the blind 
 เสริมสรางคนในสังคมใหเห็นคุณคาและความสำคัญ
  ของการมองเห็นของผูพิการทางสายตา 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Klongdinsor Co., Ltd.
63/2 Mittaphan Road, Pomprab District, Bangkok 10100

Easy to use because it works through voice order system  
งายตอการใชงาน เพราะทำงานผานระบบคำสั่งเสียง

Audio description that matches real-time movie contents
คำอธิบายเสียงตรงกับเนื้อหาภาพยนตรแบบตามเวลาจริง 

Audio system for visual description that helps the blind to
understand the stories   
ระบบเสียงสำหรับการบรรยายภาพ ชวยใหคนตาบอดเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ ได 

FINANCE EMPLO
YMENT & SOCIAL W

ELFA
RE

ดาน
การ

เงิน การ
จาง

งาน
 แล

ะสวัสดิการ
สังคม

An audio-description application
for the blind 
แอปพลิเคชันบรรยายภาพยนตรสำหรับคนตาบอด

PANNANA

info@klongdinsor.com

www.klongdinsor.com +(66) 086-059 5652

pannanaapp

26 27



A management system for monitoring
and taking care of seniors’ health 
ระบบบริหารจัดการเพื่อติดตามและ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

SCAN FOR INFORMATION

An initial model of social enterprise for taking care of seniors is emerged
from the rise of seniors who continually need care
ตนแบบกิจการเพื่อสังคมสำหรับการดูแลผูสูงอายุที่เกิดขึ้นจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของ
ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลอยางตอเนื่อง

Help to manage senior health care systematically  
ชวยจัดการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนระบบ

Able to record the information of seniors’ health individually   
สามารถที่จะบันทึกขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุเปนรายบุคคล

BUDDY
HOME CARE FINANCE EMPLO

YMENT & SOCIAL W
ELFA

RE

ดาน
การ

เงิน การ
จาง

งาน
 แล

ะสวัสดิการ
สังคม

How do we help society?

• Create job opportunities and income for 
 unprivileged youth   
 สรางงานสรางรายไดใหเยาวชนที่ขาดโอกาส
• Improve the better quality of life for seniors
 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผูสูงอายุ 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

narathip@fopdev.or.th
info@fopdev.or.th

www.fopdev.or.th +(66) 053-215 671

บริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
Buddy homecare

Foundation For Older Persons' Development
6 Soi 17 Nimmanhemint Road, Muang Chiang Mai District,
Chiang Mai 50200
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@meticuly

+(66) 081-477 5097

Omega-3 Panulirus versicolor
farming system 
ระบบเพาะเลี้ยงกุงมังกรเจ็ดสีที่มี
สารโอเมกา 3 สูง

SCAN FOR INFORMATION

High-quality Panulirus versicolor arisen from the development of the
closed-loop farming system and the desire to reduce shrimp catching
from natural sources
กุงมังกร 7 สี คุณภาพสูง เกิดจากการพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงแบบปดและความตองการ
ที่จะลดการจับกุงจากแหลงธรรมชาติ

SUSTA
INABLE AGRICULT

URE

ดาน
เกษตรก

รร
มยั่งยืนPHUKET

LOBSTER

Baan Koh Lone Fishery’s Phuket Community Enterprise
13/4 Moo 3, Rawai District, Muang Phuket, Phuket 83130

High Omega-3 
โอเมกา 3 สูง 

Good-quality and ready to be delivered for consumers  
คุณภาพดี และพรอมสงมอบใหกับผูบริโภค

How do we help society?

• Create additional jobs for the local fisherman  
 สรางอาชีพเสริมใหกับชาวประมงพื้นบาน
• Increase value in the economic system 
 of aquatic animals 
 เพิ่มมูลคาในระบบเศรษฐกิจของสัตวน้ำ 
• Farming system is designed to enhance the survival
 rate of aquatic animals and to increse the number 
 of them in the nature 
 ระบบเพาะเลี้ยงถูกออกแบบสำหรับการเพิ่มอัตราการรอดของกุง
 พรอมปลอยคืนสูธรรมชาติบางสวนเพื่อเพิ่มจำนวนกุงในธรรมชาติ

เราชวยเหลือสังคมอยางไร
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Safe Omega-3 catfish
farming system 
ระบบการเพาะเลี้ยงปลาดุกปลอดภัย
ที่มีสารโอเมกา 3

phumphabuc@gmail.com @meticuly

+(66) 089-949 3394 Omega and Organic Farm

SCAN FOR INFORMATION

Omega And Organic Farm Part., Ltd.
99/241 Chaiyapruek Village (Chaeng Watthana-Ratchapruek),
Ratchapruek Road, Bang Phlab, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

High-quality products from the development of catfish farming are
emerged from the desire to increase value in the community economy
ผลิตภัณฑคุณภาพจากการพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงปลาดุกท่ีเกิดข้ึนจากความตองการ
ในการเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจในชุมชน

How do we help society?

• Motivate people in the community to do organic
 agriculture instead of using chemical materials 
 สงเสริมคนในชุมชนหันมาทำเกษตรปลอดภัยแทน
   การใชสารเคมีี
• Stimulate the locals to do organic fisheries 
 สงเสริมใหเกิดการทำประมงแบบปลอดภัย
• Increase incomes for the cultivators 
 สรางรายไดเพิ่มแกเกษตรกร

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

OMEGA &
ORGNAIC FARM

Safety and hygiene in catfish processing
ปลาดุกแปรรูป สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

Compose of Omega-3, an essential nutrient 
มีโอเมกา 3 ที่เปนคุณคาทางอาหารที่สำคัญ

Eco-friendly fisheries 
การประมงแบบปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

SUSTA
INABLE AGRICULT

URE

ดาน
เกษตรก

รร
มยั่งยืน
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Organic Eggs 
ไขไกอินทรีย

SCAN FOR INFORMATION

Organic, high-quality eggs emerged from the demand of the current
market trend in which many people start to consume more organic eggs
ไขไกอินทรียคุณภาพสูงที่เกิดจากความตองการของตลาดในปจจุบันที่คนจำนวนมาก
หันมานิยมบริโภคไขไกอินทรียมากขึ้น

 

Organic Fresh Farm Eggs
ไขไกอินทรีย สด ใหม จากฟารม

Good-quality eggs from pasture-raised hen with good 
and natural nurture  
ไขไกคุณภาพดีจากแมไกที่ถูกเลี้ยงดูอยางดีตามธรรมชาติ

How do we help society?

• Advisory system for safe and eco-friendly 
 organic agriculture
 ระบบใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการสรางแหลงอาหาร
 อินทรียที่ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• Encourage change in perspective among 
 agriculturists to do organic agriculture instead 
 of conventional agriculture  
 สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานมุมมองของ
  เกษตรกรใหหันมาทำเกษตรอินทรียแทนการทำเกษตร
  ที่ใชสารเคมี  

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

KOR.KAI
JAI DEE

Grassroot Innovation Co., Ltd.
199 Ban-Nongchuek, Mueang Kae,
Satuek District, Buriram 31150

SUSTA
INABLE AGRICULT

URE

ดาน
เกษตรก

รร
มยั่งยืน

info@grassrootinnovation.net

www.grassrootinnovation.net +(66) 087-683 7325

Grassroot Innovation Network
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SCAN FOR INFORMATION

Why Not Social Enterprise Co., Ltd.
9/2 Wealthy Tower 1st floor, Soi Sukhumvit 66/1,
Sukhumvit Road, Bangna, Bangkok 10260

A creative theater emerged from the purpose of creating a learning 
center which is easy to approach
โรงมหรสพสรางสรรคเกิดจากจุดประสงคในการสรางแหลงเรียนรู ใหงายตอการเขาถึง

How do we help society?

• Attract young people to be more interested 
 and able to approach Buddhism
 ดึงดูดเยาวชนใหสนใจและสามารถเขาถึงศาสนา
  พุทธมากขึ้น
• Create temple areas to be beneficial for
 community and society 
 สรางสรรคพื้นที่วัดเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชน
  และสังคม

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Full sets of astonishing lighting control, color and audio systems
ระบบแสง สี เสียง เต็มรูปแบบที่ตื่นตาตื่นใจ  

Propagate Buddhism with modern technologies 
ถายทอดพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยีมีเดียสมัยใหม

Compose contents of Buddhist doctrine in a new way which
is easy to understand 
เรียบเรียงเน้ือหาคำสอนพุทธศาสนาในรูปแบบใหมเขาใจงาย

URBANIZATION

ดาน
ความ

เปนเมือง

A creative theater for consciousness 
โพธิเธียเตอร โรงมหรสพสรางสรรค
เพื่อการตื่นรู

BODHI
THEATER

contact@whynot.co.th

+(66) 081-553 8981 WHY NOT Social Enterprise
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SCAN FOR INFORMATION

Digital Technology Consultants Co., Ltd.
21/20-22, Soi Ngamduphlee, Rama 4 Road, Thungmahamek, 
Sathorn District, Bangkok 10120

Parking management platform arisen from the desire to address traffic
congestion due to a problem of unsystematic parking
แพลตฟอรมการจัดการที่จอดรถเกิดจากความตองการในการแกไขปญหาการจราจร
ติดขัดเนื่องจากปญหาการจอดรถที่ไมเปนระเบียบ

How do we help society?

• Able to create more incomes from using 
 proper spaces
 สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการใชพื้นที่
  อยางเหมาะสม
• Reduce traffic congestion leading to better
 quality of life 
 ลดปญหาการจราจรติดขัดซึ่งนำไปสูคุณภาพ
  ชีวิตที่ดีขึ้น

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Help drivers to save time in finding a parking spot
ชวยผูขับขี่ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ 

Display real-time available parking spaces by LED screen 
แสดงที่จอดวางตามเวลาจริงโดยหนาจอแอลอีดี 

Track information through electronic devices with internet 
connection 
ติดตามขอมูลไดผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยการเช่ือมตออินเทอรเน็ต

Hybrid Smart Parking
IoT Platform
“ปนจอด” ระบบบริหารระหวาง
ลานจอดรถผานระบบ IoT

PUNPARK URBANIZATION

ดา
นค
วา
มเป
นเม
ือง

sales@dtcasia.net

www.punpark.com +(66) 02-679 8511

PUNPARK ปนจอด
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SCAN FOR INFORMATION

Oral care product emerged from the desire to integrate new methods
of traditional Thai medical treatment
ผลิตภัณฑดูแลชองปากเกิดจากความตองการที่จะบูรณาการวิธีการใหมๆ ของการ
แพทยแผนไทยดั้งเดิม

How do we help society?

• Disseminate Thai herbal wisdom to the 
 international market  
 เผยแพรภูมิปญญาสมุนไพรไทยสูตลาดสากล 
• Create incomes among agriculturists as well 
 as encourage them to grow herbs  
 สรางรายไดใหเกษตรกรและสนับสนุนใหเกษตรกร
 หันมาปลูกพืชสมุนไพร
• Increase value of Thai herbs through processing 
 การแปรรูปชวยเพิ่มมูลคาใหกับสมุนไพรไทย

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Chorkoon Remedy Co., Ltd.
10 Soi Liab Khlong Phasi Charoen Nuea 9, Nong Khaem District, 
Bangkok 10160

Oral care product from 8 kinds of herbal   
ผลิตภัณฑดูแลชองปากจากสมุนไพร 8 ชนิด

A non-toxic toothpaste    
ยาสีฟนปราศจากสารเคมีเจือปน

Prevent gum, tooth and oral problems   
ปองกันปญหาเหงือก ฟน และชองปาก

HEALT
HY FUTURES

ดาน
สุภาพ

CHORKOON

chorkoon.herb@gmail.com

www.chorkoon.com +(66) 094-562 3249
+(66) 065-326 4246
Chorkoon ชอคูน
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SCAN FOR INFORMATION

An innovative product of banana blossom emerged from the desire 
to increase value in agricultural products which are undergoing 
with declining prices
ผลิตภัณฑนวัตกรรมปลีกลวยสกัดเกิดจากความตองการเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรที่กำลังประสบกับราคาตกต่ำ

How do we help society?

• Affordable products for low-income consumers   
 ราคาผลิตภัณทสามารถเขาถึงไดสำหรับผูบริโภค
 ที่มีรายไดนอย 
• Help to increase breast milk 
 ชวยเพิ่มน้ำนมแม 
• Add value to the declining prices of agricultural 
 raw materials
 เพิ่มมูลคาใหกับราคาที่ตกต่ำของวัตถุดิบทางการเกษตร

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Plee Preme Corp,.Ltd
28/13 Mueang Ngao, Mueang District, Lamphun 51000

Breast-milk nourishing product from Thai herbal extracts    
ผลิตภัณฑชวยบำรุงน้ำนมจากสารสกัดสมุนไพรไทย

With micro-encapsulation technique, it helps to increase 
the effectiveness of significant substances 
ดวยเทคนิค micro-encapsulation จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสารสำคัญ

HEALT
HY FUTURES

ดาน
สุภาพ

PLEE NCAP

pleepreme@gmail.com

www.pleepreme.com +(66) 086-911 0494

Plee Preme Corp : พลีพรีม เพิ่มนมแม

Banana blossom extract capsule 
for breastmilk nourishment 
สารสกัดปลีกลวยสำหรับการบำรุงน้ำนมแม
ชนิดเม็ดเคลือบ
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SCAN FOR INFORMATION

Ready-to-drink processed product emerged from the desire to
decrease the oversupply problem of bananas and extend the shelf life
of fresh bananas
ผลิตภัณฑแปรรูปพรอมดื่มเกิดจากความตองการลดปญหากลวยลนตลาด และเปน
การยืดอายุการเก็บรักษากลวยสดอีกดวย

How do we help society?

• Add value to raw Pisang Awak    
 เพิ่มมูลคาใหกับผลกลวยน้ำวาดิบ
• Reduce the oversupply problem of 
 agricultural products
 ลดปญหาผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด
• Generate more income for agriculturists 
 สรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรกร

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Ban Sabai Jai Community Enterprise
84/58 Lat Yai, Mueang District, Samut-Songkhram 75000

Convenient & Easy instant drink     
เครื่องดื่มสำเร็จรูปที่สะดวกทานงาย

High Prebiotics which makes a digestive system work well 
มีพรีไบโอติกสูง ชวยใหระบบยอยทำงานไดดี

HEALT
HY FUTURES

ดาน
สุภาพ

DPASANAA

bankpower544@gmail.com

www.lazada.co.th/shop/
pronchai-banana

+(66) 085-256 4159
+(66) 084-354 5615
เครื่องดื่มกลวยผง Dpasanaa
ชวยลดกรดไหลยอน

Green Pisang Awak Drink Powder
เครื่องดื่มกลวยน้ำวาเขียวชนิดผงชงละลาย
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SCAN FOR INFORMATION

An organic product emerged from the problem of skin allergy symptoms
commonly found in children and affecting daily life

ผลิตภัณฑออรแกนิคเกิดขึ้นจากปญหาอาการภูมิแพผิวหนังที่พบมากในเด็ก ซึ่งสงผล
ตอการดำรงชีวิตประจำวัน

How do we help society?

• Decrease the number of patients who have
 sensitive skin problems   
 ลดจำนวนผูปวยที่มีปญหาผิวหนังแพงาย
• Supporting farmers towards an organic farming
 สงเสริมเกษตรกรใหหันมาทำเกษตรอินทรียมากขึ้น

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Blessed Products of Asia Co., Ltd.
14/31-32 Charat Mueang Road, Rong Mueang, 
Pathumwan District, Bangkok 10330

Relieve irritation, inflammation and itching of skin
บรรเทาการระคายเคือง การอักเสบ และการคัน ของผิวหนัง

Neem extract has a bioactive compound which is resistant 
to mold and bacteria 
สารสกัดจากสะเดามีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสามารถตานเชื้อรา
และแบคทีเรียได

HEALT
HY FUTURES

ดาน
สุภาพ

ZNYA 
ORGANICS

info@znyaorganics.com

www.znyaorganics.com +(66) 02-215 6029
+(66) 094-241 9929
Znya Organics

Organic cosmeceutical product
from Neem Leaf
ผลิตภัณฑเวชสำอางออรแกนิคจากใบสะเดา
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DIAMOND
FRESH
Organic Young Rice Milk 
น้ำนมขาวยาคูออรแกนิค
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A processed product from organic agriculture arisen from the desire 
to solve the oversupply problem and to increase value in agricultural 
products
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเกษตรอินทรีย เกิดจากความตองการแกไขปญหาผลผลิตลนตลาด
และเพ่ิมมูลคาของสินคาเกษตร

How do we help society?

• Create value-added agricultural product sustainably  
 เพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรอยางยั่งยืน
• Eco-friendly, organic agriculture    
 เกษตรอินทรียเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Good-quality rice milk from suitable harvesting methods   
น้ำนมขาวคุณภาพดีจากวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

High nutritional value 
คุณคาทางโภชนาสูง

Antioxidants and immune stimulation 
มีสารตานอนุมูลอิสระ และสารกระตุนภูมิคุมกัน

Diamond Fresh Global (Thailand) Co., Ltd.
95/2-3 Soi Suksawat 78, Suksawat Road, Bangchak,
Phra Pradaeng District, Samut-Prakan 10130

diamondfresh.official@gmail.com

www.diamond-fresh.com +(66) 02-817 8495-7

Diamond Fresh เพื่อนรักสุขภาพ
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HEALT
HY FUTURES

ดาน
สุภาพ

DAIRY HOME 
Milk Tablet with Pro-Biotic
ผลิตภัณฑนมเพื่อสุขภาพชองปาก
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Milk tablets for preventing tooth decay emerged from the desire to
improve children products to be more beneficial
ผลิตภัณฑนมสำหรับปองกันฟนผุ เกิดจากความตองการพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับเด็ก
ใหมีประโยชนมากขึ้น

Easy to eat and carry with a delicious taste  
งายตอการกินและพกพาพรอมดวยรสชาติที่อรอย

High probiotics helps to reduce the causes of tooth decay 
มีโปรไบโอติกสูง ชวยลดสาเหตุของอาการฟนผุ

How do we help society?

• Decrease expenses used in Community
 Health System     
 ลดคาใชจายในระบบสาธารณสุขชุมชน
• Improve better quality of life for children   
 พัฒนาคุณภาพชีวิตดีที่ขึ้นใหกับเด็ก 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

www.dairyhome.co.th +(66) 086-340 6160

dairyhome@gmail.com Dairyhome Organic

Dairyhome Co., Ltd.
100/1 Thanon Mittraphap, Phaya Yen,
Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30320
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ดาน
สุภาพ

YOUNGHAPPY
A mobile application to connect 
services for Elderly people  
แอปพลิเคชั่นเชื่อมตอการบริการกับผูสูงอายุ ชวยใหผูสูงอายุ
สามารถใชชีวิตอยางมีคุณคาและพึ่งพาตัวเองได

An application helping seniors to have better quality of life inspired by
the continual rise of their higher health problems
แอปพลิเคช่ันท่ีชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีแรงบันดาลใจจากปญหาสุขภาพ
ท่ีสูงข้ึนอยางตอเน่ืองของผูสูงอายุ

How do we help society?

• Reduce medical and senior care expenses for
 more than 400,000 baht per year  
 ลดคาใชจายการรักษาและการดูแลผูสูงอายุกวา
 4 แสนบาทตอป
• Encourage seniors to be more satisfied with
 their everyday living    
 สงเสริมใหผูสูงอายุพึงพอใจตอการใชชีวิต
 ประจำวันมากยิ่งขึ้น

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Connect several services such as calling an ambulance    
เชื่อมตอบริการตาง ๆ เชน การโทรเรียกรถฉุกเฉิน

Provide a call center to help support information for usage 
จัดเตรียมศูนยบริการเพื่อชวยสนับสนุนขอมูลในการใชงาน

Help seniors live their everyday lives more conveniently 
ชวยใหผูสูงอายุใชชีวิตประจำวันไดอยางสะดวกสบายมากข้ึน

I Pay It Forward Co., Ltd.
Spaces Chamchuri Square, 24th Floor Chamchuri Square,
Phayathai Road, Pathumwan District, Bangkok 10330

contact@younghappy.com

www.younghappy.com +(66) 065-506 2889

ยังแฮปป YoungHappy
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MALI
A mobile application for 
pregnant women 
แอปพลิเคชั่นสำหรับสตรีตั้งครรภ
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An  application gathering  useful  information for pregnant women
emerged from the desire to provide knowledge about pregnancy care 
for modern mothers
แอปพลิเคชั่นที่รวมขอมูลสำหรับสตรีมีครรภ เกิดจากความตองการใหความรูในการ
ดูแลครรภกับคุณแมยุคใหม

Easy to approach pregnancy care-related information   
งายตอการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ

Collect the entire policies and legislations on pregnancy 
รวบรวมนโยบายและขอกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งครรภไวอยางครบถวน

How do we help society?

• Reduce inequalities for pregnant mothers in
 an access to several information      
 ลดความเหลื่อมล้ำใหกับคุณแมตั้งครรภในการเขา
   ถึงขอมูลตาง ๆ 
• Help to improve mothers’ qualities in raising
 their kids    
 ชวยพัฒนาคุณภาพของคุณแมในการดูแลบุตร  

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

www.mali.me

mali@sproutslearning.org

Sprouts Learning Co., Ltd.
333/16 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Khlong Tan Nuea,
Watthana District, Bangkok 10110

แมมือใหม by Mali
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AIR ADJUSTING SYSTEM 
TO PREVENT RESPIRATORY
INFECTION IN HOSPITAL
AREAS
ระบบปรับสภาพอากาศเพื่อปองกันการติดเชื้อ 
โรคติดตอ และการติดเชื้อทางเดินหายใจ
บริเวณหองตรวจผูปวยนอก
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Air adjusting system emerged from the desire to reducing the infections 
of communicable diseases related to respiratory system within hospitals
ระบบปรับสภาพอากาศ เกิดจากความตองการที่จะลดการติดเชื้อของโรคติดตอระบบ
ทางเดินหายใจภายในโรงพยาบาล

Radiant Catalytic lionization technology which helps to
purify the air     
เทคโนโลยี Radiant Catalytic lionization (RCI) ชวยทำใหอากาศบริสุทธิ์

Eliminate microorganism or germs which exist on various
surfaces effectively  
กำจัดจุลินทรีย หรือเชื้อโรคที่อยูตามพื้นผิวตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

Ozone water clean system helps to clean the coolant
of machines  
ระบบ Ozone water clean ชวยทำความสะอาดน้ำหลอเย็นของเครื่องจักร

How do we help society?

• The system can be applied to use in other places   
 ระบบสามารถนำไปประยุกตใชกับสถานที่อื่น ๆ ได
• Reduce the infections among the locals who 
 have been admitted to hospitals      
 ลดการติดเชื้อของชาวบานที่เขารับการรักษาที่
  โรงพยาบาล

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

Titum Industrial co,ltd.
141 Moo.3 tambon bungbon, Amphoe Nong Sua, Pathum Thani 12170

+(66) 02-048 0248 TITUM GROUP
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UDON 
NAKHIN
Natural dyes color powders 
from the absorption of Naka soil 
ผงสียอมธรรมชาติจากการดูดซับของดินนาคา
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+(66) 086-222 2658 อุดรนาคินทร ผายอมดิน

Natural & Indigo-Dyed Ikat Weaving Group Community Enterprise 
Moo.16 Tambon Bandung, Amphoe Bandung, Udonthani 41190

Water-soluble, natural dyes
สียอมธรรมชาติละลายน้ำได

More than 20 shades of colors to choose 
มีเฉดสีใหเลือกมากกวา 20 เฉดสี

Can be applied to use in various dyeing and printing works 
สามารถประยุกตใชกับงานยอมและงานพิมพไดอยางหลากหลาย

Natural fabric dyes from Thai wisdom is created to preserve and promote
the identity of Thai art
สียอมผาธรรมชาติจากภูมิปญญาไทยถูกสรางขึ้นเพื่ออนุรักษและสงเสริมเอกลักษณ
ของศิลปะไทย

How do we help society?

• Create jobs and increase incomes for people
 in the community 
 สรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกในชุมชน
• Aim to promote and preserve Thai wisdom  
 มุงสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทย

เราชวยเหลือสังคมอยางไร
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PRACHONGSILP
Thai acrylic matte colors Ready-to-use 
artistic colors from natural materials
สีศิลปะพรอมใชจากวัสดุธรรมชาติ
เพื่ออนุรักษศิลปกรรมไทย

60 61

Artistic colors for generating new artworks or repairing old, damaged
works are created from the desire to conserve and inherit Thai artworks
สีศิลปะสำหรับสรางสรรคผลงานศิลปะ หรือซอมแซมผลงานเกาที่ชำรุด เกิดขึ้นจาก
ความตองการอนุรักษและสืบสานงานศิลปกรรมไทย

Natural colors which is well attached to surfaces  
สีธรรมชาติยึดเกาะพื้นผิววัสดุไดดี

Unique colors similar to Thai traditional color powders  
สีมีเอกลักษณเฉพาะตัวคลายกับสีฝุนแบบโบราณของไทย

Use for artworks with several techniques: watercolor,acrylic 
and powder painting 
สามารถสรางสรรคงานศิลปะดวยเทคนิคตาง ๆ เชน สีน้ำ สีอะคิลิก และสีฝุน

How do we help society?

• Preserve Thai traditional artistries  
 ชวยอนุรักษศิลปกรรมไทยโบราณ

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

www.nanmee.com +(66) 02-648 8000

Nan Mee Co., Ltd.
146 Sathorn Nua Road, Silom,
Bang Rak District, Bangkok 10500
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Platform for developing local 
handicrafts to modern handicrafts
แพลตฟอรมการพัฒนาหัตถกรรม
ทองถิ่นสูหัตถกรรมทันสมัย

VT THAI
TO

URISM & CULT
URE

ดาน
การ

ทองเที่ยว แล
ะวัฒ

นธรร
ม
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support@vtthai.com

www.vtthai.com +(66) 094-319 8287

vt thai

VT Thai Group Co., Ltd.
299 Soi Prachauthit 90, Prachauthit Road, Ban Klongsuan, 
Prasamut Jadee, Samutprakarn 10290 Thailand

Promote a creation of your own style of handicrafts
สนับสนุนการสรางผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของคุณเอง

Natural and eco-friendly materials 
ชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

High-quality handicrafts from skillful and delicate local artisans
งานหัตถกรรมมืออาชีพจากชางฝมือทองถิ่น

VT THAI, an innovative platform for society, aims to manage and
promote community products by creating value to local handicrafts
VT THAI แพลตฟอรมนวัตกรรมเพื่อสังคม มุงหวังที่จะบริหารจัดการและสงเสริม
ผลิตภัณฑในชุมชน โดยสรางคุณคาใหแกหัตกรรมทองถิ่น

How do we help society?

• Create career opportunities and incomes for 
 locals in the community
 เพิ่มโอกาสทางอาชีพและรายไดใหแกคนในชุมชน
• Encourage the use of natural and eco-friendly 
 raw materials to generate handicraft products 
 สงเสริมการใชวัตถุดิบธรรมชาติในทองถิ่นเพื่อนำมา
 ผลิตสินคาหัตถกรรม

เราชวยเหลือสังคมอยางไร
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Community Travel Guide’s Platform  
แพลตฟอรมนำเที่ยววิถีชุมชน

A platform for developing tourism emerged from the idea of combining
the potential of tourism with the opportunities to develop a city in order 
to maximize benefits
แพลตฟอรมพัฒนาการทองเที่ยว เกิดจากแนวคิดการนำศักยภาพของการทองเที่ยว
มาผสมกับโอกาสในการพัฒนาเมืองเพื่อสรางเศรษฐกิจสูฐานราก และเปนการรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู

Compile one day-trip information such as traveling, activities,
and products properly matching with users’ styles
รวบรวมขอมูลการทองเที่ยวแบบวันเดียวทั้งการเดินทาง กิจกรรม
และสินคาที่ตอบโจทยสไตลของผูใชงาน 

Present the entire community identities and Thai cultures 
นำเสนอเอกลักษณชุมชน และวิถีไทยไวอยางครบถวน 

How do we help society?

• Spreading incomes in the community 
 เกิดการกระจายรายไดสูชุมชน
• Enhance product and service quality in
 the community 
 ยกระดับคุณภาพสินคา และบริการของคน
   ในทองถิ่น
• Maintain distinctive identity, community 
 history and the locals’ way of life  
 รักษาเอกลักษณที่โดดเดน ประวัติศาสตรชุมชน
  และวิถีชีวิต

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

trawellthailand@gmail.com

www.trawellthailand.com +(66) 092-506 6598

Trawell Thailand

Mahachumchon Co., Ltd.
22 Soi Samranrat, Mahachai Road, Samranrat,
Phra Nakhon District, Bangkok 10200



SCAN FOR INFORMATIONA travel information 
management system
ระบบการบริหารจัดการขอมูล
การทองเที่ยวโดยชุมชน

FIND FOLK
TO

URISM & CULT
URE

ดาน
การ

ทองเที่ยว แล
ะวัฒ

นธรร
ม

A travel information management system arisen from the desire to
present traditional local cultures to modern society through creative 
activities and tourism
ระบบการจัดการขอมูลการทองเท่ียว เกิดจากความตองการนำเสนอวัฒนธรรมทองถ่ิน
ดั้งเดิมสูสังคมสมัยใหมผานรูปแบบกิจกรรมสรางสรรคและการทองเที่ยว

The Community can manage and activities in the area 
ชุมชนสามารถจัดการขอมูลที่พัก และกิจกรรมทั้งหมดในพื้นที่ไดดวยตนเอง

Easily access to the system by using through the browser
on electronic devices 
เขาถึงระบบไดอยางงายได โดยการใชงานผานบราวเซอรบนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

How do we help society?

• Manipulate community business to become
 more systematic  
 บริหารจัดการใหธุรกิจชุมชนเปนระบบมากขึ้น
• Distribute incomes and opportunities to the
 community   
 เกิดการกระจายรายได และโอกาสใหกับชุมชน
• Help to improve quality of life in the community   
 ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

เราชวยเหลือสังคมอยางไร

findfolk@findfolk.com

www.findfolk.com +(66) 089-090 9463

FindFolk

Find Folk Co., Ltd.
7/5-6, 2nd Floor, Pradiphat Road, Phaya Thai,
Phaya Thai District, Bangkok 10400
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The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-
income – to promote prosperity while protecting the planet. They recognize that ending poverty 
must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and address a range of social 
needs including education, health, social protection, and job opportunities, while tackling climate 
change and environmental protection.

Goal 1 NO POVERTY: Economic 
growth must be inclusive to provide
sustainable jobs and promote equality.

Goal 2 ZERO HUNGER: The food and
agriculture sector offers key solutions
for development, and is central for
hunger and poverty eradication.

Goal 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING:
Ensuring healthy lives and promoting
the well-being for all at all ages is 
essential to sustainable development.

Goal 4 QUALITY EDUCATION: Obtaining
a quality education is the foundation to
improving people’s lives and sustainable
development.

Goal 5 GENDER EQUALITY: Gender
equality is not only a fundamental human
right, but a necessary foundation for
a peaceful, prosperous and sustainable
world.

Goal 6 CLEAN WATER AND SANITATION:
Clean, accessible water for all is an
essential part of the world we want to
live in.

Goal 7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY: Energy is central to
nearly every major challenge and
opportunity.

Goal 8 DECENT WORK AND ECONOMIC
GROWTH: Sustainable economic growth
will require societies to create the
conditions that allow people to have
quality jobs.

Goal 9 INDUSTRY,INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE: Investments in
infrastructure are crucial to achieving
sustainable development.

Goal 10 REDUCED INEQUALITIES: To reduce
inequalities, policies should be universal in
principle, paying attention to the needs of
disadvantaged and marginalized populations.

Goal 11 SUSTAINABLE CITES AND
COMMUNITIES: There needs to be a future in
which cities provide opportunities for all, with
access to basic services, energy, housing,
transportation and more.

Goal 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION
AND PRODUCTION: Responsible Production
and Consumption.

Goal 13 CLIMATE ACTION: Climate change
is a global challenge that affects everyone,
everywhere.

Goal 14 LIFE BELOW WATER: Careful
management of this essential global resource
is a key feature of a sustainable future.

Goal 15 LIFE ON LAND: Sustainably manage
forests, combat desertification, halt and reverse
land degradation, halt biodiversity loss.

Goal 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG
INSTITUTIONS: Access to justice for all, and
building effective, accountable institutions
at all levels.

Goal 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS :
Revitalize the global partnership for
sustainable development.

APPENDIX
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