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Good Goods สิ นค้าภู มิปัญญาท้องถิ่ นที่ ผ่าน
การพัฒนาคุ ณภาพและออกแบบให้ผลิ ตภัณฑ์
แบรนด์ไทยมี ความร่ วมสมัยด้วยความปรารถนา
ที่จะสื บสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุ น
่ ยืน รายได้ทังหมด
้
ชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยัง
นํ ากลับไปพัฒนาชุ มชนเพื่ อรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่ นให้คงอยู่ ต่อไป

The Thai local-wisdom products are designed
& developed with a contemporary twist to
become a Modern-Thai brand. Good Goods
aspire to promote cultural heritage and
bring happiness and longevity to the Thai
artisan community. The profits from all
transactions will be donated to keep the
artisan community alive and flourishing.

Good Signature Glass
Gift Box 540.-

( แก้วทรงสังกะสี 390 ml +
แก้วทรงก้นจี บ 270 ml )

แก้วทรงสังกะสี และแก้วทรงก้นจี บที่ ได้แรงบันดาลใจ
จากแก้วที่ ใช้ในร้านกาแฟสมัยก่ อน แต่ ปรับวัสดุให้เป็ น
เซรามิ ก ตกแต่ งด้วยลวดลายของแบรนด์ Good Goods
สามารถนําเข้าเตาไมโครเวฟได้ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ร่วม
้ ามารถจับคู่
พัฒนากับชุมชนในจังหวัดลําปาง ในเซตนี ส
แก้วอื่ นได้เพื่ อมอบเป็ นของขวัญสุ ดพิ เศษในช่วงเทศกาล

Good Favorite
Gift Box 825.-

( แก้วทรงสังกะสี 390 ml + กาแฟดริ ป 50 g
่ น
+ กาแฟคัว่ บดแท้250 g + มันญีป
ุ่ 4 สีกรอบ 40 g )
ส่งความสุขและความรูส
้ ก
ึ ดีๆ ผ่าน Good Favorite Gift Box
้
โดยเซตนี รวมผลิ ตภัณฑ์ยอดนิ ยมของ Good Goods
้ อน” กาแฟคุณภาพที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์
“กาแฟภูชีเดื
จากแบรนด์ที่ ร่วมพัฒนากับชุ มชนชาวไทยเผ่ าม้ง บ้าน
ร่ มฟ้ าหลวง อ.เวี ยงแก่ น จ.เชี ยงราย เข้าชุ ดกับแก้วลาย
เอกลักษณ์ของ Good Goods และขนมแปรรู ปมันญี่ ปุ่น
ออร์แกนิ ก 4 สี กรอบทัง้ รสคลาสสิ ค และรสซาวครี ม
จากสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
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Good Voyage
Gift Set 898.-

( กระเป๋ าสานพลาสติ ก ไซส ์ M+ สมุ ดโน๊ต A6
+ กระเป๋ าซิ ป ไซส์ S, M )
ตะกร้าสานพลาสติ ก Good Goods ที่ ได้รบ
ั ความนิ ยม
สานโดยฝีมื อของคนพิ การจากสมาคมรวมใจคนพิ การ
จ.อุ ดรธานี สร้างรายได้ และได้สร้างความภาคภู มิใจให้
กับพี่ ๆคนพิ การ คู่ กบ
ั กระเป๋ าซิ ปผ้าแคนวาส Signature
ของร้าน Good Goods มี หลากหลายสี ให้เลื อก และเป็ น
ที่ นิยมสําหรับการเลื อกให้เป็ นของขวัญมาโดยตลอด

Good Coffee

Gift Box 1,030.( แก้วทรงสังกะสี 390 ml + ดริ ปเปอร์
เซรามิ ก + กาแฟคั่วบดแท้ 250 g )
ชุ ดของขวัญ ที่ ลงตัว สํ า หรับ คนรัก กาแฟด้ว ย กาแฟ
ภู ชีเ้ ดื อน แก้วกาแฟทรงคลาสสิ ค และแก้วดริ ปกาแฟ
จากแบรนด์ Good Goods”

กาแฟที่ ปลู กด้วยความตัง้ ใจชาวไทยเผ่ าม้ง บ้านร่ มฟ้ า
หลวง อ.เวี ยงแก่ น จ.เชี ยงราย ภายใต้โครงการ
้ ่ป่าโดยการลดใช้สารเคมี
“เซ็นทรัล ทํา” ที่ตงใจรักษาพื
ั้
นที
และปลู กกาแฟแบบอิ นทรี ย ์ “กาแฟภู ชีเ้ ดื อน” จึงเต็ มไป
้ ตอน และด้วยรสชาติ อน
ด้วยความใส่ ใจในทุ กขัน
ั เป็ น
เอกลักษณ์ที่มีกลิ่ นหอมของไม้นานาพันธุ ์ ทําให้นอกจาก
จะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยังมีส่วนร่วมในการต่อยอดอาชีพ
ที่ยงั่ ยืนให้ชุมชนบ้านร่มฟ้ าหลวง จ.เชียงรายอีกด้วย เหมาะ
เป็ นของขวัญสําหรับคอกาแฟที่ ตอ
้ งการอิ่ มเอมความ
หอมของกาแฟ และดื่มดํ่ากับความสุ ขของการเป็ นผู ม
้ อบ
โอกาสให้ชุมชน
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Good Abundance
Gift Set 2,100.-

( กระเป๋ าสานพลาสติก ไซส์ L+ ฟั กทองกรอบ 40 g
+ แยม 70 g + กาแฟดริ ป 50 g + กาแฟคั่วบดแท้
250 g + แก้วทรงสังกะสี 390 ml + ดริ ปเปอร ์
เซรามิ ก )
สร้างความสุ ขและเติ มเต็ มความพิ เศษให้กบ
ั วันเวลาดี ๆ
ด้วยเซตส่ งมอบความสุ ขที่ เต็ มเปี่ ยมด้วยผลิ ตภัณฑ์
คุ ณภาพของ Good Goods ที่ ร่วมพัฒนากับชุ มชนต่ างๆ
อันประกอบไปด้วย ตะกร้าสานพลาสติ กใบใหญ่ สานโดย
ฝีมือของคนพิการจากสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี
ฟั กทองกรอบรสคลาสสิ ค และคาราเมลผสมเกลื อ จาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ตําบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย
จ.น่ าน และ “กาแฟภู ชีเ้ ดื อน” กาแฟคุ ณภาพที่ มีรสชาติ
เป็ นเอกลักษณ์จากแบรนด์

้ ังมี แก้วกาแฟทรงคลาสสิ คลายช้าง และแก้ว
นอกจากนี ย
ดริ ปกาแฟ จากแบรนด์ Good Goods โดยนอกจากจะ
เป็ นเซตส่ งต่ อความสุ ขที่ รวบรวมแต่ ผลิ ตภัณฑ์คุ ณภาพ
้
ไว้ดว้ ยกันแล้ว รายได้จากการจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ทังหมด
ยังถูกนํากลับไปพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Good Treasure
Gift Set 2,102.-

( กระเป๋ านอร ์มอลช็ อปปิ้งแบ็ ค ขาวม้า + กาแฟ
ดริ ป 50 g + แก้วทรงสังกะสี 390 ml + แก้วทรง
ก้นจีบ 270 ml + กระเป๋ าซิปผ้าขาวม้า ไซส์S, M, L )
ผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรี อีกหนึ่งลายผ้าที่เป็ นเอกลักษณ์
อันโดดเด่ นของประเทศไทย ลายตารางที่ ถูกทออย่ างดีใช้
สีส ันสดใส และแตกต่าง แต่ดูสวย ทันสมัยเมื่อมาออกแบบ
้
เป็ นกระเป๋ าหลากหลายขนาดให้เลือก ทังขนาดใหญ่
หรื อ
ขนาดพอเหมาะ ที่ใช้ใส่ของจุกจิก และพกง่าย มาพร้อมกับ
กาแฟภู ชีเ้ ดื อน และแก้วกาแฟทรงคลาสสิ คลายช้าง 2 ใบ
จากแบรนด์ Good Goods ของขวัญนี ไ้ ม่ ได้เป็ นเพี ยงสินค้า
้ แต่ย ังสะท้อนให้เห็ นถึงผลผลิตคุณภาพดี
ของชุมชนเท่านัน
จากชุมชนอันเป็ นสัญลักษณ์ของความยั่งยืน และความสุข
ในชุ มชนด้วย
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Top of Goods
Gift Set 685.-

( กระเป๋ าสานพลาสติ ก ไซส ์ S + กาแฟดริ ป 50 g
+ แก้วทรงสังกะสี 390 g )
ชุดของขวัญที่รวมสินค้าขายดีที่สุดไม่ว่าจะเป็ น ตะกร้าสาน
พลาสติก Good Goods ที่ ได้รับความนิ ยมสานโดยฝีมือของ
คนพิ การจากสมาคมรวมใจคนพิ การ จ.อุ ดรธานี แก้ว
กาแฟทรงสังกะสี ลายเอกลักษณ์ของ Good goods และ
้ อน ‘drip coffee’ จากความร่ วมมื อของชาวไทย
กาแฟภูชีเดื
เผ่ าม้ง บ้านร่ มฟ้ าหลวง อ.เวี ยงแก่ น จ.เชี ยงราย รวมกับ
“เซ็ นทรัล ทํา” ออกมาเป็ นกาแฟ ดริ ปหอม ๆ รสชาติ
ละมุ น และมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว

Good Memory
Gift Set 819.-

( กระเป๋ าซิ ป ไซส ์ L + สมุ ดโน๊ต ไซส ์ A6, B6 )
บันทึกความทรงจําที่ ดีกบ
ั ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนจากใจ ชาว
จ.สกลนคร ที่ นําเอาผ้าทอมัดหมี่ ยอ
้ มครามธรรมชาติ
มาออกแบบเป็ นสมุ ดปกผ้าลายครามขนาดกระทัดรัด
มี ลวดลายเฉพาะตัว ด้านในยังเป็ นกระดาษถนอมสายตา
ช่วยให้ผูใ้ ช้อ่านเขียนได้อย่างสบายตา พร้อมกับกระเป๋ าซิ ป
สุ ดคลู ลายเอกลักษณ์ของแบรนด์ Good Goods เหมาะ
แก่ การมอบเป็ นของขวัญแทนความทรงจําดี ๆ จากผู ใ้ ห้
สู่ ผูร
้ บ
ั อย่ างสมบู รณ์แบบ
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Good Thai Living
Gift Set 1,848.-

( กระเป๋ าเสื่ อกก + พัดกระจู ด + กระเป๋ า
เหรี ยญ + กระเป๋ าซิ ปผ้าขาวม้า ไซส ์ M )
เซ็ ตกระเป๋ าสานงานคราฟต์ ที่ วิสาหกิจชุ มชนสายรุ ้งนาวา
ทอง นําไหลหรือต้นกกมาแปรรูปผสมผสานกับเส้นไหมและ
ครามธรรมชาติ เมื่ อนําทัง้ 3 สิ่ งมารวมเข้าด้วยกันเป็ น
นวัตกรรมทางภูมิปัญญาที่ ผสมผสานกันได้อย่ างลงตัว ที่
สําคัญกระเป๋ าทุ กใบยังมี ความพิ เศษตรงที่ลวดลายต่ างกัน
ในกระเป๋ ายังมี พัดกระจูดเตยปาหนัน จังหวัดตรัง กระเป๋ า
สตางค์ผ้าขาวม้า จ.ราชบุ รี และกระเป๋ าเหรี ยญผ้าซาโอริ
จ.พังงา
เซตของขวัญนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุขที่สร้าง
รายได้ให้กบ
ั ชุ มชนเพื่ อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีความหลาก
้
หลายยิ่ งขึน

Good Craft

Gift Set 1,360.( กระเป๋ าคลัชท์เตย + กระเป๋ าเหรี ยญเตย
+ กล่ องเอนกประสงค ์ )
ชุดของขวัญแทนความสุขจากใจ โดย กลุม
่ จักสานเตยปาหนัน
บ้านดุหุน จังหวัดตรัง “เตยปาหนัน” เตยทะเลที่ขนอยู
ึ้
่มาก
ตามชายฝั่ งอันดามัน ใบยาวสีเขียวมีความยืดหยุน
่ และทนทาน
้
คนเก่าแก่นิยมนํามาทําเครื่องจักสานสารพัดประโยชน์ตังแต่
กระเชอ กระบุ ง เสื่ อ ไปจนที่ ใส่ ยาเส้น Good Goods ชอบ
้
ความเรียบง่ายของลายสานที่ดร
ู ่วมสมัย ทังกระเป๋
าใส่เอกสาร
กระเป๋ าเหรียญ และกล่องอเนกประสงค์ขณะเดียวกับทีใ่ ส่ ใจ
้ มอย่ างลงตัว
สิ่ งแวดล้อมพร้อมรักษาภู มิปัญญาดังเดิ
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Good Aroma
450.-/pc

( นํา้ มันหอมระเหย 10 ml )
ประกอบไปด้วยพิ มเสนนํา้ ปรุ งผสมนํา้ มันหอมระเหยแท้
100% มี 3 กลิ่ นดังนี ้ กลิ่ นมะลิ ช่ วยให้ร่างกายสงบ รู ส
้ ก
ึ
ผ่ อนคลาย หายใจสะดวก กลิ่ นพวงชมพู ช่ วยกระตุ น
้ ให้
ร่ างกายรู ส
้ ก
ึ ตื่ นตัว หอมเย็ นสดชื่ น ลดความเครี ยด ช่ วย
ให้ผ่อนคลาย กลิ่นปีบ ช่วยทําให้สดชื่น คลายเครียด บรรเทา
อาการนอนไม่ หลับ หื ด หอบเหนื่ อย ทําให้ระบบหายใจดี
้ ผลิ ตภัณฑ์จากชมรมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวโดย
ยิ่ งขึน
ชุ มชน ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุ ทรปราการ

Good Scarf
690.-

( ผ้าพันคอทอมื อย้อมสี ธรรมชาติ 35x195 cm )
ผ้าทอมื อย้อมสี ธรรมชาติ จาก บ้านกุ ดจิ ก อ.วานรนิ วาส
้ ม และการ
จ.สกลนคร โดดเด่ นด้วยการทอมื อแบบดังเดิ
้
คัดเลื อกวัตถุ ดิบที่ มีคุณภาพ ตังแต่
การเลื อกเส้นฝ้ ายแท้
้
เนื อนุ่ มไม่ ตกสี และใช้เทคนิ คการย้อมครามจากธรรมชาติ
ให้สีส ันและลวดลายที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ยิ่งใช้ยิ่งสวย
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Canvas Picnic Bag
595.-

( กระเป๋ าผ้ากระสอบเคลื อบกันนํา้
10x10x12 inch )
กระเป๋ าผ้ากระสอบเคลื อบกันนํา้ ออกแบบพิ เศษสําหรับ
ปี ใหม่ ตกแต่ งผ้าข้าวม้าเพื่ อใช้เป็ นกระเป๋ าทรงกว้างที่
เหมาะกับการใส่ ของขวัญงานฝีมื อหรื อขนม และอาหาร
ต่ างๆ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ได้ตลอดปี
* Available Nov 2022

Canvas Carry Bag
635.-

( กระเป๋ าผ้ากระสอบเคลื อบกันนํา้
7x13x17 inch)
้
กระเป๋ าผ้ากระสอบเคลือบกันนําออกแบบพิ
เศษสําหรับ
ปีใหม่ ตกแต่ งผ้าข้าวม้าเพื่ อใช้เป็ นกระเป๋ าทรงสู ง เหมาะ
้ า หรื อขนม และอาหาร
กับการใส่ ของขวัญงานฝีมื อ เสื อผ้
ต่ างๆ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ได้ตลอดปี
* Available Nov 2022
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Foldable Shopping Bag
345.-

( กระเป๋ าผ้าร่ มพับสะดวก 34x60 cm )
กระเป๋ าผ้าร่ ม ถู กออกแบบให้สะดวกต่ อการใช้งานหอบหิ ว้ ของต่ างๆได้ ไม่ กลัวเลอะทําความสะอาดง่ าย
้ ที่ สี สน
และพับเก็ บเป็ นสัดส่ วน ไม่ กินพื น
ั และลวดลายเฉพาะของ Good Goods ทําให้สวยงาม และสะดวก
ในการหาเมื่ อเก็ บในกระเป๋ า มี 3 collections
1. Blue and White
2. Signature basket (Rainbow, Green shade)
3. Walking Elephant
* Available Nov 2022
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Good Box of Gift
1,500.-

( กล่ องอเนกประสงค ์หุ ม
้ ผ้าไทย 24.5x17x9 cm)
กล่องของขวัญผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติจากสกลนคร ผ้าย้อม
้ ม
ครามบ้านกุดจิก จ.สกลนคร โดดเด่นด้วยการทอมือแบบดังเดิ
่ ีคณ
้
และการคัดเลือกวัตถุดบ
ิ ทีม
ุ ภาพ ตังแต่
การเลือกเส้นฝ้ าย
้ ่ มไม่ตกสีและใช้เทคนิ คการย้อมครามจากธรรมชาติ
แท้เนื อนุ
่ วยงามเป็ นเอกลักษณ์ยิง
่ ผ่านการใช้งาน
ให้สีส ันและลวดลายทีส
้
ยิ่งสวยขึนตามเวลา

Good Touch of Nature
1,290.-

( กล่องเครื่องเขี ยนหุ ม
้ ผ้าไทย 25x17.3x6.4 cm )
กล่องเครื่องเขียนผ้าไทยเป็ นหนึ่งในของขวัญที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ โดยนอกจากจะส่งมอบความเป็ นไทยผ่านสิ่งของใน
ชีวิตประจําวันได้กลมกลืน และทันสมัยแล้วผลิตภัณฑ์กล่อง
เครื่องเขียนผ้าไทยยังสามารถใส่เครื่องเขียนได้หลากหลาย
ตามช่องถูกแบ่งออกเป็ นขนาดต่างๆ ที่สะดวกต่อการใช้งาน
ของผู ้รับ ซึ่งกล่องเครื่องเขียนผ้าไทยนี มี้ ทงรู
ั้ ปแบบของการ
หุ ม
้ ผ้าทอสี ครามจากชนเผ่ าภู ไท จ.สกลนคร
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GIFT GOOD, DO GOOD
มอบของขวัญแทนใจให้ผู้รับ
มอบความสุขกลับสู่สังคม

ร่วมออกแบบตัวตนที่โดดเด่น
ด้วยของขวัญเฉพาะองค์กรของคุณ
Consulting วางคอนเซปต์ถึงการผลิต
Good Gift ดีต่อใจ มอบความสุขกลับสู่สังคม
Production จัดทําสือ
่ ประชาสัมพันธ์ และวิดีโอ
Contact Us
Sajeephan Wongchit
WoSajeephan@central.co.th
02-100 9695
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good goods
ที่ จริ งใจมารเ์ ก็ ต
จ.เชี ยงใหม่

good goods
ที่ ศู นยก
์ ารค ้าเซ็ นทรล
ั เวิ ลด ์
้ 1 โซน Hug Thai
ชัน
จ.กรุ งเทพมหานคร

รายได ้ทงหมดนํ
ั้
ากล ับไปพ ัฒนาชุ มชน
เพื่ อร ักษาว ัฒนธรรมท ้องถิ่ นให้คงอยู่ ต่อไป

CONTACT US
: goodgoods@central.co.th
: @aboutgoodgoods

