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บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั อยูภ่ำยใต ้CISW Holding Group

บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นกำรคำ้ กำรลงทนุ บรกิำรทั่วโลก และบรกิำรในเครือทัง้หมดรวมเป็นหนึ่งเดียว

บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ขยำยไปทั่วโลกดว้ยบรกิำรดำ้นกำรลงทนุเชิงพำณิชยท์ั่วโลก เน่ืองจำกเรำมีบรษิัทในเครอื เชน่
JBN Global Group, JP World Medical, Thai Herbal World และ Hemp Smart City บริษัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ภำคภูมิใจในฐำนะ
หนึ่งในผูใ้หบ้รกิำรเครือขำ่ยธุรกิจระหวำ่งประเทศส ำหรบักำรพำณิชย ์ธุรกิจ กำรคำ้ กำรลงทนุ และอสงัหำรมิทรพัย ์สขุภำพ และบรกิำรอ่ืน ๆ เรำมุง่มั่นท่ีจะชว่ยใหล้กูคำ้เผชิญกบัควำมทำ้ทำย
ในกำรประสบควำมส ำเรจ็ในสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอำเซียนในกำรเช่ือมตอ่ระดบัโลกของเรำ

ควำมตัง้ใจของเรำคือกำรเพิ่มมลูคำ่ของธุรกิจของลกูคำ้และชว่ยเหลือตำมควำมตอ้งกำรและขอ้ก ำหนดโดยผสมผสำนควำมสำมำรถระหวำ่งประเทศของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอำเซียน 
และตลำดโลก ผำ่นเครือขำ่ยและกำรใชก้ำรเช่ือมตอ่ท่ีกวำ้งขวำงในหลำยภำคสว่นของชมุชนทอ้งถ่ินและนำนำชำติ

เรำเริ่มด ำเนินกำรในประเทศไทยในเดือนธันวำคม 2556 ดว้ยบริกำรท่ีเป็นเลิศเพ่ือควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูคำ้ เรำเช่ือในกำรรกัษำลกูคำ้ของเรำใหมี้ควำมสขุดว้ยกำรใหบ้ริกำรท่ีดีท่ีสดุใน
รำคำท่ีสมเหตสุมผล ใหค้  ำแนะน ำพวกเขำดว้ยแนวคดิท่ีดีท่ีสดุ และติดตอ่กบัลกูคำ้ของเรำอย่ำงตอ่เน่ือง เรำเช่ียวชำญในกำรใหบ้ริกำรเครื อข่ำยธุรกิจระหว่ำงประเทศดำ้นกำรพำณิชย ์ธุรกิจ 
กำรคำ้ กำรลงทนุ และอสงัหำรมิทรพัย ์เชน่
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บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ประกอบดว้ยทีมผูเ้ช่ียวชำญดำ้นนวัตกรรมและควำมรว่มมือ 
ซึ่งท ำงำนเพ่ือบรรลผุลลพัธส์งูสดุในกำรท ำงำนทำงธุรกิจ ดว้ยประสบกำรณก์ำรท ำงำนท่ียำวนำน เรำไดพ้ฒันำ
แนวทำงเพ่ือชว่ยใหอ้งคก์รไดร้บัประโยชนจ์ำกควำมชว่ยเหลือและผลลพัธข์องเรำ

เครือขำ่ยทั่วโลกของเรำขยำยจำกประเทศไทยไปยงัประเทศตำ่งๆ ในอำเซียน ท ำใหเ้รำเป็นหนึ่งในท่ีปรกึษำท่ีดี
ท่ีสุด ท่ีมอบทำงออกท่ีดีท่ีสดุใหก้บัคณุเม่ือท ำงำนร่วมกับลกูคำ้ของเรำเรำท ำงำนร่วมกันเพ่ือผลลพัธท่ี์ดีท่ีสุด
ส ำหรบัลกูคำ้ของเรำมำกกวำ่กำรท ำงำนแบบสแตนดอ์โลน

เรำไม่เช่ือในค ำตอบมำตรฐำนของอุตสำหกรรม เน่ืองจำกเรำเขำ้ใจควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรท่ีแตกตำ่ง
กันของแต่ละคน เรำปรบัแต่งโซลูชันของเรำเพ่ือใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัและควำมคุ้มค่ำสูงสุด
ส ำหรบัลกูคำ้ของเรำ

เม่ือเรำรว่มมือกบัลกูคำ้ เรำไดพ้ฒันำขอ้มลูเชิงลึกใหม่เก่ียวกบัวิธีกำรท ำงำนของแตล่ะองคก์รธุรกิจ ซึ่งเป็นท่ีท่ี
เรำสำมำรถใชก้ำรเช่ือมต่อทำงธุรกิจและสมำคมตำ่งๆ ของเรำเพ่ือใหเ้หมำะสมกับควำมตอ้งกำรขององคก์ร
พนัธมิตรของเรำ เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ท่ีหลำกหลำย
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บรษิัท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เรำทุม่เทอยำ่งยิ่งในกำรใชท้กัษะและควำมสำมำรถเพ่ือใหบ้รกิำรลกูคำ้ของเรำไดดี้ยิ่งขึน้ และมอบ
โอกำสท่ีดีท่ีสดุส ำหรบักำรเตบิโตอยำ่งตอ่เน่ือง เรำภำคภมูิใจในสิ่งท่ีเรำท ำและจะท ำอยำ่งตอ่เน่ืองดว้ยเกียรตแิละควำมเคำรพ
ดว้ยประสบกำรณ์อันแข็งแกร่งในด้ำนธุรกิจเป็นเวลำ 15 ปี Jacky Ong ได้น ำพำบริษัท ซีไอเอสดับเบิล้ยู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ไปสู่
ควำมส ำเร็จอนัยิ่งใหญ่ดว้ยกำรบรรลภุำรกิจขององคก์รในกำรมีส่วนรว่มในสงัคมดว้ยกำรใหค้  ำปรกึษำชัน้น ำระดบัโลกพรอ้มกับกลยทุธท์ำงธุรกิจ
ของเรำ

เรำจะยงัคงสนบัสนนุกำรเตบิโตของสงัคมดว้ยบรกิำรชัน้น ำระดบัโลกพรอ้มกบัควำมคำดหวงัของลกูคำ้ตำมควำมทุม่เทและควำมรบัผิดชอบของเรำ

เรำขอขอบคณุพนัธมิตรและลกูคำ้ของเรำท่ีท ำใหเ้รำเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีดีท่ีสดุท่ีเรำรว่มงำนดว้ย ในขณะท่ีเรำยงัคงเดินหนำ้ตอ่ไป ยึดมั่นในหลกักำร
ของควำมเป็นธรรม ควำมเสมอภำค และควำมโปรง่ใส เรำขอขอบคณุส ำหรบัทกุก ำลงัใจและกำรสนบัสนนุของคณุ

Jacky Ong

ผูก่้อตัง้ & ประธาน/ซีอีโอ CISW International  Co., Ltd.
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บริษัท ซีไอเอสดบัเบิล้ยู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เรำมุ่งมั่ นท่ีจะช่วยใหคุ้ณ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ของคุณดว้ยกำรผสมผสำนควำมรูด้ำ้น
กำรตลำดในทอ้งถ่ินกบัทกัษะกำรจดักำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ

เรำมอบควำมคุม้ค่ำในทำงปฏิบตัิของกลยุทธท์ำงธุรกิจของเรำ ซึ่ง เกิดจำก
ควำมสำมำรถของเรำในกำรระดมทรพัยำกรท่ีดีท่ีสดุและเหมำะสมท่ีสุด เพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรเฉพำะของลูกคำ้ เมื่อมีควำมตอ้งกำรเกิดขึน้ เรำ
สำมำรถดงึเครอืข่ำยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรคำ้ธุรกิจระหว่ำงประเทศของเรำ ซึ่งมี
ประสบกำรณใ์นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมม่ำเสรมิทรพัยำกรมนษุยใ์นทอ้งถ่ิน

เรำตอ้งกำรท่ีจะท ำใหดี้ท่ีสดุเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบัของตลำด ในฐำนะท่ีปรกึษำ
ชัน้น ำของภำคธุรกิจไทย

พนัธกิจของ CISW คือ “ควำมคิดสรำ้งสรรคใ์นธุรกิจ”

“เรารับฟังคุณ”

เรำเป็นที่ปรกึษำทำงธุรกิจและอีกมำกมำย!
เรำเนน้ควำมคิดสรำ้งสรรค ์ควำมโปรง่ใส กำรท ำงำนเป็นทีม

ทกัษะสหสำขำวิชำชีพ และกำรอทุิศตน
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กำรสรำ้งโซลชูนัที่ไมเ่หมือนใครส ำหรบัลกูคำ้ของเรำ
ใหก้ำรแกปั้ญหำท่ียำวนำน
กำรสรำ้งพนัธมติรควำมรว่มมือ
ขยำยขีดควำมสำมำรถและจดัตัง้องคก์ร
บรรลเุปำ้หมำยดว้ยควำมแมน่ย ำและควำมทุ่มเทที่แทจ้รงิ
ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้
สรำ้งควำมมั่งคั่งดว้ยกำรเติบโตของผลก ำไร
มอบบรกิำรท่ีไมซ่  ำ้ใครใหก้บัลกูคำ้ของเรำ
กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มท่ีดีขึน้ส  ำหรบัชมุชนของเรำ
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การค้า

ดว้ยกำรคำ้ขำย เรำท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยและสมำคมระหว่ำง

ประเทศมำกมำย เพื่อให้แน่ใจว่ำควำมต้องกำรของคุณจะ

ตอบสนองในองคก์รธรุกิจ
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เรำใหบ้ริกำรพฒันำธุรกิจ สรำ้งควำมสัมพันธ์ และสรำ้งเครือข่ำยส ำหรบั

พนัธมิตรท่ีดีท่ีสดุ โดยท ำงำนใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของ

ลกูคำ้ เช่น Muay Thai World in Malta, Miss Herbal 

Thailand, Miss Herbal World, MMC World, 

WCD420, CISW Summit, Hemp Expo. Muay Thai 

World in Malta, Miss Herbal Thailand, Miss Herbal 

World, MMC World, WCD420, CISW Summit, 

Hemp Expo. Timeshare หรือกำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัยส์  ำหรับ

วนัหยดุพกัผ่อนในประเทศไทย และตวัแทนจ ำหน่ำยแพ็คเกจทวัร ์นอกจำกนี้

เรำยังช่วยประสำนงำนกับสถำนทูตต่ำงประเทศในกรุงเทพฯ เพ่ือส่งเสริม

กำรคำ้และกำรลงทนุ ช่วยเหลือและประสำนงำนกบัผูซ้ือ้และผูข้ำยในเรื่องท่ี

เก่ียวขอ้ง
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การประชาสัมพันธ์

เรำท ำงำนร่วมกับบริษัทต่ำงๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

ควำมตอ้งกำร และผลประโยชนข์องกลุ่มธุรกิจของ

เรำเช่นเดียวกบัของลกูคำ้ของเรำ
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กลยุทธก์ารเชือ่มโยง

เพื่อใหเ้รำบรรลุประสิทธิภำพระดบัสูงสุด เรำเช่ือมต่อกับหลำย

กลุ่มในควำมสมัพนัธแ์บบพนัธมิตรท่ีใกลชิ้ด เช่ือมโยงบริษัทของ

คณุเขำ้กบับรษัิทของเรำ เพื่อใหค้ณุบรรลวุตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจท่ี

ดีท่ีสดุ
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เครือข่ายธุรกจิระหว่างประเทศ

เรำสำมำรถใหบ้ริกำรท่ีเป็นเอกลักษณผ์่ำนเครือข่ำย

และสมำคมระหว่ำงประเทศโดยกำรเช่ือมโยงคณุกับ

คนท่ีคณุตอ้งกำร
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เรำใหค้วำมช่วยเหลือ ช่วยคน้หำ และแนะน ำโอกำสทำงธุรกิจส ำหรบักำรเป็นหุน้ส่วนกำรร่วมทนุของเรำ เพ่ื อใหแ้น่ใจว่ำ

ธุรกิจของลกูคำ้ของเรำจะเติบโต เรำใหบ้รกิำรและช่วยเหลือในกำรจดัตัง้ธุรกิจและขยำยธุรกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ ทัง้ยงั

ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนและผูจ้ดัจ ำหน่ำย พรอ้มทัง้ใหค้วำมรูใ้นทอ้งถ่ินแก่ทกุภำคส่วนในประเทศไทยและประเทศอำเซียน 

เช่ือมโยงเครือข่ำยทั่วโลก เรำจดังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจบัคู่ธุรกิจ สมัมนำ กำรประชมุ เวิรก์ช็อป และกำรประชุมส ำหรบั

ธุรกิจ กำรคำ้ กำรลงทนุ และกิจกรรมกำรตลำด
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เรำด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้/สง่ออกในประเทศไทย กมัพชูำ ลำว เวียดนำม

และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ยโุรป และอเมรกิำ
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การให้ค าปรึกษา

ในฐำนะกลุ่มท่ีปรึกษำ เรำสำมำรถช่วยคุณขยำยบริษัทใน

ประเทศหรือต่ำงประเทศ ขึน้อยู่กับบริกำรของอุตสำหกรรม

ของคณุ
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Cannabis Investment Summit World (CISW) เป็นหน่ึงในงานกัญชาและกัญชงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชีย

ส ำหรับทุกคนท่ีมีควำมสนใจในทุกด้ำนของอุตสำหกรรมกัญชำทำงกำรแพทย์และกัญชง (กำรวิจัยและพัฒนำ โอกำสกำรลงทุน
วิทยำศำสตรแ์ละกำรบ ำบัด ฯลฯ...) รวบรวมผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกัญชำและกัญชงและผูเ้ก่ียวขอ้งจำกทุกอุตสำหกรรมมำรวมตัวกันเพ่ือ
แบ่งปันควำมรูแ้ละประสบกำรณ ์CISW มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเป็นกำรประชุมท่ีใหค้วำมรูท่ี้ทันสมัย ทีมงำนท่ีทุ่มเทของเรำมุ่งหวังท่ีจะ
ชกัชวนผูน้  ำและนกัลงทนุจำกทัง้ภำครฐัและเอกชนทั่วโลกเขำ้รว่มกบัเรำ จดังำนและบรหิำรงำนโดย บรษัิท ซีไอเอสดบัเบิลย ูอินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ำกดั

CISW SUMMIT
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MMC World 2022 brings together 3 world-class events to Malta!

Med-Tech World, Med-Cann World และ CISW Summit World ครัง้ท่ี 3 รวบรวมผูเ้ช่ียวชำญ
นกัวิจยั ผูป้ระกอบกำร นักลงทุน และนักพฒันำจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นทุก
ดำ้นเพ่ือพฒันำสู่กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ จำกผูท่ี้มีประสบกำรณต์รง เพ่ือกำรพฒันำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์สมยัใหม่ กัญชำทำง
กำรแพทย ์และกำรลงทนุดำ้นกญัชำ

MMC WORLD MALTA (CISW SUMMITครัง้ท่ี 3)
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เรำก ำลังสรำ้งเมืองกัญชงโลกแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือสรำ้งสวรรคใ์หม่ส  ำหรับแนวคิด

กำรใชชี้วิตเพ่ือสุขภำพท่ีดี วิลล่ำของเรำจะถูกสรำ้งขึน้เพ่ือใหทุ้กคนได้เพลิดเพลินกับกัญชำ

ทำงกำรแพทยท่ี์ดีท่ีสุดในเอเชีย เมืองกัญชงแห่งนีจ้ะมำพรอ้มกับไอเดียท่ี เป็นเอกลักษณ์

มำกมำย ซึ่งรวมถึงรีสอรท์ฮันนีมูนและคำเฟ่กัญชำอันทันสมัยท่ีหรูหรำเพ่ือเพลิดเพลินกับ

กำแฟของคุณหนำ้ทุ่งกัญชำสีเขียว เรำวำงแผนท่ีจะสรำ้งวิลล่ำ 300 หลงัท่ีตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของโลก เน่ืองจำกเรำจะระดมทนุส ำหรบั 10 หน่วยแรกท่ีเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้ของ

เรำ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัส่วนแบ่งผลก ำไรจำกแนวคิดกำรเป็นเจำ้ของ timeshare ส ำหรบัวิลล่ำ 

300 หลงั ซึง่รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ผสมกญัชำหลำกหลำยประเภท
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เรำก ำลงัมองหำที่ดินและอสงัหำรมิทรพัยส์  ำหรบันกัลงทนุต่ำงชำติในประเทศไทยและกลุม่ประเทศอำเซียนส ำหรบักำรซือ้

และขำย นอกจำกนีเ้รำยงัมีสว่นรว่มในโครงกำรท่ีสอดคลอ้งกบัแผนของรฐับำลเพ่ือสง่เสรมิประเทศในฐำนะ Thailand 

Medical Hub, Hemp Smart City และ Medical Hub ท่ีผสมผสำนระหว่ำงศนูยก์ำรแพทยเ์ฉพำะทำงและ

โรงแรมหรูท่ีจะตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูค้นในปัจจบุนัที่ใหค้วำมส ำคญักบัสขุภำพและควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้
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แคนนำแลนด ์อำณำจกัรแห่งสมนุไพรและกัญชำท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นศนูยร์วมธุรกิจกัญชำทั่วโลก

และเป็นแหล่งรวมกำรเรียนรูเ้ก่ียวกบักญัชำแบบครบวงจร มีทัง้หอ้งประชมุ หอ้งพกั คอนโดมิเนียมสดุ

หรู สปำ สระวำ่ยน ำ้ ฟิตเนส สิ่งอ  ำนวยควำมสะดวก พรอ้มเลำจแ์ละรำ้นอำหำรกญัชำแห่งแรกของโลก 

CANNALAND CHAING-MAI
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งำนวนักญัชำโลกแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกำสวนั 420 หลงัจำกท่ีกญัชำและกญัชงใน
วงกำรแพทยป์ระเทศไทยไดร้บักำรผลกัดนัใหถ้กูกฎหมำยในปี พ.ศ 2562 ใหเ้ป็นกญัชงเชิงพำณิชยเ์พื่อ
เป็นสินคำ้อปุโภคบรโิภค ในเดือนมกรำคม 2564
งำนสมัมนำวนักัญชำโลกจำกวิทยำกรชำวไทยท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์จริง
โดยแตล่ะหวัขอ้สมัมนำแตกต่ำงกนัไป
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สมัมนำจำกผูเ้ช่ียวชำญชัน้น ำระดบัโลก รวบรวมผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำกญัชงระดับนำนำชำติจำก

หลำกหลำยประเทศทั่วโลก เช่น สหรฐัอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย องักฤษ สเปน ยเูครน ออสเตรีย

อิสรำเอล เยอรมนี มอลตำ มำเลเซีย และประเทศอ่ืน ๆ อีกมำกมำยมำแบง่ปันควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
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Muay Thai World CISW Boxing – ภมิูใจน ำเสนอปรำกฏกำรณม์วยไทยสู่สำยตำ

ชำวโลก ย่ิงใหญ่กว่ำเดิม สืบสำนประวตัิศำสตรแ์ละวฒันธรรมกำรต่อสูข้องไทยสู่เวทีโลก ชมกำรดวล

อนัดเุดือดของนกัมวยไทยกับคู่ต่อสูจ้ำกทั่วโลกควำมตื่นเตน้ในสงัเวียนใหม่ท่ีแตกต่ำงและสนุกสนำน

มำกย่ิงขึน้
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MUAY THAI WORLD CISW BOXING



Miss Herbal Thailand แตกต่ำงอย่ำงลงตวัดว้ยกำรน ำเสนอสมนุไพรในแต่ละจงัหวดัของประเทศไทย กบัสำวงำม

ท่ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็นฑตูสมนุไพรประจ ำจงัหวดัของตน และเฟน้หำสำวงำมเพียงหนึ่งเดียวท่ีจะเป็นตวัแทนประเทศไทยในกำร

ผลกัดนัสมนุไพรไทยสู่ระดบัโลกเพ่ือน ำเสนอกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ สมนุไพรถือว่ำเป็นผลิตภณัฑ์จำกธรรมชำติ เป็นทั้ง

อำหำรและยำส ำหรบัมนุษยแ์ละสิ่งมีชีวิต เพ่ือรกัษำสิ่งแวดลอ้มโดยเฉพำะ เพ่ือใหส้มุนไพรไทยสำมำรถเก็ บรกัษำและ

น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
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Miss Herbal Thailand
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CISW MARKET ก่อตัง้ขึน้โดย บริษัท ซีไอเอสดบัเบิล้ยู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั นอกเหนือจำกวตัถุประสงค์หลกัในกำรจดังำน
เก่ียวกับสมุนไพร ในฐำนะท่ีเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงของ CISW เรำไดน้  ำเสนอผลิตภัณฑส์มุนไพรท่ีดี ในปัจจุบัน สมนุไพรถูกใชเ้ป็น
วตัถดุิบเพ่ือผลิต ผลิตภณัฑใ์นอตุสำหกรรมต่อเน่ือง อำทิ อสุำหกรรม เครื่องส ำอำง อำหำรเสรมิยำสมนุไพร ดงันัน้ ตลำดสมนุไพรจึงเป็น
ตลำดท่ีมีกำรเติบโตสงูอย่ำงต่อเน่ืองดำ้นตลำดส่งออกท่ีบรโิภคสมนุไพรท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น จีน และอเมริกำ เป็นตน้ กำรบรโิภคของคน
รุ่นใหม่ท่ีนิยมใชส้มุนไพรมีส่วนส ำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำของ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพรำะเป็นทำงเลือกในกำรดูแลสุ ขภำพโดยมองว่ำ
ปลอดภยัและมำจำกธรรมชำติ รวมถึงนโยบำยของภำครฐัท่ีส่งเสรมิผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในอตุสำหกรรม สมนุไพร ผ่ำนแผนแม่บทว่ำดว้ยกำร
พฒันำสมนุไพรไทย ปี 2560-2564
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กำรทดสอบที่แม่นย ำสูงส ำหรับกำรตรวจหำไวรัส COVID-19 โดยใชน้ ำ้ลำย กำรทดสอบแบบง่ำย เชิง
คณุภำพ แบบทดสอบ ณ จดุดแูล ดว้ยผลลพัธภ์ำยใน 5-10 นำที หลีกเลี่ยงภำวะแทรกซอ้นจำกกำรแหย่จมกู กำร
เจำะเลือด และผลลพัธท์ี่ลำ่ชำ้
Viraspec น ำเขำ้จำกสวีเดน ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนยุโรป อย.ไทยรบัรองส ำหรบักำรใชง้ำนแบบมืออำชีพ 
No. T 6400180 และ Home use No. T 6400346
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identyME โดย testFRWD เป็นระบบกำรรบัรองท่ีบำ้นและกำรตรวจสอบผลลพัธแ์บบดิจิทัล 
ปรบัขนำดไดแ้ละเรยีบง่ำย ส ำหรบัแพลตฟอรม์กำรทดสอบอย่ำงรวดเรว็ เช่น กำรทดสอบแอนติเจนและ
แอนติบอดีที่ผสำนรวมเขำ้กบัแอปพลิเคชนั ระบบควบคมุกำรเขำ้ออก หรอืหนงัสือเดินทำงด้ำนสขุภำพ
ไดอ้ย่ำงรำบรืน่และง่ำยดำย
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เรำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเครือ่งปรบัอำกำศย่ีหอ้ Star Aire ในประเทศกมัพชูำ เรำมีเครื่องปรบัอำกำศ

หลำยประเภท เช่น แบบติดผนงั, แบบหนำ้ต่ำง, แบบตัง้พืน้, แบบแขวน สั่งซือ้จำกโรงงำนผูผ้ลิต พรอ้ม

ติดตัง้ภำยนอกอำคำรและรโีมทคอนโทรล
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THOMAS electric motorcycles

By VST ECS (THAILAND) CO., LTD.

บรษัิท ซีไอเอสดบัเบิล้ย ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตไ์ฟฟำ้ของ THOMAS ในประเทศ
กัมพูชำและลำว พรอ้มน ำเสนอรถจักรยำนยนตไ์ฟฟ้ำท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ กระแสมำแรงแห่งอนำคตและเร็วเกินค ำด 
พลงังำนไฟฟำ้ 100% พลงังำนสะอำด ไรม้ลภำวะ เสียงเบำ และเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม
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THOMAS E-MOTOCYCLE
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พนัธมิตรระหวำ่งประเทศ
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พนัธมิตรระหวำ่งประเทศ
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พนัธมิตรไทย
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พนัธมิตรไทย
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พนัธมิตรไทย




