T-GoodTech Business Matching
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)
กองพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
------------------------------------------------------------------------------

ชื่องาน: ตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”
วัน เวลา: ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 เวลา 10.00-20.00 น.
สถานที่: ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-7
พื้นที่ตั้งคูหา: B02-04-06-08/ C01-03-05-07 (ฮอลล์ 7)
ขนาดพื้นที่: Standard Booth จำนวน 8 บูธ (72 ตารางเมตร)

การเจรจาจับคู่ธุรกิจ T-GoodTech B2B Online Matching
กิจกรรมการส่งเสริม SMEs ด้วยการค้าออนไลน์ผ่าน T-GoodTech
ภายใต้ โครงการการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Value Chain)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ ..…...…. เดือน .......................….พ.ศ. 2563 เวลา .................น. ถึง .................น.
สถานที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ...................................................................................................................................................
ผู้ประกอบการ T-GoodTech
ชื่อสถานประกอบการ..............................................................................................................................................................
รายละเอียดสินค้า/บริการ.......................................................................................................................................................
ชือ่ ผู้เจรจาการค้า ..............................................................................ตำแหน่ง.......................................................................
บริษัทคู่ค้า
ชื่อสถานประกอบการ..............................................................................................................................................................
รายละเอียดสินค้า/บริการ.......................................................................................................................................................
ชือ่ ผู้เจรจาการค้า ..............................................................................ตำแหน่ง.......................................................................
รายละเอียด/ข้อสรุปของการเจรจาการค้า
ลำดับ
รายละเอียดการวัดผล
1 ยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คิดเป็น (บาท)
2 ยอดขายทีค่ าดว่าจะเติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับยอดขายเดิม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
3 จำนวนคูค่ ้าที่ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching (ราย)

จำนวน
บาท
%
ราย
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ผู้ประกอบการ T-GoodTech
ลงชื่อ ............................................................
(.....................................................................)
วันที่............/............................/..................

บริษัทคู่ค้า
ลงชื่อ ............................................................
(.....................................................................)
วันที่............/............................/..................

ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สถานประกอบการ
บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท พ.สิริพลาสติก จำกัด
บริษัท ภัทรภร โฮมเมด จำกัด
บริษัท เฟล็กซ์ เอ็นจิ้น จำกัด
บริษัท เจวา จำกัด
บริษัท พรมานะ ๒๐๑๕ จำกัด
บริษัท มายคาแรนดา จำกัด
บริษัท เซสซี่ อันลิมิต จำกัด
บริษัท วีริชชี่ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล เบสท์สกิน จำกัด
บริษัท โอเรียนทอล โมทีฟส์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่เค็มสมุนไพรลุงแซม
บริษัท ม่อน มาตุภูมิ จำกัด
บริษัท เอเชียรังนก (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์
บริษัท ไนซ์เบทเตอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิยา เทรดดิ้ง
บริษัท ซอฟต์เบอร์รี่ จำกัด

ผลิตภัณฑ์
แบรนด์ Amade – เบเกอรี่
แบรนด์ EGGbiopak
แบรนด์ Pattaraporn
แบรนด์ มีเฮิร์บ - น้ำสมุนไพร
แบรนด์ Jaywa
แบรนด์ PMN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจากถังเช่า
แบรนด์ My Karanda
ผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่
แบรนด์ Zessi
แบรนด์ Cha la la
แบรนด์ EVO Madrid
แบรนด์ โอเรียนทอล โมทีฟส์
แบรนด์ ไข่เค็มสมุนไพรลุงแซม
แบรนด์ Mon Matubhumi Farm - กาแฟ
แบรนด์ ลดารังนกแท้
แบรนด์ TNS Holiday
แบรนด์ Nize Seasonnings - ผงปรุงรส
แบรนด์ BTANIYA design
การจัดทําโปรแกรมเว็บเพจ

หมายเหตุ:
1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเอง จำนวน 13 ราย
2) ผูป้ ระกอบการแถบสีเหลืองฝากแผ่นพับและสินค้ามาร่วมจัดแสดง จำนวน 5 ราย

บริษัทที่เข้าร่วม Business Matching
1) คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MYRs Cosmetics Solution Co., Ltd.
2) คุณดวงกมล
DK Brand เน้นเรื่องการนำสมุนไพรไปเจาะตลาดต่างประเทศ
3) คุณธนเดช
CEO บริษัท ขิงเพียว เชี่ยวชาญเรื่องการนำผลิตภัณฑ์ของไทยส่งออกไปต่างประเทศ
4) คุณสง่า สุนารัตน์
บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งออก
กำหนดการ Business Matching
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
ลำดับ
เวลา
1
11.00 – 11.30 น.
2
11.30 – 12.00 น.
3
13.30 – 14.00 น.
4
14.00 – 14.30 น.
5
14.30 – 15.00 น.
6
15.00 – 15.30 น.
7
15.30 – 16.00 น.
8
16.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
1
13.30 – 14.00 น.
2
14.00 – 14.30 น.
3
14.30 – 15.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
1
11.00 – 11.30 น.
2
11.30 – 12.00 น.
3
13.30 – 14.00 น.
4
14.00 – 14.30 น.

บริษัท Matching

ผู้ประกอบการ T-GoodTech

DK Brand
DK Brand
DK Brand
DK Brand
DK Brand
DK Brand
DK Brand
DK Brand

บริษัท มายคาแรนดา จำกัด
บริษัท เฟล็กซ์ เอ็นจิ้น จำกัด
บริษัท พรมานะ ๒๐๑๕ จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล เบสท์สกิน จำกัด
บริษัท วีริชชี่ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เซสซี่ อันลิมิต จำกัด
บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ภัทรภร โฮมเมด จำกัด

MYRs Cosmetics Solution Co., Ltd.
MYRs Cosmetics Solution Co., Ltd.
MYRs Cosmetics Solution Co., Ltd.

บริษัท วีริชชี่ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท พรมานะ ๒๐๑๕ จำกัด
บริษัท แนชเชอรัล เบสท์สกิน จำกัด

บริษัท ขิงเพียว
บริษัท ขิงเพียว
บริษัท ขิงเพียว
บริษัท ขิงเพียว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่เค็มสมุนไพรลุงแซม
บริษัท ม่อน มาตุภูมิ จำกัด
บริษัท เฟล็กซ์ เอ็นจิ้น จำกัด
บริษัท มายคาแรนดา จำกัด

5
14.30 – 15.00 น.
6
15.00 – 15.30 น.
7
15.30 – 16.00 น.
8
16.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
1
14.00 – 14.30 น.
2
14.30 – 15.00 น.

บริษัท ขิงเพียว
บริษัท ขิงเพียว
บริษัท ขิงเพียว
บริษัท ขิงเพียว

บริษัท โอเรียนทอล โมทีฟส์ จำกัด
บริษัท เจวา จำกัด
บริษัท เซสซี่ อันลิมิต จำกัด
บริษัท พ.สิริพลาสติก จำกัด

บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท พรมานะ ๒๐๑๕ จำกัด
บริษัท เซอร์วิส แพค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท แนชเชอรัล เบสท์สกิน จำกัด

หมายเหตุ:
1) กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความสะดวกของผู้ประกอบการและคู่ค้า
2) บริษัทคู่ค้าแจ้งว่าขอ Matching กับทุกท่านภายในวันแรกของการจัดงาน หลังจากนี้จะมีการประสานงาน
เพิ่มเติมในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป

ลําดับ

ชื่อบริษัท

กลุ่มธุรกิจ

ประเภท

รายละเอียดของธุรกิจ

1 ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง
2 พลวรรธน์ ฟู้ดส์
3 มอนโดดาริไทยเทรดดิ้ง

การผลิต
การผลิต
การผลิต

เครื่องใช้
อาหาร
เครื่องสําอาง

การผลิตเฟอร์นิเจอร์
ขนมอบและเบเกอรี่ / OEM อาหารและขนม
ผลิตสบู่และเครื่องสําอางเพื่อความงาม

4
5
6
7

การบริการ
การผลิต
การผลิต
การผลิต

บริการ
เครื่องใช้
เครื่องใช้
อาหาร

การให้บริการรับทําความสะอาด และจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํายาทําความสะอาด
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก
ก็อกน้ํา วาล์วน้ํา และอุปกรณ์ประกอบท่อผลิตจากทองเหลือง
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

8 พีอันต้า

การผลิตและการค้า

อาหาร

9
10
11
12
13
14
15
16

การผลิต
การผลิตและการค้า
การผลิต
การผลิต
การผลิตและการค้า
การผลิต
การผลิต
การผลิตและการค้า

เครื่องใช้
อาหาร
สิ่งพิมพ์
สิ่งพิมพ์
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องดื่ม

การขายส่งและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ซอสแกงเขียวหวาน ซอสแกงเผ็ด และซอสแกงกระหรี่
งานออกแบบและผลิตรองเท้าจากวัสดุต่างๆ
สารเติมแต่งอาหารประเภท Stabilizer, thickener, defoamer, antioxidant , cleaning agent
สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ระบบกรองน้ํา ขึ้นรูปพลาสติก และ น้ําสมุนไพรไทยสกัด
งานออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
กาแฟสตรอเบอร์รี่ปรุงสําเร็จ 3 in1
รังนกแท้ ลดา/รับจ้างผลิตOEMสําหรับผู้ที่อยากมีแบรนด์สินค้ารังนกเป็นของตนเอง
สินค้า เครื่องประดับดินไทย
จําหน่ายกาแฟสด และเครื่องชงกาแฟ

คลีน สมาร์ท
พ.สิริพลาสติก
ไทเพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง
ภัทรภร โฮมเมด
วัฒนกิจฟุตแวร์
อุบลสยาม
เฟล็กซ์ เอ็นจิ้น
บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
ม่อน มาตุภูมิ จํากัด
เอเชียรังนก (ประเทศไทย)
ไอดินไทย
ช่อลดา คอฟฟี่

ลําดับ

ชื่อบริษัท

กลุ่มธุรกิจ

ประเภท

รายละเอียดของธุรกิจ

17 ดาร์บ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) การค้า
18 เจวา
การผลิต

เครื่องสําอาง
เครื่องใช้

เครื่องสําอางและเครื่องหอมจากสมุนไพร
โรงงานผลิตกระเป๋าเดินทาง

19 พีเค.อินโนฟู้ดส์

การผลิตและการค้า

อาหาร

กิจการผลิตและจําหน่ายซื้อมาขายไปผลไม้แห้งทุกชนิดและผลิตภัณฑ์เครื่องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
สินค้าทางการเกษตร พืช ผลไม้เกษตร เนื้อสัตว์ แช่แข็งและแปรรูป

20
21
22
23

การบริการ
การผลิต
การผลิตและการค้า
การผลิต

บริการ
อาหาร
อาหารเสริม
อาหารและยา

บริการให้เช่าเรือสปีดโบ๊ทและที่พัก
เครื่องปรุงรส
การผลิตขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลไม้รสเปรี้ยวจี๊ด แต่แน่นด้วยสรรพคุณทางยา

24 เซสซี่ อันลิมิต

การผลิต

อาหาร

25
26
27
28

การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต

เครื่องสําอาง
เครื่องสําอาง
เครื่องใช้
อาหารและยา

เป็นผู้ผลิตขนมพริกกรอบแบบทอดและอบ โดยใช้พริกเกรด A
ประกอบกิจการจ้างผลิตและจําหน่ายเครื่องสําอางค์ ครีม บํารุงผิว น้ําหอม และสินค้าเกี่ยวกับความงาม
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า บํารุงผิวกาย และเส้นผม
ศูนย์จําหน่ายอุปกรณ์หม้อไอน้ํา และเครื่องพ่นไฟ แก๊ส และน้ํามัน พร้อมทั้งส่งออกอะไหล่ที่หายาก
สมุนไพรบํารุงร่างกายและดูแลสุขภาพสตรี

29 โอเรียนทอล โมทีฟส์

การผลิตและการค้า

เครื่องใช้

โรงงานผลิตกระเป๋าเองมีหลากหลายรูปแบบ ส่งทั้งภายในและต่างประเทศและรับผลิต(OEM) มีร้านสาขา
ตามแหล่งท่องเทียว

30
31
32
33
34
35

การผลิต
การผลิตและการค้า
การบริการ
การผลิตและการค้า
การขายส่งและส่งออก
การผลิต

อาหารและยา
เครื่องใช้
เทคโนโลยี
เครื่องใช้
อาหารเสริม
เครื่องสําอาง

กิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่
งานออกแบบผ้าทุกประเภท เสื้อ กระเป๋า
บริการพัฒนาระบบITและSoftware บริการบํารุงรักษาระบบ Software
ผลิตและจําหน่ายประตูไม้ วงกบ ทุกประเภท
รังนกสําเร็จรูปพร้อมดื่ม ,รังนกพร้อมดื่มผสมคอลลาเจน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้กฤษณา น้ําหอมจากไม้
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