
DANH SÁCH 32 CÔNG TY THÁI LAN THAM GIA SỰ KIỆN

STT LĨNH VỰC CÔNG TY TÊN NHÃN HIỆU LOẠI SẢN PHẨM/DỊCH 
VỤ MÔ TẢ CÔNG TY & SẢN PHẨM MỤC TIÊU BUSINESS MATCHING TRANG

1

1. Thực phẩm

108 Foods Co., 
Ltd.

Thai Fruit Healthy 
Jam.

Mứt trái cây Thái tốt cho 
sức khỏe

- 108 Foods mong muốn đưa những sản phẩm được trồng theo phương pháp hữu cơ của người nông 
dân chuyển hóa thành những sản phẩm cao cấp tốt cho sức khỏe (khác với những sản phẩm công 
nghiệp) thông qua quy trình sản xuất hiện đại, sử dụng công nghệ để lưu giữ hương vị của rau quả và 
duy trì hương thơm tự nhiên, tập trung vào thịt thật, rau củ và trái cây. 
- Chúng tôi phát triển doanh nghiệp SME song song với việc trở thành "Doanh nghiệp xã hội".

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, các sàn thương mại 
điện tử
- Đối tác kinh doanh

1 - 2 

2 Brunchtime Co., 
Ltd. Diamond Grains Thanh ngũ cốc cho bữa 

ăn

- Thành lập năm 2012 với việc kinh doanh thực phẩm tốt cho sức khỏe bằng cách chế tạo ra các loại 
thức ăn ngũ cốc, tên Diamond Grains, thương hiệu granola sạch đầu tiên của Thái Lan đã có mặt trên 
nhiều kênh phân phối bao gồm các kênh phân phối hiện đại, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng chăm sóc 
sức khỏe. Chúng tôi chiếm số 1 về doanh số và thị phần tại Thái Lan trong danh mục ngũ cốc ăn sáng 
dành cho người lớn, với 60%  thị phần trong thị trường ngũ cốc ăn sáng dành cho người lớn và 91% thị 
phần trong các kênh thương mại truyền thống.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, nhà bán lẻ, đại lý, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

3 - 4

3
Kanplu 
(Thailand) Co., 
Ltd.

Trulyhill Coffee , 
Trulyhill CoCoa

Cà phê đen, cà phê vị 
sầu riêng, bột cacao 

- Dự án "Mang lại nụ cười cho bộ tộc trên đồi" được thành lập vào năm 2010 với mục đích khuyến khích 
người dân vùng đồi trồng cà phê và ngăn chặn nạn phá rừng.
- Tuyên bố giá trị của Kanplu là "Cà phê ngon. Xã hội phát triển. Sức khỏe tốt."
- Công ty chọn những hạt cà phê arabica tốt nhất cho sản phẩm cùng với các thành phần lành mạnh và 
có hương vị đặc biệt. Họ cũng hoạt động mạnh mẽ dựa trên việc đóng góp lại cho xã hội. 

- Nhà nhập khẩu và đối tác marketing 
cho sản phẩm 5 - 6

4 Nara Tamarind
Tamarind snack 
products and skincare 
products.

Đồ ăn vặt và mỹ phẩm 
từ quả me

- Nara Tamarind là các sản phẩm ăn nhẹ và chăm sóc da được sản xuất từ loại me chua ngọt cao cấp 
từ trang trại ở Phetchabun, nổi tiếng về chất lượng, hương vị và là loại cây đặc trưng của Thái Lan.
- Các sản phẩm đồ ăn nhẹ là hỗn hợp tươi mới của các thành phần tự nhiên giúp tăng độ tươi, hương vị 
tuyệt vời, hảo hạng, giàu vitamin C, Ca và Mg. Các sản phẩm gồm: me ngọt không hạt, me chua cay, me 
chua cay vị mận, chuối nhân me và bánh tráng trộn me.
- Các sản phẩm chăm sóc da chứa hương hoa và giàu vitamin C chiết xuất từ me dưỡng trắng và cấp 
ẩm cho da, làm sạch sâu, giảm thâm nám giúp da trắng mịn tự nhiên và thơm lâu. Các sản phẩm gồm: 
tẩy tế bào chết sữa muối me, tẩy tế bào chết ốc sên đường nâu với me, sữa tắm me, sữa rửa mặt 
dưỡng ẩm, sữa rửa mặt kén tằm và kem massage thảo dược me làm sáng da. Tất cả các sản phẩm đều 
được chứng nhận bởi FDA, GMP, HACCP, HALAL và các tiêu chuẩn OTOP.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

7 - 8

5
Nutri-Five Food 
Company 
Limited

"Eiyo brand" Bột ăn dặm ngũ cốc, trái 
cây cho trẻ

- Công ty được thành lập bởi các chuyên gia khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, với kinh nghiệm tư 
vấn dinh dưỡng cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng hơn 10 năm.  
- Nguyên liệu của Thức ăn trẻ em Eiyo được lựa chọn từ gạo hữu cơ, thịt an toàn, rau và trái cây từ 
cộng đồng hữu cơ ở Thái Lan. Năng lượng, vitamin và khoáng chất được điều chỉnh theo công thức 
dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Quá trình chế biến được kiểm soát theo tiêu chuẩn GMP, 
FDA Thái Lan và Halal. 
- Bột súp ăn liền Gạo lứt hữu cơ và Cơm trộn rau củ quả có các thành phần như: gạo lứt hữu cơ, gà, rau 
bina, cà chua, hành tây, táo, trứng, cà rốt, bí đỏ, bắp cải và chuối; chứa các vitamin và khoáng chất cần 
thiết cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các sản phẩm không chứa gluten, sữa bò, muối, đường và chất bảo 
quản.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

9 - 10

6
Phorn Savoei 
Chiangmai Food 
Co., Ltd.

Khoa soi Phornsavoei 
(Instant cup Northern 
Thai Curried Noodle 
Soup

Mỳ ăn liền vị cà ry Thái

- Phorn Savoei là nhãn hiệu mì ăn liền làm từ gạo với hương vị ẩm thực độc đáo của miền Bắc Thái Lan. 
Chúng tôi nấu sốt cà ri và nhiều loại gia vị khác nhau cho đến khi có được hương vị hoàn hảo và mùi 
thơm của bột cà ri trong nước cốt dừa, mang đến hương vị được nhiều khách hàng yêu thích.
- Mì ly ăn liền vị cà ri Bắc Thái tập trung vào sự tiện lợi và tốc độ. Khách hàng có thể hưởng thức hương 
vị thực sự của cà ri Thái Lan chỉ sau 5-7 phút.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

11 - 12

7 Somyawee Co., 
Ltd

JP Porkhouse Crispy 
Pork & JP Foodhouse

Khô heo, thanh dừa & 
sầu riêng

- Thành lập vào năm 2012, Somyawee là công ty đầu tiên cho ra đời sản phẩm Snack heo chiên giòn 
lành mạnh  không chiên, không bột ngọt và là sản phẩm Best Seller tại Siêu thị.  Chúng tôi cũng là công 
ty đầu tiên ra mắt sản phẩm thanh Sầu Riêng & Đậu Phộng Dừa được làm từ sầu riêng & dừa thật và 
không chứa chất bảo quản. Hiện tại công ty đang kinh doanh 7 loại thức ăn nhẹ và sở hữu nhà máy 
riêng.
- Thương hiệu JP Porkhouse là snack Heo Giòn nướng lò với 4 hương vị nguyên bản, TomYum, Cà ri và 
Trứng muối. Sản phẩm không chứa bột ngọt, chất bảo quản và B-Agonist, với nhà máy được chứng 
nhận HACCP và GMP.
- JP Porkhouse còn có các sản phẩm như: thanh sầu riêng đậu phộng, thanh dừa đậu phộng và thanh 
dừa mè đen. Công ty sẽ ra mắt thêm 3 loại sản phẩm trong thời gian tới.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ
- Các kênh TMĐT
- Đối tác kinh doanh
-  Doanh nghiệp chuyên hoạt động 
trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, đồ 
uống cho các khách sạn, nhà hàng 
hoặc các dịch vụ ăn uống liên quan 
khác (HORECA)

13 - 14
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1. Thực phẩm

Vichwai Group 
Co., Ltd.

nutrient mousse, thai 
fruit smoothie, pudding 
in pouch

Pudding, mousse và 
smoothie trái cây

- Vichwai phát triển các thành phần tự nhiên và phong phú dựa trên các tiêu chuẩn và tiêu chí nghiêm 
ngặt để tạo nên các loại pudding cân bằng, dinh dưỡng và cung cấp đủ 5 nhóm thực phẩm cơ bản & các 
loại vitamin như B1, B2, B6 và folate. Sản phẩm của chúng tôi cũng không chứa chất gây nghiện nhân 
tạo, bột ngọt hay các thành phần không thiết yếu hoặc có khả năng gây hại khác. 
- Pudding không chỉ có hương vị tuyệt vời mà nó còn được đóng gói một cách tiện lợi và hạn sử dụng có 
thể kéo dài đến một năm mà không cần bảo quản lạnh. Sản phẩm đặc biệt thích hợp với người thích di 
chuyển, người đam mê thể thao hay những người bận rộn vì nó có thể được dùng như một bữa ăn sáng 
nhanh chóng và tiện lợi, dùng thay thế một bữa ăn bị bỏ lỡ trong ngày hay cũng có thể là một bữa ăn 
nhẹ hoàn hảo trong giờ giải lao hoặc khi tập luyện mệt mỏi. 
- Vichwai có các loại sản phẩm đa dạng như bánh mousse dinh dưỡng vị socola, vị dâu, pudding sữa 
hay sinh tố trái cây.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ
- Các kênh TMĐT
- Đối tác kinh doanh
- Doanh nghiệp chuyên hoạt động 
trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm, đồ 
uống cho các khách sạn, nhà hàng 
hoặc các dịch vụ ăn uống liên quan 
khác (HORECA)

15 - 16

9

2. Sản phẩm 
sức khoẻ & sắc 
đẹp

Darin 
Laboratories 
Co., Ltd.

OEM COSMETICS Sản xuất mỹ phẩm theo 
yêu cầu

- Darin Lab được thành lập vào năm 2019 bởi đội ngũ nghiên cứu và dược sĩ có chuyên môn về mỹ 
phẩm, các sản phẩm thảo dược và công nghệ chiết xuất từ thiên nhiên, có kinh nghiệm trên 10 năm 
trong ngành mỹ phẩm.
- Chúng tôi tạo nên và phát triển công thức trực tiếp từ các nhà nghiên cứu mỹ phẩm với chất lượng 
được kiểm soát dưới các tiêu chuẩn quốc tế, nhận thức về chất lượng và an toàn được ưu tiên hàng 
đầu. Công ty đăng ký mỹ phẩm đúng quy cách và thiết kế bao bì độc đáo, nổi bật cũng như tư vấn 
marketing online và offline chuyên nghiệp.
- Darin cung cấp dịch vụ OEM mỹ phẩm, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mỹ phẩm cho thương 
hiệu của bạn (R&D, Thiết kế Bao bì & Tư vấn Tiếp thị).

- Nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ
- Các công ty Việt Nam có nhu cầu 
thuê OEM mỹ phẩm ở Thái Lan
- Đối tác kinh doanh

17 - 18

10 Doctormo health 
product V-Free Smart UV-C

Máy phát ánh sáng khử 
trùng, diệt khuẩn trong 
không khí, bề mặt

- Doctormo Health Products Co., Ltd. là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm và các sản 
phẩm cải tiến của các nhà phân phối và xuất khẩu Thái Lan. 
- Đèn diệt khuẩn V-Free Smart UV-C được chứng nhận có thể tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, vi rút, ve, 
chất gây dị ứng và nấm mốc. Thiết bị này an toàn và thân thiện với môi trường, khử trùng 360° & làm 
sạch không khí và bề mặt nhưng không tạo ra hơi ẩm hoặc chất độc.
- Ngoài việc tạo ra môi trường sống trong lành và an toàn, V-Free Smart UV-C còn là máy diệt tia UV-C 
đầu tiên trên thế giới được điều khiển bằng loT, giúp đảm bảo hoạt động của máy và an toàn cho người 
sử dụng. Bạn có thể điều khiển thiết bị thông qua một ứng dụng di động từ mọi nơi mà không cần tay 
cầm điều khiển, Bluetooth hay phải tiếp xúc gần với thiết bị.
- Với trọng lượng rất nhẹ và khả năng di chuyển dễ dàng, V-Free Smart UV-C có thể được sử dụng 
trong nhiều loại môi trường và doanh nghiệp.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ
- Đối tác kinh doanh

19 - 20

11 Guru Master 
Co., Ltd. 

Wish Serum By Dr.
JSK Serum chống lão hoá

- Wish Cosmetics là thương hiệu mỹ phẩm chất lượng hàng đầu tại Thái Lan với các sản phẩm được 
nghiên cứu và phát triển bởi các bác sĩ và được sản xuất từ các nhà máy đạt chuẩn ISO22716, do đó 
chúng an toàn với cả thai phụ.
- Thương hiệu có các sản phẩm như serum, sữa rửa mặt và kem dưỡng da chuyên sâu làm chậm quá 
trình lão hóa, giúp trẻ hóa làn da.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

21 - 22

12
I.C.C. 
International 
PLC.

BSC NATURE CARE Thực phẩm chức năng 
tốt cho hệ tiêu hoá

- I.C.C. International Public Company Limited thành lập vào năm 1964 với tư cách là nhà phân phối mỹ 
phẩm.
- Chúng tôi mang đến Các sản phẩm thực phẩm chức năng Collagee 5 và Betacan3 từ BSC Happy Age.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

23 - 24

13 Kwandao 
Project Co., Ltd. Na Ha Thai

Mỹ phẩm thiên nhiên, lợi 
nhuận của công ty được 
chia lại hỗ trợ cho cộng 
đồng

- Kwan Dao mua hạt cà phê từ các nông trại tự nhiên ở miền Bắc Thái Lan và sử dụng chúng làm 
nguyên liệu chính cho các sản phẩm chăm sóc da với thương hiệu "Na ha Thai", nghĩa là chăm sóc tận 
tình - phục vụ bạn bằng những sản phẩm tốt nhất.  Từ việc lựa chọn cà phê canh tác hữu cơ đến quá 
trình đóng gói, chúng tôi chỉ chọn những loại cà phê có chất lượng tốt nhất.
- Với phương pháp chiết xuất Công nghệ xanh, chúng tôi tạo ra các chất chống oxy hóa an toàn cao, 
hoàn toàn không chứa cồn và các chất bảo quản khác. Để đảm bảo an toàn, tất cả sản phẩm đều phải 
vượt qua các bài kiểm tra da liễu.
- Song song với việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, chúng tôi cũng cố gắng tăng 
giá trị cho các sản phẩm văn hóa nông nghiệp của Thái Lan và giảm thiểu các vấn đề về môi trường. 
Điều này giúp Kwan Dao phát triển bền vững cùng với người nông dân và ngày càng hoàn thiện sản 
phẩm trước khi đưa đến tay khách hàng.
- Các sản phẩm mang thương hiệu NaHaThai gồm serum chống oxi hóa cao cấp chiết xuất từ cà phê và 
sữa rửa mặt từ hạt kefir.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

25 - 26

14 Manaya Co., 
Ltd. Idofragrance Nước hoa và các sản 

phẩm có mùi hương

- IDOFRAGRANCE là một công ty trong ngành nước hoa lấy cảm hứng từ việc tạo ra mỹ phẩm và các 
sản phẩm chăm sóc cơ thể ở Thái Lan, thuộc MANAYA Co., Ltd.
- Công ty đem đến các sản phẩm làm đẹp chất lượng với thành phần từ Provence, Pháp và các loại thảo 
mộc khác nhau từ Thái Lan. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với mọi giới tính và lứa tuổi. Chúng tôi 
duy trì mức giá của nguyên liệu tốt nhất có thể để đảm bảo giá cả, dịch vụ và chất lượng sản phẩm luôn 
ổn định. IDOFRAGRANCE nỗ lực tìm ra thành phần mới để nâng tầm dòng sản phẩm làm đẹp và nước 
hoa, mang đến sự tự tin và độc đáo cho khách hàng của mình.
- Sản phẩm chính: nước hoa, lotion, máy khuếch tán tinh dầu.

- Đối tác kinh doanh
- Khách hàng tiềm năng
- Khảo sát thị trường

27 - 28
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2. Sản phẩm 
sức khoẻ & sắc 
đẹp

PM 80 Ltd.
P80 Natural Essence 
100% Longan Herb 
Extract

Nước quả nhãn giúp ngủ 
ngon, tăng cường sức 
khỏe

- Các sản phẩm kinh doanh của PM Group tại Thái Lan bao gồm Krispy Kreme, Nescafé, Coffee Gallery, 
Pierre Hermé Paris, món mì chính gốc, nổi tiếng nhất Nhật Bản Kyushu Jangara Ramen và P80 Natural 
Essence.
- P80 là Tinh chất cô đặc chiết xuất từ quả nhãn 100% thiên nhiên nhằm tăng cường sức khỏe một cách 
tự nhiên, được sản xuất và tiếp thị bởi PM 80 LTD. Sản phẩm giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm 
căng thẳng, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa. Nhờ chỉ 
số đường huyết thấp (49,7%), sản phẩm này an toàn đối với cả người bị bệnh tiểu đường.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

29 - 30

16 3. Đồ dùng 
khách sạn

Seth Intertrade 
Co., Ltd. Pasha

Công ty lớn chuyên cung 
cấp các sản phẩm cho 
khách sạn, nhà hàng

- Chúng tôi tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho khách hàng của 
mình. Chúng tôi đã phục vụ thị trường khách sạn trong nhiều thập kỷ và hiểu được nhu cầu cụ thể của 
khách hàng cho dù bạn là chủ khách sạn, hãng tàu, bệnh viện hay nhà hàng.
- Seth cung cấp đầy đủ các dịch vụ để người mua quốc tế trải nghiệm các sản phẩm cao cấp của Thái 
Lan. Các sản phẩm đa dạng từ công nghiệp nhẹ như các sản phẩm thủ công và gia dụng đến công 
nghiệp nặng như bảng mạch in và hóa chất thiết yếu dùng trong công nghiệp. Các sản phẩm cụ thể 
gồm: đồ dùng khách sạn, nội thất, đồ trang trí, đồ dùng chăm sóc sức khỏe và các mặt hàng spa 

- Đại lý
- Các khu cư trú
- Cửa hàng nội thất, trang trí
- Nhà nhập khẩu
- Khách sạn và resort
- Nhà bán lẻ

31 - 32

17 4. Sản phẩm 
cho thú cưng

Pet Smile By Dr. 
Pet PET SMILE

Sản phẩm cho thú cưng 
(đồ ăn, thức ăn nhẹ, sữa 
tắm,…)

- Pet Smile là công ty sản xuất các sản phẩm hữu cơ và tự nhiên số 1 tại Thái Lan. Việc sản xuất tuân 
thủ các quy định nghiêm ngặt và được kiểm soát bởi bác sĩ thú y và các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- Các dòng sản phẩm đa dạng bao gồm thức ăn, đồ ăn nhẹ, sữa chua đông lạnh từ sữa dê, dầu gội & 
dầu xả không gây dị ứng, dung dịch vệ sinh tai,... cho chó mèo. Nguyên liệu sử dụng trong các thành 
phần đều là nông sản chất lượng cao có nguồn gốc rõ ràng được tuyển chọn kỹ với hệ thống sản xuất 
có độ chính xác cao để tạo ra các sản phẩm độc đáo và khó bắt chước.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh
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18 5. Bao bì đóng 
gói

Bioform 
(Thailand) Co., 
Ltd.

Disinfectant zip bag, 
Disinfectant spray, 
Biodegradable 
packaging

Bao bì phân huỷ sinh 
học không để lại hạt vi 
nhựa

- Bioform tận dụng kiến thức chuyên sâu từ đội ngũ tài năng của mình trong lĩnh vực thực phẩm và bao 
bì để tạo ra và phát triển các sản phẩm mang lại sự an toàn, bền bỉ và an tâm cho bạn và gia đình.
- Chúng tôi có đa dạng sản phẩm làm từ nguyên liệu sinh học không chỉ an toàn với sức khỏe mà còn 
thân thiện với môi trường như: bộ đồ ăn (hộp, tô) làm từ bã mía, các sản phẩm dùng 1 lần,  đồ dùng 
trang trí,... Ngoài ra chúng tôi cũng nhận sản xuất bao bì sinh học theo yêu cầu của bạn và đưa ra 
những tư vấn cần thiết cho khách hàng.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Nhà máy sản xuất bao bì ở Việt Nam

35 -36
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6. Phụ kiện & 
động cơ ô tô, 
xe máy

G.L. Supply Co., 
Ltd. Recardo Car Perfume Nước hoa, khử mùi cho 

ô tô

- G.L. Supply Co., Ltd. là công ty mẹ của Thương hiệu Nước hoa Ô tô "Recardo" và các nhà sản xuất 
phụ kiện tại Thái Lan. Chúng tôi có nhà máy được chứng nhận IS09001 và thương hiệu nước hoa ô tô 
đầu tiên nhận được Chứng nhận HALAL tại CHÂU Á. Chúng tôi đã thu thập kiến thức và chuyên môn 
trong việc thiết kế nước hoa để tạo nên các sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau 
như ô tô cá nhân, khách sạn sang trọng, khu nghỉ dưỡng với hương thơm dễ chịu của thiên nhiên và 
thiết kế sang trọng.
- Ngoài nước hoa, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm như khay đựng hành lý, các nguyên liệu: 
ABS, PET, TPO, PET Black, PC, PP và dịch vụ thiết kế bao bì.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

37 - 38

20
Home Office 
Technology Co., 
Ltd.

CAR VOLTAGE 
STABILIZER.(CVS) , 
MOTOCYCLE 
VOLTAGE 
STABILIZER (MVS)

Thiết bị ổn áp chuyên 
biệt cho ô tô và xe máy

- Bộ ổn định điện áp ô tô đảm báo các thiết bị tiêu thụ điện trên xe luôn được cấp một hiệu điện thế ổn 
định bằng cách tác động đến ECU và giúp mọi cảm biến trong hệ thống di động tự động hoạt động tốt, 
tăng mô-men xoắn, tăng mã lực, tiết kiệm xăng, giảm Carbon Monoxide (CO) trong động cơ  và kéo dài 
tuổi thọ hữu ích của pin.
- Ngoài bộ ổn áp cho ô tô, công ty cũng có sản phẩm ổn áp dành cho xe máy.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Đối tác kinh doanh

39 - 40
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7. Công ty 
sáng tạo số & 
phát triển 
thương hiệu 
(Dịch vụ 
Marketing)

The Fifth Haus 
Co., Ltd.

Digital Creative 
Agency

(1) Dịch vụ Digital 
Marketing cho doanh 
nghiệp muốn thu hút 
khách du lịch Trung 
Quốc.
(2) Xây dựng và thực 
hiện các chiến dịch 
Marketing trong ngành 
Bất động sản

- The Fifth Haus là một công ty quảng cáo kỹ thuật số bao gồm 3 công ty con, cung cấp chiến lược 
truyền thông tiếp thị, thực hiện và sản xuất ở Thái Lan và Trung Quốc. Triết lý của chúng tôi là xây dựng 
thương hiệu cũng giống như xây một ngôi nhà, mỗi chiến dịch đơn lẻ đều trở thành một thành phần 
quan trọng để xây dựng thương hiệu mạnh trong tâm trí người tiêu dùng. Công ty của chúng tôi bao 
gồm: 
1. Công ty TNHH The Fifth Thursday: chuyên gia truyền thông kỹ thuật số có trụ sở tại Bangkok. 
2. Công ty TNHH DigiLink Thái Lan: Đại diện chính thức của DigiLink Châu Á, là cơ quan sáng tạo đầu 
tiên của Thái Lan có giải pháp tiếp thị kỹ thuật số 360° trong thị trường Trung Quốc với mạng quảng cáo 
và phân tích mạnh mẽ ở Trung Quốc
3. Công ty TNHH Studio Berlin và những người bạn: công ty sản xuất sáng tạo "một cửa" cung cấp các 
sản phẩm sáng tạo cho các nền tảng kỹ thuật số, bao gồm cả phát triển trang web. 
- Chúng tôi cung cấp đầy đủ từ nội dung sáng tạo đến các chiến lược, giải pháp và hỗ trợ truyền thông 
trên nhiều nền tảng khác nhau.

- Chiến lược tiếp thị kỹ thuật số
- Chiến dịch kỹ thuật số tích hợp 
- Tiếp thị nội dung 
- Sản xuất kỹ thuật số 
- Thiết kế web, banner, UI+UX
- Lập trình web, ứng dụng

41- 42

22 Yaklek Media 
Part., Ltd.

Branding development 
agency

Xây dựng và thực hiện 
chiến dịch Marketing tích 
hợp cho doanh nghiệp, 
sản phẩm. 

- Yaklek là một studio thiết kế đồ họa và sản xuất truyền thông cung cấp dịch vụ tạo sự nhận biết và hình 
ảnh cho sản phẩm với hơn 12 năm kinh nghiệm, phục vụ hơn 200 thương hiệu hàng đầu trong nước và 
cả quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là áp dụng sự sáng tạo và đổi mới để nâng cao vị thế sản phẩm và 
dịch vụ, giúp các doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công và bền vững. 
- Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như: thiết kế đồ họa, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, logo, 
bao bì & nhân vật, cửa hàng pop-up và sản xuất các clip ngắn.

- Sản phẩm chăm sóc sức khỏe & sắc 
đẹp
- Sản phẩm F&B
- Cửa hàng bán lẻ
- Cửa hàng nhượng quyền
- Quán cà phê
- Nhà hàng
- Cửa hàng

43 - 44
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8. Sản xuất 
phim ảnh, 
quảng cáo 
thương mại & 
hậu kì

Magenta Media 
Creation

Production Services 
for Film & TVC

Xây dựng TVC, sản xuất 
phim ảnh (phim thương 
mại, chiếu rạp)

- Magenta được thành lập bởi ông Chartchai Ketnust, một người được biết đến với tài năng trong công 
việc hậu kỳ, đặc biệt là biên tập. Triết lý làm việc của chúng tôi dựa trên sự chính xác, niềm vui và giá trị 
sản xuất ở cấp độ quốc tế.
- Chúng tôi đã giành được giải thưởng điện ảnh quốc gia Thái Lan - Subhanahongsa - cho phim tài liệu 
"Final Score". Ngoài ra, chúng tôi còn nổi tiếng ở Myanmar với tư cách là đạo diễn của From Bangkok to 
Mandalay (2016) và The Only Mom (2019), cả hai đều là những bộ phim thành công nhất ở Myanmar. 
Trong khâu sản xuất, Magenta Media Creation có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc tạo ra những 
tác phẩm chất lượng với ngân sách hạn chế, đối với cả phim tài liệu và phim điện ảnh.  

- Các đơn vị sản xuất hay có nhu cầu 
sản xuất phim ảnh, phim tài liệu và 
TVC
- Các đạo diễn trẻ ở Việt Nam

45 - 46

24 White Light 
Studio Co., Ltd. Production Service Xử lý hậu kỳ cho phim 

ảnh

- Chúng tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với màu sắc và phim. Nhiệm vụ của chúng tôi là điều chỉnh 
các giải pháp hậu kỳ cho các nhà làm phim trên khắp Châu Á. Chúng tôi tin rằng thuật giả kim trong 
nghệ thuật, màu sắc và khoa học là bí quyết tạo nên khâu hậu kỳ tuyệt vời. White light tích cực hỗ trợ 
các nhà làm phim và tài trợ cho các giải thưởng hậu kỳ tại Hong Kong Asia Film Financing Forum (HAF), 
the Southeast Asia Fiction Film Lab (SEAFIC) và quỹ phim Purin Pictures.  Các phim được hỗ trợ đến từ 
Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Singapore, Ấn Độ và Indonesia;  và được chiếu tại các liên hoan phim 
hàng đầu như Berlin, Busan, Toronto và nhiều liên hoan phim khác.
- White Light Studio lần này mang đến dịch vụ sản xuất và hậu kì cho TVC quảng cáo.

- Sản phẩm tiêu dùng nhanh
- Doanh nghiệp ngân hàng
- Top 100 doanh nghiệp ở Việt Nam
- Công ty quảng cáo

47 - 48

25 9. Dịch vụ tổ 
chức sự kiện

Media Point 
Group., Co.,Ltd. Organizer Service Tổ chức sự kiện, lễ hội

Công ty có thâm niên 25 năm làm việc trong các lĩnh vực quan hệ công chúng và quản lý sự kiện cho cả 
công và tư nhân. Các dịch vụ của công ty được chia thành 3 đối tượng chính: quan hệ công chúng, sự 
kiện và hội thảo trực tuyến.
- Dịch vụ quảng cáo (billboard, TV spot, TV show) xử lý toàn bộ quy trình từ việc thiết kế đồ họa, thuê 
diễn viên, tuyển dụng nhiếp ảnh gia, chọn địa điểm quay phim, chỉnh sửa âm thanh và lập kế hoạch 
phân phối.
- Dịch vụ tổ chức sự kiện bao gồm tìm kiếm địa điểm phù hợp, thiết kế kết cấu, thiết kế gian hàng triển 
lãm, lập kế hoạch bố trí gian hàng sản phẩm, thuê diễn viên, người dẫn chương trình, khai trương, hoàn 
thiện âm thanh ánh sáng và toàn bộ nhân viên hành chính.
- Dịch vụ hội nghị trực tuyến (Hội nghị trực tuyến, Đăng ký, Hội thảo trên web, Phát trực tiếp qua các 
kênh khác nhau) bao gồm sắp xếp  cuộc họp riêng bằng cách cung cấp đội ngũ nhân viên sản xuất, biên 
tập chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.

- Đại lý, môi giới
- Đối tác kinh doanh 49 - 50

26

10. Dịch vụ 
thiết kế sản 
phẩm & cửa 
hàng bán lẻ

DOTS Co., Ltd. Design service and 
developments.

Thiết kế sản phẩm 
chuyên biệt theo ý tưởng 
khách hàng

Dots design studio là đội ngũ các nhà thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, nhà truyền thông, và nhà chiến 
lược. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thị trường hữu hình với tính sáng tạo mang tính chiến lược cao 
bằng cách thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng và tạo ra giải pháp thiết kế hiệu quả kết hợp kiến thức từ 
quan điểm marketing và quan điểm thiết kế. Dots hướng tới việc tìm kiếm và xây dựng những hiểu biết 
sâu sắc về khách hàng nhằm tạo ra chiến lược xây dựng thương hiệu hoàn hảo, giành được sự trung 
thành của khách hàng và tối đa hóa khoản đầu tư của bạn.  

- Đại lý, môi giới
- Đối tác kinh doanh 51 - 52

27 ES Design 
Retail & Interior

Retail Design for 
Branding Shop

Thiết kế cửa hàng, chuỗi 
cửa hàng, quán & chuỗi  
cà phê,…

ES Design được thành lập vào năm 2011 bởi một nhóm các chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất và thiết kế đồ họa và quảng cáo. Chúng tôi chuyên thiết kế và tận dụng 
không gian bán lẻ. Chúng tôi thực sự hiểu môi trường bán lẻ và đam mê tạo ra những thiết kế độc đáo 
và đầy cảm hứng. Kiến thức sâu rộng của các chuyên gia về quy trình thiết kế và xây dựng cho phép 
chúng tôi đạt được những kết quả nổi bật cho doanh nghiệp của bạn. Trong quá trình thiết kế, chúng tôi 
sẽ phân tích hành vi của khách hàng và tính khả thi tổng thể của dự án giúp doanh nghiệp của bạn đạt 
được kết quả tốt nhất có thể.

- Đại lý, môi giới
- Cửa hàng bán lẻ của các thương hiệu 53 - 54
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11.  Dịch vụ 
kiến trúc & 
thiết kế nội thất

Interior Visions 
Co., Ltd.

Interior and 
Architectural Design 
Consultancy

Thiết kế nhà cửa, thầu 
dự án

- Interior Visions là một công ty thiết kế từng đạt nhiều giải thưởng. Thành lập vào năm 1996, chúng tôi 
đã phát triển dịch vụ cung cấp thiết kế kiến trúc, nội thất và thiết kế đồ họa, cho các khu dân cư, ngân 
hàng, khách sạn, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và giáo dục. Bắt đầu từ việc nghiên cứu tính khả 
thi của dự án với chủ sở hữu, kiến trúc sư, và kỹ sư, chúng tôi tích hợp tất cả các tiêu chí chuyên nghiệp 
để tạo nên một thiết kế thống nhất cho khách hàng của mình. Chúng tôi cũng nhấn mạnh vào teamwork 
để mang lại sự sáng tạo & cách tiếp cận mới mẻ và độc đáo cho từng dự án, cũng như tạo ra chất lượng 
và thành công cho thiết kế. 
- Các dịch vụ cụ thể gồm: Thiết kế kiến trúc (bất động sản, nhà ở, khách sạn, cửa hàng thương mại/bán 
lẻ); Thiết kế nội thất (bất động sản, nhà ở, khách sạn, cửa hàng thương mại/bán lẻ, công ty, nhà hàng) 
và truyền thông thị giác (bất động sản, nhà ở, khách sạn, cửa hàng thương mại/bán lẻ, công ty, khuôn 
viên giải trí)

- Đại lý, môi giới
- Đối tác kinh doanh 55 - 56

29
Process Interior 
Planner Co., 
Ltd.

Process Interior 
Planner (PINP)

Thiết kế nội thất, không 
gian khách sạn, địa điểm 
giải trí

- (PINP) là một công ty thuộc PROCESS GROUP và đã thực hiện nhiều dự án quan trọng ở Thái Lan và 
Đông Nam Á. Trong gần hai thập kỷ cung cấp dịch vụ thiết kế, PINP đã có được kỹ năng và khả năng 
tạo ra các thiết kế kiến trúc và nội thất trong các tòa nhà như một giải pháp tích hợp và hoàn hảo nhất.
- Các dịch vụ của PINP bao gồm: Lập trình dự án và thiết kế quy hoạch, Thiết kế kiến trúc nội thất, Thiết 
kế trang trí nội thất, đèn và bảng hiệu với phương châm "Chúng tôi mang đến sự sáng tạo để đáp ứng 
nhu cầu của bạn"

- Đại lý, môi giới
- Đối tác kinh doanh 57 - 58

30 Yellowism Co., 
Ltd.

Interior Design & Prop 
stylist

Thiết kế nội thất, không 
gian khách sạn, địa điểm 
giải trí (bar, pub,…)

Yellowism là đội ngũ chuyên gia về Thiết kế Trang trí & Phong cách sống từ năm 2009. Chúng tôi cung 
cấp một loạt các dịch vụ như Thiết kế Nội thất, dựng Sự kiện và Triển lãm. Khách hàng của chúng tôi đa 
dạng từ các nhà phát triển bất động sản nổi tiếng cho đến các cá nhân sở hữu nhà ở thông thường, 
những người cần một chút gì đó độc đáo cho căn hộ của họ. Ngoài thiết kế, chúng tôi cũng nhận tư vấn, 
thi công, tạo mẫu, tìm kiếm và chọn lọc nội thất.

- Đại lý, môi giới
- Đối tác kinh doanh 59 - 60
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12.  Nhà sản 
xuất & sản 
phẩm nội thất

Moonler 
Collection Co., 
Ltd.

Contemporary Indoor 
Wooden Furniture and 
Decorative Items

Nội thất gỗ, đồ trang trí 
phong cách đương đại

Moonler là một thương hiệu thiết kế đồ nội thất đương đại, trực thuộc Moonler Collection Co., Ltd., một 
nhà sản xuất và xuất khẩu nổi tiếng về đồ nội thất bằng gỗ Chamchuri chất lượng cao.  Công ty có đầy 
đủ các công cụ và máy móc hiệu suất cao xử lý nhiệt, gia công gỗ, kim loại, sơn thân thiện với môi 
trường và phòng trưng bày.  Sự hợp tác với các nhà thiết kế trong nước và quốc tế tiếp tục nâng cao 
chất lượng đồ nội thất được chế tác bởi những người thợ thủ công xuất sắc của Thái Lan.  Thông qua 
việc tạo ra và cung cấp sản phẩm đồ gỗ nội thất phong cách đương đại & các vật dụng trang trí , chúng 
tôi mong muốn những nghề thủ công truyền thống đang biến mất được khôi phục lại và trở thành một 
phần có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. 

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ
- Đối tác kinh doanh

61 - 62

32 Nithinant Co., 
Ltd. Eggwhite Nội thất

- NT Furniture là thương hiệu đồ nội thất bằng gỗ, gỗ nhân tạo và phụ kiện gia đình trực thuộc Nithinant 
Co, Ltd. Nithinant Co., Ltd. - nhà máy sản xuất đồ gỗ được thành lập từ năm 1992.
- Nguyên liệu chính của chúng tôi là gỗ cao su vì gỗ cao su là loại gỗ kinh tế của Thái Lan. Ngoài việc 
cung cấp các sản phẩm với thiết kế riêng của công ty, chúng tôi cũng nhận gia công sản phẩm tùy chỉnh 
theo nhu cầu của khách hàng.
- Thị trường chính của công ty là Thái Lan và Nhật Bản, Anh, Mỹ và Canada.  Chúng tôi tập trung vào cả 
thị trường truyền thống và thương mại điện tử. NT Furniture đã và đang phát triển thị trường của mình 
trong và ngoài Thái Lan như trang web riêng của công ty, kênh Lazada và Shopee cho thị trường Thái 
Lan & Amazon cho thị trường Mỹ và Canada.

- Khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà 
phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, các sàn 
thương mại điện tử
- Thương hiệu nội thất Việt Nam có 
nhu cầu gia công sản phẩm
- Đối tác kinh doanh

63 - 64


