
Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 ACCENT CO., LTD.    有限会社 ACCENT

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทั Accent เป็นบรษิทัจ าหน่ายสนิคา้ตกแต่งภายในทีเ่ป็น fabric และ lifestyle สนิคา้ของเราไดร้บัการออกแบบโดยทมีนักครเีอทฟีโตเกยีว และผลติในโรงงานทีจ่นีและอนิเดยี ส าหรบั
เรือ่งราวของ craftholic มอียู่ว่า Craft ถอืเป็นสื่งมชีวีติจากโลก Craft และไดเ้ขา้มาโลดแล่นในดาวทีช่ ือ่ว่าโลก ซึง่ craft มอี านาจประหลาดในการสะกดใหค้นตกหลุมรกั และกลายเป็น 
Craftholic

หมอนข้าง 
- Craftholic เป็นแคเรคเตอรต์น้ฉบบัของ ACCENT  
- ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และใหส้มัผสัเนียนนุ่ม  
- มแีฟนคลบัจ านวนมากทัว่โลก  

หมอนข้าง 
- Craftholic เป็นแคเรคเตอรต์น้ฉบบัของ ACCENT  
- ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และใหส้มัผสัเนียนนุ่ม  
- มแีฟนคลบัจ านวนมากทัว่โลก  

หมอนข้าง 
- Craftholic เป็นแคเรคเตอรต์น้ฉบบัของ ACCENT  
- ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และใหส้มัผสัเนียนนุ่ม  
- มแีฟนคลบัจ านวนมากทัว่โลก  

กระเป๋าสตางค ์(POUCH) 
- Craftholic เป็นแคเรคเตอรต์น้ฉบบัของ ACCENT  
- ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และใหส้มัผสัเนียนนุ่ม  
- มแีฟนคลบัจ านวนมากทัว่โลก  

กระเป๋าสตางค ์(POUCH) 
- Craftholic เป็นแคเรคเตอรต์น้ฉบบัของ ACCENT  
- ใหค้วามรูส้กึผอ่นคลาย และใหส้มัผสัเนียนนุ่ม  
- มแีฟนคลบัจ านวนมากทัว่โลก  
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 ANDO CO., LTD.    株式会社 安藤

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทั ANDO เป็นผูผ้ลติสนิคา้ทัว่ไปของญี่ปุน่ ทีก่่อตัง้มาตัง้แต่ปี 1923 ตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัเป็นตน้มาเราไดค้งความเป็นญี่ปุน่ไวเ้สมอมาและพฒันาดไีซน์ของเราใหส้ดใหม่อยู่เสมอ  
กระเป๋าของเราไดร้บัความนิยมในงาน MASON&OBJET（ปารสี）และมวีางจ าหน่ายใน musuem shop อย่าง MOMA อกีดว้ย

กระเป๋า Shibori bag miura 
- เป็นกระเป๋าทีส่ามารถใส่ของขนาด A4 ได ้แต่ดว้ย
กระบวนการผลติอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ ท าใหข้นาดภายนอก
ดเูลก็ลง ดงันัน้เมือ่ใส่ของ ขนาดจะเพิม่ขึน้ แต่ถา้ดงึออกขนาด
จะเลก็ลง และถงึแมจ้ะโดนน ้าหรอืผ่านการซกักไ็มห่ดตวั  

ผา้พนัคอ 
- ใชก้ารยอ้มแบบพเิศษทีอ่อกมาในรปูแบบทรง
กลม มปีุม่กดทีท่ าใหอ้ยู่ในสภาพหดตวัได ้มี
ลายรปูหยดน ้า และสามารถใชส้ะพายบ่าได ้ 

ผา้พนัคอ 
- ลกัษใชก้ารยอ้มสแีบบโบราณกบัเสอืผา้
สมยัใหม ่โดยคงความเป็นแฟชัน่สวยงาม ที่
ใหค้วามปราณตีในการผลติแต่ละผนื 

ผา้พนัคอ 
- ใชก้ารยอ้มแบบพเิศษทีอ่อกมาในรปูแบบ
ทรงกลม มปีุม่กดทีท่ าใหอ้ยู่ในสภาพหดตวั
ได ้มลีายรปูหยดน ้า และสามารถใชส้ะพาย
บ่าได ้ 

กระเป๋า Shibori bag miura 
- เป็นกระเป๋าทีส่ามารถใส่ของขนาด A4 ได ้แต่ดว้ยกระบวนการผลติอนัเป็น
ลกัษณะเฉพาะ ท าใหข้นาดภายนอกดเูลก็ลง ดงันัน้เมือ่ใส่ของ ขนาดจะเพิม่ขึน้ 
แต่ถา้ดงึออกขนาดจะเลก็ลง และถงึแมจ้ะโดนน ้าหรอืผ่านการซกักไ็มห่ดตวั 
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 CURETEX CORPORATION    株式会社 キュアテックス

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราผลติและจ าหน่ายดา้ยญี่ปุน่ สนิคา้ของเรามคีวามอ่อนโยนต่อผวิหนังเป็นพเิศษ เชน่ organic cotton ทีม่คีวามปลอดภยั เนื่องจากกระบวนการผลติทีไ่รส้ารเคมโีดยคงคุณสมบตัคิวาม
เป็นดา้ยญี่ปุน่ ดา้ยของเราผา่นกรรมวธิกีารผลติอนัเป็นรปูแบบเฉพาะ และลดการใชส้ารเคมหีรอืสารปนเป้ือนทางวทิยาศาสตรใ์หน้้อยทีสุ่ด

ผา้เชด็ตวั 
- ความเป็นธรรมชาตขิองธรรมชาตขิองเสน้ใยของกระดาษญีปุ่น่ที่
อ่อนโยนกบัผวิหนงั ท าใหส้ามารถก าจดัสิง่สกปรกไดห้มดจด  
- วสัดุทีใ่ชผ้ลติสามารถดดูซมึของเสยีได ้สามารถท าความสะอาดไดโ้ดย
ไมต่อ้งใชส้บู่  
- มคีวามสามารถปรบัระดบัความชืน้ในอากาศ ตดัรงัสยีวู ีดดูกลิน่เหมน็ 
ฆา่เชือ้โรค  
- เป็นผลติภณัฑจ์ากญีปุ่น่ทัง้หมดตัง้แต่การท าดา้ยจนถงึแบบส าเรจ็ 

ปลอกหมอน 
- มคีวามสามารถในการปรบัความชืน้ ใหค้วามสบายตา   
- มคีวามสามารถปรบัระดบัความชืน้ในอากาศ ตดัรงัสยีวู ีดดูกลิน่เหมน็ 
ฆา่เชือ่โรค  
- เป็นผลติภณัฑจ์ากญีปุ่น่ทัง้หมดตัง้แต่การท าดา้ยจนถงึแบบส าเรจ็  

ปลอกแขน 
- ความเป็นธรรมชาตขิองธรรมชาตขิองเสน้ใยของกระดาษญีปุ่น่ที่
อ่อนโยนกบัผวิหนงั ท าใหส้ามารถก าจดัสิง่สกปรกไดห้มดจด  
- วสัดุทีใ่ชผ้ลติสามารถดดูซมึของเสยีได ้สามารถท าความสะอาดไดโ้ดย
ไมต่อ้งใชส้บู่  
- มคีวามสามารถปรบัระดบัความชืน้ในอากาศ ตดัรงัสยีวู ีดดูกลิน่เหมน็ 
ฆา่เชือ่โรค  
- เป็นผลติภณัฑจ์ากญีปุ่น่ทัง้หมดตัง้แต่การท าดา้ยจนถงึแบบส าเรจ็  

ผา้เชด็หน้าซบัความมนั 
- ใชเ้พยีงพลงัของธรรมชาตกิส็ามารถก าจดัสิง่สกปรกไดห้มดจด  
- เป็นผา้ซบัมนัทีส่ามารถลา้งและใชซ้ ้าได ้ 
- มคีวามสามารถปรบัระดบัความชืน้ในอากาศ ตดัรงัสยีวู ีดดูกลิน่เหมน็ ฆา่เชือ้โรค  
- เป็นผลติภณัฑจ์ากญีปุ่น่ทัง้หมดตัง้แต่การท าดา้ยจนถงึแบบส าเรจ็  
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 GMC TOY'S FIELD CO., LTD.    株式会社 GMCトレズフィールド

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

 เราผลติพฒันาและจ าหน่ายสนิคา้ Accessories จากซลิโิคนทีม่ดีไีซน์ สสีนัสวยงามสนิคา้เราไดอ้อกแสดงในงานในต่างประเทศ เชน่ งาน MASON&OBJET (ปารสี), NYIGF (NY), 
ambiente (แฟรงเฟิรต์) สนิคา้ของเราไดว้างจ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าในประเทศไทยอกีดว้ย

กระเป๋าซิลิโคน 
- รปูลกัษณ์ภายนอกน่ารกั และใหค้วามรูส้กึประทบัใจกบัผูพ้บเหน็  
- ใหรู้ส้กึสมัผสัถงึคุณภาพทีด่ ี 
- เปิดปิดไดอ้ย่างสนุกสนาน  

กระเป๋าใส่ของขนาดเลก็ 
- รปูลกัษณ์ภายนอกดเูรยีบงา่ย  
- ใหรู้ส้กึสมัผสัถงึคุณภาพทีด่ ี 
- ใชง้านไดง้า่ย 

เคสพวงกญุแจ 
- รปูลกัษณ์ภายนอกดเูท่ห ์ 
- ใหรู้ส้กึสมัผสัถงึคุณภาพทีด่ ี 
- ใชเ้กบ็กุญแจไดด้ ี 

กระเป๋าใส่เหรียญ 
- รปูลกัษณ์ภายนอกน่ารกั โดยใชห้น้าแมว  
- ใหรู้ส้กึสมัผสัถงึคุณภาพทีด่ ี 
- ใชเ้ทคนิคทีเ่ปิดปิดดว้ยหแูมวท าใหด้นู่ารกั 

กระเป๋าใส่เหรียญ 
- รปูลกัษณ์ภายนอกน่ารกั โดยใชล้ายแพนดา้  
- ใหรู้ส้กึสมัผสัถงึคุณภาพทีด่ ี 
- เปิดปิดไดอ้ย่างสนุกสนาน  
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 IEDA PAPER-CRAFT CO., LTD.    株式会社 家田紙工

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทัเราจดัจ าหน่ายกระดาษญี่ปุน่ ทีจ่ดัตัง้ทีเ่มอืง อมิะมะจ ิกฟุิ มาตลอดตัง้แต่ปี 1889 ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท าใหเ้ราเป็นผูน้ าดา้นการผลติ
และพมิพก์ระดาษญี่ปุน่ 1/100 brand เป็นคอนเซปของ  Art meets craft โดยเป็นการรผลงานทีผ่สมผสานระหว่างศลิปินหลายๆท่านกบังานกระดาษญี่ปุน่ท ามอื

อปุกรณ์ตกแต่งตามฤดกูาล Snowflake 
- เป็นผลติภณัฑก์ระดาษญีปุ่น่แฮนเมดทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  
- เพยีงแค่ใชน้ ้าเลก็น้อยกส็ามารถตดิกบักระจกหน้าต่าง
ได ้ 
-  จ าหน่ายในรา้นสนิคา้เบด็เตลด็ชัน่น าในยุโรป  

อปุกรณ์ตกแต่งตามฤดกูาล Snowflake Gift box 
- เป็นของทีร่ะลกึในกลุ่มชนชาวจนีทีม่รีายไดส้งู  
- เป็นของตกแต่งบา้นทีไ่วใ้หก้นัในชว่งวนัปีใหมจ่นีของชาวไทย  

อปุกรณ์ตกแต่งตามฤดกูาล Floral n Lace 
- เป็นผลติภณัฑก์ระดาษญีปุ่น่แฮนเมดทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  
- เพยีงแค่ใชน้ ้าเลก็น้อยกส็ามารถตดิกบักระจกหน้าต่างได ้ 
- สนิคา้ไซส ์S กว่า 22 ชนิดทีเ่ป็น special gift  ไดร้บัความ
นิยมในบรษิทัในยุโรปในการใชเ้ป็นของขวญัพเิศษประจ าปี 

กระดาษตกแต่ง Transform 
- เป็นผลติภณัฑก์ระดาษญีปุ่น่แฮนเมดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
- เพยีงแค่ใชน้ ้าเลก็น้อยกส็ามารถตดิกบักระจกหน้าต่างได ้ 
-  เพยีงกระดาษญีปุ่น่หนึ่งใบสามารถฉกีแบ่งไดห้ลายส่วนและ
น ามาตกแต่งเป็นลายต่างๆในการตกแต่งกระจกไดอ้ย่างสวยงาม 
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 IWAKI HOUSEWARE CO., LTD.    株式会社 岩城ハウスウエア

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราเป็นบรษิทัผลติแกว้กระจกทีส่ ัง่สมประสบการณ์มายาวนานตัง้แต่ปี 1883 และส่งมอบสนิคา้ทีด่แีละมคีุณภาพใหล้กูคา้เสมอมาดว้ยเทคนิคอนัเป็นเฉพาะตวัของเราและไดร้บัการ
ออกแบบดเีด่นหลายรางวลั อกีทัง้ยงัเป็นผูผ้ลติกระจกกนัความรอ้นทีใ่ชใ้นครวัเรอืนอนัดบัหนี่งของญี่ปุน่ แบรนดอ์มิแมจของเรา คอื ดไีซน์ใหค้วามทนัสมยัแบบคนเมอืง ใชง้านงา่ย มี
คุณภาพทีเ่ชือ่ถอืได ้และชว่ยในการท าอาหารแบบงา่ยๆ

ภาชนะทนความรอ้น 
- สามารถน าเขา้ไมโครเวฟได ้ในขณะทีปิ่ดฝาอยู่  
- เป็นแกว้ใสท าใหส้ามารถเหน็ขา้งในได ้ 
- ออกเบบเพือ่ใหส้ามารถวางซอ้นได ้ท าใหส้ามารถวางไวใ้นตูเ้ยน็ไดส้ะดวก 

เครือ่งครวั aLENTI'N 
- เป็นเครือ่งครวัเพือ่สุขภาพทีส่ามารถใชก้บัการท าอาหารไดม้ากกว่า 20 ชนิด  
- สามารถท าอาหารดว้ยไมโครเวฟและเครือ่งป้ิงขนมปงั 
- เป็นผลติภณัฑใ์หมใ่นปี 2012  

บ๊ิกเกอรช์งกาแฟ iwaki 
- เป็น Glass pot ทนความรอ้น ทีจ่ะชว่ยใหคุ้ณได้
สนุกสนานกบัการท าเครือ่งดืม่ทีคุ่ณโปรดปราน  
- ดไีซน์เรยีบงา่ยและใชง้านงา่ย  
- เนื่องจากเป็นแกว้ทีท่นความรอ้นจงึสามารถท าไดท้ัง้
เครือ่งดืม่รอ้นและเยน็   

กาแก้วชงกาแฟ  iwaki 
- เป็น Glass pot ทนความรอ้น ทีจ่ะชว่ยใหคุ้ณไดส้นุกสนานกบั
การท าเครือ่งดืม่ทีคุ่ณโปรดปราน  
- ดไีซน์เรยีบงา่ยและใชง้านงา่ย  
- เนื่องจากเป็นแกว้ทีท่นความรอ้นจงึสามารถท าไดท้ัง้เครือ่งดืม่
รอ้นและเยน็ 

ชุดใส่เครือ่งปรงุ iwaki 
- ดว้ยคุณสมบตัใินการใชง้านขัน้สงูท าใหโ้ต๊ะทานขา้ว
ของคุณดสูวย สะอาดและมสีไตล ์
- ไมห่กเลอะเทอะและมทีีร่นิทีส่ามารถควบคุมไดง้า่ย  
- ตวัฝาปิดอนามยัชว่ยกนัแมลงและสิง่สกปรก  
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 JOGAN CO., LTD.    株式会社 成顔

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทัเราเป็นบรษิทัผลติผา้ขนหนูทีด่ าเนินธุรกจิมาแลว้กว่า 60 ปี ทีก่่อตัง้ในปี 1946  ดว้ยเทคโนโลยเีฉพาะตวั เราสามารถผลติสนิคา้ทีไ่ม่เพยีงแต่มคีุณภาพดเียีย่มเท่านัน้แต่ยงัมสีมัผสัที่
น่าประทบัใจอกีดว้ย จุดเด่นของเรา คอื ความแปลกใหม่ของสนิคา้ทีต่่างจากสนิคา้จากทีอ่ื่น โดยเฉพาะสมัผสัทีเ่นียนนุ่มเป็นพเิศษ

หมวกคลมุผม 
- เป็นการน าวตัถุดบิจากผา้พนัแผลชัน้ดทีีผ่่านกรรมวธิใีน
การผลติในหลายขัน้ตอน มาท าเป็นผา้ทีม่วีอลุ่มหนานุ่ม
เหมาะกบัการใชง้าน   
- เนื่องจากเป็นเนื้อวตัถุดบิจากผา้พนัแผล ท าใหอ่้อนโยน
ต่อผวิหนงั เหมาะกบัสุภาพสตรแีละเดก็  
- สามารถใชซ้ ้าไดห้ลายครัง้เนื่องจากมคีวามสามารถใน
การดดูน ้าและท าใหแ้หง้ดว้ยความรวดเรว็  

ผา้เชด็ตวั 
- เป็นการน าวตัถุดบิจากผา้พนัแผลชัน้ดทีีผ่่านกรรมวธิใีนการผลติ
ในหลายขัน้ตอน มาท าเป็นผา้ทีม่วีอลุม่ หนานุ่มเหมาะกบัการใช้
งาน   
- เนื่องจากเป็นเนื้อวตัถุดบิจากผา้พนัแผล ท าใหอ่้อนโยนต่อ
ผวิหนงั เหมาะกบัสุภาพสตรแีละเดก็  
- สามารถใชซ้ ้าไดห้ลายครัง้เนื่องจากมคีวามสามารถในการดดูน ้า
และท าใหแ้หง้ดว้ยความรวดเรว็ 

ผา้เชด็หน้า 
- มสี่วนผสมหลกัของแป้งจากไขม่กุช่วยใหป้ระสทิธภิาพในการ
ป้องกนัเชือ้โรคดยีิง่ข ึน้  
- มคีวามอ่อนนุ่มมากเนื่องจากไมม่รีอยถกัของดา้ย  
- เป็นผา้ขนหนูทีใ่ชเ้นื้อคอตตอนและเรยอนในการผลติท าให้
สามารถดดูซบัน ้าไดอ้ย่างด ี 

ผา้เชด็ตวั 
- มสี่วนผสมหลกัของแป้งจากไขม่กุช่วยใหป้ระสทิธภิาพใน
การป้องกนัเชือ้โรคดยีิง่ข ึน้  
- มคีวามอ่อนนุ่มมากเนื่องจากไมม่รีอยถกัของดา้ย  
- เป็นผา้ขนหนูทีใ่ชเ้นื้อคอตตอนและเรยอนในการผลติท าให้
สามารถดดูซบัน ้าไดอ้ย่างด ี 

ผา้เชด็หน้า 
- เป็นการน าวตัถุดบิจากผา้พนัแผลชัน้ดทีีผ่่านกรรมวธิใีน
การผลติในหลายขัน้ตอน มาท าเป็นผา้ทีม่วีอลุ่ม หนานุ่ม
เหมาะกบัการใชง้าน   
- เนื่องจากเป็นเนื้อวตัถุดบิจากผา้พนัแผล ท าใหอ่้อนโยนต่อ
ผวิหนงั เหมาะกบัสุภาพสตรแีละเดก็  
- สามารถใชซ้ ้าไดห้ลายครัง้เนื่องจากมคีวามสามารถในการ
ดดูน ้าและท าใหแ้หง้ดว้ยความรวดเรว็  
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 MOLZA CORPORATION    株式会社 MOLZA

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทัเราจดัจ าหน่ายกระดาษญี่ปุน่ ทีจ่ดัตัง้ทีเ่มอืง อมิะมะจ ิกฟุิ มาตลอดตัง้แต่ปี 1889 ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท าใหเ้ราเป็นผูน้ าดา้นการผลติ
และพมิพก์ระดาษญี่ปุน่ 1/100 brand เป็นคอนเซปของ  Art meets craft โดยเป็นการรผลงานทีผ่สมผสานระหว่างศลิปินหลายๆท่านกบังานกระดาษญี่ปุน่ท ามอื

กระดาษซบัมนั 
- มกีระจกตดิอยู่ดา้นนอกเคส ท าใหเ้วลาไปไหนมาไหนใช้
งานสะดวก  
- อ่อนนุ่มกบัผวิหนงั  
- เคสมสีองส ีและสามารถเปลีย่นได ้ใชไ้ดห้ลายรอบ 

กระดาษสามมิติ 
- มเีทคโนโลยกีารท ากระดาษอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ
บรษิทั ทีเ่พิม่ฟงัชัน่การใชง้านใหก้บัสนิคา้ 
- ดไีซน์แปลกใหมน่่าสนใจ  
- สสีนัสดใส  

กระดาษซบัมนั 
- เป็นลกัษณะแพคเกจแบบโรลท าใหส้ามารถใช้
กระดาษตามความยาวทีต่อ้งการได ้ 
- อ่อนนุ่มกบัผวิหนงัและดดูซบัความมนับนไบหน้าไดด้ ี 
- เคสมสีองส ีและสามารถเปลีย่นได ้ใชไ้ดห้ลายรอบ  

กระดาษซบัมนั 
- เป็นลกัษณะแพคเกจแบบโรลท าใหส้ามารถใชก้ระดาษตามความ
ยาวทีต่อ้งการได ้ 
- อ่อนนุ่มกบัผวิหนงัและดดูซบัความมนับนไบหน้าไดด้ ี 
- เคสมหีกส ีและสามารถเปลีย่นได ้ใชไ้ดห้ลายรอบ  

กระดาษสามมิติ 
- มเีทคโนโลยกีารท ากระดาษอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของบรษิทั 
ทีเ่พิม่ฟงัชัน่การใชง้านใหก้บัสนิคา้ 
- ดไีซน์แปลกใหมน่่าสนใจ  
- สสีนัสดใส  
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 SANHOUSAI CO., LTD.    株式会社 三宝斎

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราผลติเครือ่งป ัน้ดนิเผาทใีหค้วามรูส้กึแบบเป็นธรรมชาตภิายใตค้อนเซป อุ่นอาหารดว้ยดนิทีเ่ป็นธรรมชาต ิผลติภณัฑข์องเราทุกชิน้ลว้นผลติขึน้มาดว้ยความปราณตีซึง่เป็นเตาเผาจาก
ในอดตีทีใ่ชท้่อนไมใ้นการเผาแบบโบราณ เราใหค้วามส าคญักบัสมัผสัของดนิเป็นอย่างมาก จงึไม่ใชส้เีคลอืบใดๆกบังานของเราและพฒันาสงีานเผา ในแบบของเราเอง

ถ้วยคู ่เมอรเ์มด 
- เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดทัง้หมดทีส่ามารถใหผู้้
ใชไ้ดด้ืม่ด ากบัน ้าชาหรอืเหลา้ไดอ้ย่างมี
ความสุข  
- เครือ่งป ัน้ดนิเผาสไตลญ์ีปุ่น่แบบโบราณ ทีไ่ม่
ใชส้เีคลอืบ 
- ท าจากดนิแต่ใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่าง  
- ดไีซน์ทีส่ามารถพลกิแพลงกบัไลฟ์สไตล์

ถ้วยคู ่เมอรเ์มด 
- เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดทัง้หมดทีส่ามารถให้
ผูใ้ชไ้ดด้ืม่ด ่ากบัน ้าชาหรอืเหลา้ไดอ้ยา่งมี
ความสุข  
- เครือ่งป ัน้ดนิเผาสไตลญ์ีปุ่น่แบบโบราณ 
ทีไ่มใ่ชส้เีคลอืบ 
- ท าจากดนิแต่ใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่าง  
- ดไีซน์ทีส่ามารถพลกิแพลงกบัไลฟ์สไตล์
หลากหลาย  

ถ้วยคู ่เมอรเ์มด 
- เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดทัง้หมดทีส่ามารถใหผู้้
ใชไ้ดด้ืม่ด ่ากบัน ้าชาหรอืเหลา้ไดอ้ย่างมี
ความสุข  
- เครือ่งป ัน้ดนิเผาสไตลญ์ีปุ่น่แบบโบราณ ที่
ไมใ่ชส้เีคลอืบ 
- ท าจากดนิแต่ใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่าง  
- ดไีซน์ทีส่ามารถพลกิแพลงกบัไลฟ์สไตล์
หลากหลาย  

ถ้วย จปิูเตอร ์
- เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดทัง้หมดทีส่ามารถให้
ผูใ้ชไ้ดด้ืม่ด ากบัน ้าชาหรอืเหลา้ไดอ้ยา่งมี
ความสุข  
- เครือ่งป ัน้ดนิเผาสไตลญ์ีปุ่น่แบบโบราณ 
ทีไ่มใ่ชส้เีคลอืบ 
- ท าจากดนิแต่ใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่าง  
- ดไีซน์ทีส่ามารถพลกิแพลงกบัไลฟ์สไตล์
หลากหลาย  

ขวด พลโูต 
- เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดทัง้หมดทีส่ามารถให้
ผูใ้ชไ้ดด้ืม่ด ่ากบัน ้าชาหรอืเหลา้ไดอ้ยา่งมี
ความสุข  
- เครือ่งป ัน้ดนิเผาสไตลญ์ีปุ่น่แบบโบราณ 
ทีไ่มใ่ชส้เีคลอืบ 
- ท าจากดนิแต่ใหค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่าง  
- ดไีซน์ทีส่ามารถพลกิแพลงกบัไลฟ์สไตล์
หลากหลาย  
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 SEKIBI KODO CO., LTD. (b Prize Corporation)    株式会社 関美工堂

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราเป็นบรษิทัผูผ้ลติถว้ยรางวลัมาตัง้แต่ปีโชวะที ่21 แห่งแรกในประเทศญี่ปุน่ ทีม่คีวามรูป้ระสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาเป็นเวลานาน รวมทัง้ผูช้ านาญการโดยเฉพาะทางดา้นนี้ ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ด้
น ามาแนะน าในวนันี้ถอืเป็นสนิคา้ทีเ่ป็นออรจินิัล ของเราทีผ่ลติขึน้มาตามความตอ้งการของลกูคา้ทัง้สิ้น โดยเป็นการเอาไอเดยีของลกูคา้มาถ่ายทอดเป็นชืน้งานทุกชิน้

Wooden mug cup 
- ใชว้สัดุทีเ่ป็นธรรมชาตแิละผลติโดยแฮนเมดจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด  
- ใชก้ารเคลอืบเงาเหมอืนอุปกรณ์ท าอาหารซึง่มนี ้าหนกัเบาและมคีวามสามารถในการช่วยรกัษาอุณหภมทิัง้รอ้นและเยน็  
- สามารถวางแขวนกบักระเป๋าทีเ่ป็นแบคแพคได ้ 

Urushi-Lacquered glass 
- มกีารเคลอืบเงาในส่วนนอกของ Edo glass ( แต่ดา้นในไมม่กีารเคลอืบใดๆทัง้สิน้)  
- ใหค้วามรูส้กึในดา้นอารมณ์เนื่องจากตวัแกว้โปร่งใสท าใหเ้หน็เครือ่งดืม่ในภาชนะ  
- ยิง่ใชจ้ะยิง่เพิม่รสชาตทิีด่ ีและสามารถชืน่ชมกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ก่าแก่แต่ทรงคุณค่าของเครือ่งเคลอืบในทุกปี  

iPhone cover 
- เป็นงานเคลอืบดว้ยแฮนเมดจากผูเ้ชีย่วชาญระดบัอาจารย ์ 
- เป็นการน าชุดของทหารระดบันายพลมาใส่ให ้iphone  
- สทีองทีใ่ชใ้นสนิคา้ ท ามาจากผงทองจรงิๆ ส่วนสเีงนิทีใ่ชใ้นสนิคา้ ท ามาจาก
แพลตตนิัม่จรงิๆ  

iPhone cover 
- เป็นงานเคลอืบดว้ยแฮนเมดจากผูเ้ชีย่วชาญระดบัอาจารย ์ 
- เป็นการน าชุดของทหารระดบันายพลมาใส่ให ้iphone  
- สทีองทีใ่ชใ้นสนิคา้ ท ามาจากผงทองจรงิๆ  
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 SISIKU ADDKRIES CORPORATION CO., LTD.    株式会社 シシクアドクライス

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทัเราเป็นผูผ้ลติของใชเ้ลก็ๆในบา้นทีท่ าจากโลหะ รวมไปถงึวางแผน ผลติและจ าหน่าย เครือ่งมอืทุ่นแรงในการโยกยา้ย โดยเฉพาะรถเขน็ของของเราไดร้บัรางวลัจากทัง้ในและ
ต่างประเทศ และมรีปูทรงทีท่นัสมยั ทีส่ามารถเขา้กบัการตกแต่งในบา้นไดอ้ย่างลงตวั สนิคา้เรามโีครงสรา้งทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมอืนใคร

ล้อเลื่อนลดแรงกระแทก  
- ไดร้บัรางวลัดไีซน์ดเีด่น และรางวลัเหรยีญทอง IF design   
- เวลาเคลือ่นทีจ่ะมคีวามสัน่ แรงกระแทกและเสยีงรบกวน
น้อย  

WALL FLOWER 
- ลกัษณะ motif  สไตลญ์ีปุ่น่  
- ดไีซน์เรยีบงา่ย  
- แผ่นปิดทองแบบมศีลิปะโบราณ 

ท่ีรองกาต้มน ้า 
- ลกัษณะ motif  สไตลญ์ีปุ่น่ ชุดกาน ้าฮิบาจิ 

- เซทเตาถ่านแบบโบราณ   
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