


Marimo5 มีความมุ�งมั่นที่จะเป�นส�วนหนึ่งในการป�องกันโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง หร�อที่เร�ยกกันว�า
Non-communicable disease (NCDs) ผ�านการให�ความรู�ด�านสุขภาพในสถานที่ทำงานเพ�่อนำไปสู�สังคมที่ดีข�้น 
เมื่อไม�นานมานี้คุณหร�อเพ�่อนร�วมงานของคุณมีป�ญหาทางด�านสุขภาพหร�อไม�? 
คุณมีความต�องการที่จะปรับปรุง/พัฒนาโรงอาหาร ภายในบร�ษัทของคุณหร�อไม�? 
คุณมีความต�องการที่จะทำให�องค�กรของคุณเป�นองค�กรสุขภาพดีหร�อไม�?
หากคำตอบของคำถามเหล�านี้คือ “ใช�” โปรดอย�าลังเลที่จะติดต�อเรา 
และช�วยกันคิดว�าเราสามารถเร��มกิจกรรมดังกล�าวได�ที่ไหนบ�าง นี่ถือเป�นก�าวเล็กๆ ก�าวแรกที่เกิดข�้น 
ผมและพนักงานจาก Marimo5 ทุกคน หวังว�าจะได�ร�วมงานกับคุณ โดยเราจะใช�องค�ความรู�ที่มี
ทั้งทางด�านโภชนาการ ว�ทยาศาสตร�การกีฬา และประสบการณ�ต�างๆ 
เพ�่อสนับสนุนบร�ษัทของคุณให�เป�นองค�กรสุขภาพดีและมีความสุข

คำทักทายจาก CEO

Workplace Health
Promotion

(Prevention of NCDs)

การบร�การให�ความรู�ด�าน
สุขภาพในสถานที่ทำงาน

ค�นคว�าว�จัยและพัฒนาเพ�่อ
ให�เกิดสถานที่ทำงาน

เพ�่อสุขภาพที่ดี
ในทว�ปเอเชีย

โปรโมทผลิตภัณฑ�เพ�่อ
สุขภาพภายในสถาน

ที่ทำงาน

องค�กรแห�งความสุข
(ความสุข 8 ประการ)

การดูแลจัดการเร�่องสุขภาพ/
องค�กรสุขภาพดี

การส�งเสร�มสุขภาพ
ด�วยอาหารสุขภาพ

ประโยชน�หลัก

ส�งเสร�มสุขภาพ
พนักงาน

ส�งเสร�มสุขภาพให�แก�
ครอบครัวของพนักงาน

สร�างวัฒนธรรม
"องค�กรแห�งความสุข

และสุขภาพดี”

พนักงาน การบร�หารงาน

ผลที่ได�รับ

ลดอัตราการขาดงาน
ลดอัตราการลาออก 
เพ��มความพ�งพอใจต�องาน
เพ��มประสิทธิภาพการผลิต
สร�างความสมดุลระหว�างชีว�ต
กับการทำงาน

ส�งเสร�มภาพลักษณ�
ส�งเสร�มการทำงานเป�นทีม
เพ��มอัตราการสมัครเข�าทำงาน
ลดรายจ�ายจากการสูญเสีย
ขณะปฏิบัติงาน
ซึ่งมีสาเหตุจากสิ�งที่กล�าวมาข�างต�น
ลดรายจ�ายค�าประกันสุขภาพ

เช�น ป�องกันโรคไม�ติดต�อเร�้อรัง
ปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมการทานอาหาร

ลดอัตราการเกิดโรคอ�วน เป�นต�น

ประโยชน�ของการส�งเสร�มสุขภาพในสถานที่ทำงาน

แบบแผนการดำเนินธุรกิจของ Marimo5
1

เข�าเยี่ยมชม
และรวบรวม

ข�อมูล

2

ส�งข�อเสนอ
ครั้งที่1

3
ติดตาม

feedback
จากลูกค�า

4

ส�งข�อเสนอ
ครั้งที่2

8
การทบทวน

7
บร�การ 

6
ชำระเง�น

5
ทำสัญญา

Marimo5 เข�าเยี่ยมชมและสำรวจ
สถานที่ทำงาน เช�น โรงอาหารภาย
ในบร�ษัท และรวบรวมข�อมูลเพ�่อ 
ให�เข�าถึงความต�องการของลูกค�า
มากยิ�งข�้น

Marimo5 จะส�งข�อเสนอ (proposal) 
ที่ตรงกับความต�องการของลูกค�า

ติดตาม feedback จากลูกค�า
หลังจากที่ทางเราส�งข�อเสนอ 
(proposal) ไปให�

Marimo5 จะส�งข�อเสนอ 
(proposal) ครั้งที่ 2 ไปให� 
โดยจะทำการปรับปรุงแก�ไข
ให�สอดคล�องกับ feedback 
ที่ได�รับจากลูกค�า

Marimo5 จะทำการทบทวนการ 
ให�บร�การร�วมกับลูกค�าและ
ทางเราจะให�คำแนะนำที่ตรงกับความ
ต�องการของลูกค�าต�อไป

Marimo5 จะเร��มให�บร�การหลังจาก
ที่การชำระเง�นได�รับการยืนยัน 

ลูกค�าทำการชำระเง�น Marimo5 ทำการร�างสัญญา 
ซึ่งข�้นอยู�กับข�อตกลงระหว�าง
ทั้งสองฝ�าย

Marimo5 CEO
Shigeru Yamato



2. การประเมินผลและปรับปรุงโรงอาหาร
Marimo5 เข�าเยี่ยมชมโรงอาหารของลูกค�าเพ�่อประเมินสุขอนามัย 
ว�ธีประกอบอาหาร และอบรมผู�ประกอบอาหาร 
เราคิดว�าการทำโรงอาหารให�ถูกสุขอนามัยนั้น 
นอกจากการอบรมพนักงานที่มาใช�โรงอาหารแล�ว 
การอบรมผู�ประกอบอาหารก็สำคัญด�วยเช�นกัน โดยจะใช�เวลาอบรม 6 เดือน 
เพ�่อพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพของแต�ละร�านต�อไป

ระยะเวลากิจกรรม: 90 นาที/ครั้ง หลังช�วงพักทานอาหารกลางวัน

3. Marimo5 Health Station
Marimo5 ทำโรงอาหารให�เป�นศูนย�กลางที่ทุกคนสามารถเข�าถึงได� 
ทั้งข�อมูลและผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพต�างๆ ผ�านกิจกรรม Marimo5 Health Station  

ตัวอย�างกิจกรรม
การวัดองค�ประกอบร�างกายของพนักงาน ด�วยเคร�่องมือเฉพาะทาง 
เพ�่อตรวจวัดปร�มาณไขมัน อายุร�างกาย ฯลฯ 
พร�อมแปลผลและให�คำแนะนำโดยนักโภชนาการประจำบร�ษัท Marimo5
ทดลองใช�ผลิตภัณฑ� ชิมอาหารหร�อเคร�่องดื่มเพ�่อสุขภาพ

1. การให�ความรู�ด�านสุขภาพแก�พนักงาน
Health Education Program ของ Marimo5 ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงาน
ทุกคนที่ต�องการมีสุขภาพที่ดีข�้น เรามีสมุดกิจกรรมที่จัดทำข�้นเพ�่อประกอบการบรรยาย
โดยเฉพาะ ซึ่งเต็มไปด�วยความรู� และข�อแนะนำในการเลือกทานอาหารเพ�่อสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรเร�งรัดสำหรับพนักงานที่เป�นกลุ�มเสี่ยงด�านสุขภาพ เช�น 
โรคอ�วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป�นต�น เพ�่อเสร�มสร�างร�างกายให�แข็งแรงและ
มีสุขภาพดี

บร�การจาก Marimo5

คุณรู�จัก
ท�องผูกดีแค�ไหน

บทนำ ความสำคัญของ
ผู�ประกอบอาหาร

โภชนาการและการชั่งตวงสาธิตการทำอาหารสุขภาพ

การดัดแปลงอาหารทั่วไป
ให�เป�นอาหารสุขภาพ

สุขอนามัยพ�้นฐานและ
ความสะอาดของอาหาร

สรุปกิจกรรมและมอบประกาศนียบัตร

กระดูกแข็งแรงได�โดยไม�
ต�องง�ออาหารเสร�ม

สมดุลฮอร�โมน
เพศหญิง

【ตัวอย�างหัวข�อเว�ร�คช็อป】

【ตัวอย�างหัวข�อเว�ร�คช็อป Chef training (ระยะเวลา 6 เดือน)】

ความรู�พ�้นฐาน
ด�านโภชนาการ

ประโยชน�ของผัก
และผลไม� 5 สี

สำหรับบร�ษัทที่สนใจกิจกรรมหร�อต�องการโปรโมทผลิตภัณฑ�ผ�านกิจกรรม
Marimo5 Health Station สามารถติดต�อเราได�โดยตรง

ระยะเวลากิจกรรม: 90 นาที/ครั้ง ในเวลาทำงาน



4. การให�บร�การร�วมกับ TANITA Thailand
Marimo5 ได�ร�วมมือกับ TANITA Thailand (Central Marketing Group) เพ�่อ 
ส�งเสร�มสุขภาพให�แก�พนักงาน ผ�านกิจกรรม Health Education Program 
โดยใช�เคร�่องมือตรวจสุขภาพจาก TANITA
นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมเฉพาะเพ�่อลดไขมันสำหรับลูกค�าตามองค�กรต�างๆ 
โดยใช�การตรวจวัดองค�ประกอบร�างกายร�วมด�วยพร�อมแปลผลและให�คำแนะนำ　
โดยนักโภชนาการประจำบร�ษัท Marimo5

สำหรับผู�ที่สนใจสินค�าของ TANITA (ทั้งสำหรับใช�ในบร�ษัทหร�อใช�ในบ�าน) 
สามารถติดต�อเราได�โดยตรง

6. การว�จัยและพัฒนา “องค�กรสุขภาพดีและมีความสุข” ในทว�ปเอเชีย

โดยมุ�งเน�นการส�งเสร�มสุขภาพในสถานที่ทำงานในทว�ปเอเชีย 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งในประเทศไทย ในส�วนของ “อาหาร” 
เราได�พัฒนาเมนูอาหารไทยเพ�่อสุขภาพทั้งของคาวและของหวาน 
โดยลดการใช�น้ำมัน น้ำตาล และเกลือ แต�ยังคงความอร�อยไว�
ในส�วนของ “รูปแบบการทำงาน” 
เราดำเนินการว�จัยเพ�่อหารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมที่สุด 
หนึ่งในนั้นคือ Happy Workplace Program 
(โครงการสร�างองค�กรแห�งความสุข) 
ซึ่งได�รับการส�งเสร�มโดยรัฐบาลไทย สำหรับบร�ษัทหร�อ
มหาว�ทยาลัยที่สนใจร�วมงานว�จัย สามารถติดต�อเราได�โดยตรง

เราดำเนินการว�จัยและพัฒนาในเร�่องของ “อาหาร” และ “รูปแบบการทำงาน” 

5. จัดการประชุม การสัมมนา
และการฝ�กอบรมระดับนานาชาติ

Marimo5 เป�นผู�จัดงานประชุมหร�องานสัมมนาระดับนานาชาติ 
เพ�่อให�ผู�เข�าร�วมเห็นถึงความสำคัญของ Happy Workplace Program 
(โครงการสร�างองค�กรแห�งความสุข) ซึ่งเป�นโปรแกรมที่ได�รับการสนับสนุน
โดยรัฐบาลไทย, แนวคิด “Health and Productivity Management 
(การบร�หารจัดการสุขภาพและผลิตภาพ)”ของประเทศญี่ปุ�น 
และการบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืน 
นอกจากนี้เรายังจัดอบรมเกี่ยวกับการส�งเสร�มสุขภาพในสถานที่ทำงานให�กับบร�ษัท
และมหาว�ทยาลัยต�างๆ ด�วย
บร�ษัทหร�อมหาว�ทยาลัยที่สนใจการอบรมเกี่ยวกับการส�งเสร�มสุขภาพ 
สามารถติดต�อเราได�โดยตรง

ราคา (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ��ม)

Marimo5 นำเสนอแบบแผนต�างๆ ตามความต�องการของลูกค�า

การให�ความรู�ด�านสุขภาพแก�พนักงาน (Health Education Program)

การประเมินผลและปรับปรุงโรงอาหาร (Chef Training)

Marimo5 Health Station

ผลิตภัณฑ�จาก TANITA

15,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

15,000 บาท/ครั้ง

สำหรับพนักงาน    790 บาท ~
สำหรับองค�กร       199,900 บาท ~
สามารถผ�อนได�เดือนละ 6,000 บาทข�้นไป โปรดสอบถาม

*อาจมีกรณีที่ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการเดินทางเพ��มเติมข�้นอยู�กับสถานที่จัดกิจกรรม

*หากซื้อสินค�ามูลค�า 5,000 บาท ข�้นไป จัดส�งฟร�

 Thailand



A HEALTHYAND
HAPPY WORKPLACE

LET'S CREATE 



ข�อมูลบร�ษัท

ชื่อบร�ษัท
Marimo5 Co., Ltd.

วันที่ก�อตั้ง
กันยายน พ.ศ.2556

ที่อยู�
25/11 ซอยสุข�มว�ท16 ถนนสุข�มว�ท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

CEO
Mr. Shigeru Yamato

การบร�การจาก Marimo5
• การให�ความรู�ด�านสุขภาพแก�พนักงาน
• การประเมินผลและปรับปรุงโรงอาหาร
• การโปรโมทผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพภายในสถานที่ทำงาน
• การจัดงานประชุมและงานสัมมนาในระดับนานาชาติ
• การว�จัยและพัฒนาเพ�่อการทำงานอย�างมีสุขภาพดีและ
   มีความสุขในทว�ปเอเชีย

ติดต�อสอบถามได�ที่
โทร. 
อีเมล�: 
เว็บไซต�:

080-076-6645 (ภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ�น)
info@marimo5.com
www.marimo5.com 


