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

 CRAFT DESIGN TECHNOLOGY CO., LTD.    株式会社 クラフトデザインテクノロジー

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราเป็นแบรนดเ์ครือ่งเขยีนทีม่สีนิคา้ทีผ่สมผสานระหว่างดไีซน์และเทคโนโลยใีนแบบของรา้นคา้เครือ่งเขยีนทีม่ปีระวตัยิาวนานจนก่อเกดิเป็น Craft design technology และดว้ยความเป็น
ผูช้ านาญดา้นเครือ่งเขยีนของญี่ปุน่ท าใหเ้ราไดก้า้วสู่มาตรฐานและสนิคา้ทีม่คีุณภาพระดบัโลกตัง้แต่ปี 2005

กรรไกร 
- ท าการผลติทีเ่มอืงเซคจิงัหวดักฟุิ ทีโ่ด่งดงัจาก
การท าดาบ  
- เป็นการผสมผสานอย่างลงตวัระหวา่งดไีซน์ทีใ่ห้
ความกระฉบักระเฉง กบัเทคโนโยลแีบบญีปุ่น่ 
- สามารถใชง้านไดห้ลากหลายและสามารถใชง้าน
ไดง้า่ยแมม้อืทีไ่มถ่นดั  

แท่นหมีก 
- เรามุง่สู่ความเป็นตลบัหมกึทีง่ดงามทีสุ่ดในโลก โดย
เป็นการร่วมพฒันากบับรษิทัชยิาจ ิฮาตะ  
- ดไีซน์ทีส่วยงามดเูหมอืนตวัหมกึลอยอยู่กลางอากาศ  
- เป็นสนิคา้ทีค่ดัสรรแลว้ทีเ่ป็นการผสมผสานระหว่าง
ลกัษณะดัง้เดมิของความเป็นญีปุ่น่และงาน Craft 
design  

ปากกาหวัพู่กนั 
- บรเิวณส่วนปลายใชไ้นลอน จงึมคีวามทนทานกว่าขน
สตัว ์เช่นพวกขนมา้ มากกว่าถงึสามเท่า 
- มขีนาดเลก็พกพาสะดวกคลา้ยพกปากกาหมกึซมึ 
- มคีวามปราณตีในการผลติทุกๆเสน้ ท าใหเ้ขยีนไดอ้ย่าง
เรยีบลืน่และสวยงาม 

ท่ีเยบ็กระดาษ 
1. เป็นแมกซ์แยบ็กระดาษทีใ่หค้วามรูส้กึเป็นหลากมติิ
และทนัสมยั  
2. สามารถวางในแนวตัง้ได ้เพราะฉะนัน้จงึไมม่ปีญัหา
ส าหรบัการวางในทีแ่คบ เช่น บรเิวณแคชเชยีร ์ 
3. ดไีซน์ . ฟงักช์ ัน่ และการใชง้านไดง้า่ยถอืเป็นหวัใจ
ของสนิคา้ทีย่อดเยีย่มชิน้นี้  

Chrome boll point pen 
- ใชท้องเหลอืงคุณภาพสงู ส าหรบัภายนอก  
- ถูกออกแบบมาเพือ่ใหผู้ใ้ชด้มูสีไตล ์ 
- ตวัคลปิเป็น CDT ORIGIAL สามารถใส่กระเป๋าเป็น
เครือ่งประดบัแบบมสีไตลไ์ดเ้ลย  
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 EDOGAWA BUSSAN CO., LTD.    株式会社 江戸川物産

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เป็นผลงานการออกแบบจาก คาโตช้นิจ ิจติรกรชือ่ดงัของญี่ปุน่  เราท าการผลติสนิคา้ทีใ่หม่และมดีไีซน์ทีท่นัสมยั เพือ่ตอบรบักลุ่มลกูคา้ในทุกเพศทุกวยั เราไม่ไดจ้ าหน่ายแค่ในญี่ปุน่
เท่านัน้แต่ยงั มจี าหน่ายใน อเมรกิาเหนือ ยุโรป ไตห้วนั เกาหลอีเมรกิาใต ้และจนี รวมถงึกว่า 20 ประเทศอกีดว้ย

มารค์ก้ิงเทป 15mm/30mm 
- มดีไีซน์มากมายหลายแบบ มคีวามบาลานซ์กนั
ระหว่างความเหนียวและความเลก็กะทดัรดั  
เราสามารถผลติและจ าหน่ายไดต้ามความตอ้งการของ
ลกูคา้  

กระเป๋า Zipper tote bag 
- มซีปิตดิทีเ่ป็นรปูแบบในการช่วยเสรมิความ
ปลอดภยั  
- มกีระเป๋าตดิทัง้ดา้นในและนอกท าใหถ้อืไดส้ะดวก  
- มขีนาดทีเ่หมาะสม ใส่ของไดม้าก  

สติกเกอร ์
- มสีนิคา้ทีม่ดีไีซน์สวยงามมากมาย  
- ปรมิาณคบัแกว้โดยมกีว่า 64 แผ่น  
- เป็นแพคเกจทีม่องเหน็ดา้นใน  

สมุดโน๊ต A5/A 
- มกีระเป๋าเลก็ๆตดิอยู่ จงึสามารถใส่กระดาษเมโมเลก็ๆและ
การด์ได ้ 
- ม ีpad สองอนั  
- มปีรมิาณ 200 แผ่นทีอ่ดัแน่นคุณภาพ  

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

 ELECOM CO., LTD.    株式会社 エレコム

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราไดร้บัรางวลัการออกแบบยอดเยีย่มมากมาย baby beans เป็นเมาท์เลเซอรท์ีไ่ดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คว่าเป็น wireless mouse ทีเ่ลก็ทีสุ่ดในโลก

หฟัูงแบบมีไมค ์EHP-IPIN105 series 
- เป็น ACCENT COLOUR ทีม่มีากกว่า 10 แบบใหเ้ลอืก  
- สามารถใชง้านไดง้า่ย มสีวติซ์ในการรบัส่งสญัญาน  
- เป็นแบบเสยีบหแูบบคานลัทีใ่หเ้สยีงทีช่ดัเจนและความ
กระชบั  

เมาส ์baby beans 
- เป็นเมาทแ์บบเลเซอรน่์ารกัทีม่ขีนาดเลก็กะทดัรดัทีสุ่ด  
- ท าใหเ้กดิ noise ไดย้าก เนื่องจากเป็นระบบ 2.4 GHZ  
- แบทเตอรีเ่ป็นเบบลเิธยีม ออิอน ทีส่ามารถชารจ์ซ ้าได ้ 

มลัติบลธูทูคียบ์อรด์  
- เป็น บลทูธูคยีบ์อรด์ทีเ่พิม่ฟงัชัน่ทใ์นการสือ่สารและระบบ Audio  
- สามารถรองรบัระบบแฮนฟร ี「HID」「HSP」「A2DP」「AVRCP」 
- สามารถเปลีย่นโหมดในการใชง้านเพือ่รองรบัทัง้ Windows และ iPhone 

มลัติบลธูทูคียบ์อรด์แบบสไลด ์
- เป็นการใชง้านแบบเปิดปิดแบบสไลด ์ทีเ่พยีงสไลดเ์ปิดกจ็ะพรอ้มใชง้าน 
และสไลปิ์ดเครือ่งจะปิดอตัโินมตั ิ 
- มปีุม่ shortcut ทีช่่วยในการใชง้านไดง้า่ยไมว่่าจะเขา้ home หรอื search 
engine ใน iPhone  
- มโีปรแกรมรองรบัทัง้ windows และไอโฟน โดยสามารถใชโ้หมดไหนกไ็ด้
ตามสะดวก  

หฟัูงสเตอริโอแบบมีไมค ์บลูธทู LBT-HP06 series 
- มไีมคแ์บบ wireless ตดิ ท าใหส้ามารถใชใ้นการสือ่สารได ้ 
- ใชก้ารชารจ์แบบสาย USB ใชง้านง่าย  
- ม ีsoft ear-pad ทีท่ าใหคุ้ณไมต่อ้งกงัวลเรือ่งเสยีงออกมารบกวน  
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 PLUS CORPORATION    プラス株式会社

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราเป็นเจา้ของแบรนด ์PLUS ทีก่่อตัง้ในปี 1948 และไดม้กีารจ าหน่าย เครือ่งเขยีนและอุปกรณ์ออฟฟิศเป็นหลกั และมุ่งเน้นพฒันาสนิคา้ของเราใหม้คีวามสรา้งสรรคด์า้นการออกแบบ
และมคีุณภาพสงูอยู่เสมอนอกจากนี้ สนิคา้ทีเ่ยบ็กระดาษโดยไม่ใชต้วัลกูแม๊กของเรากไ็ดร้บัรางวลั good design หลายรางวลั

เทปตกแต่ง 
- เป็นสนิคา้ทีเ่ปิดตวัทีญ่ีปุ่น่ในเดอืนเมษาปี 2011 แต่สามารถท ายอดขาย
ไดถ้งึ สีล่า้นหา้แสนชิน้  
- เป็นทรงปากกาแค่กดลากกส็ามารถประดบัตกแต่งไดง้า่ยๆ  
- มลีวดลายทีน่่ารกั  

กรรไกรฟิตเคิรฟ์ 
- ดว้ยการพฒันาสนิคา้มาจากแนวคดิของ Bernoulli ท าใหม้คีวาม
เเขง็แกร่งและความสวยงามกว่ากรรไกรทัว่ไปถงึสามเท่า  
- สามารถใชไ้ดก้บัทัง้ กระดาษหนาๆ และพลาสตกิ  
- แมจ้ะใชง้านเป็นเวลานานแต่กจ็ะไมเ่จบ็มอื เนื่องจากมกีาร
ออกแบบเป็นสามมติแิละลดแรงตา้นเวลาใชง้าน  

ท่ีเยบ็กระดาษแบบไม่ใช้ลวดเยบ็กระดาษ 
- ทีเ่ยบ็กระดาษ เยบ็กระดาษดว้ยววิฒันาการล่าสุด ทีคุ่ณไมจ่ าเป็นตอ้ง
ซื้อหรอืทิง้ลกูแมก๊เลย  
- เนื่องจากไมม่ตีวัลกูแมก๊ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งกลวัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบั
บุตรหลาน หากมกีารน าไปเล่นโดยไมร่ะวงั  
- ไมจ่ าเป็นตอ้งกลวัว่าตวัลกูแมก๊จะปนลงไปในสถานทีอ่ย่างโรงงาน
ท าอาหาร รา้นอาหาร หรอื โรงพยาบาล 

เทปตกแต่ง รีฟิล 
- เป็นสนิคา้ทีเ่ปิดตวัทีญ่ีปุ่น่ในเดอืนเมษาปี 2011 แต่สามารถท ายอดขาย
ไดถ้งึ สีล่า้นหา้แสนชิน้  
- เป็นทรงปากกาแค่กดลากกส็ามารถประดบัตกแต่งไดง้า่ยๆ  
- มลีวดลายทีน่่ารกั  
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