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FREEDOM IS HAVING A CHOICES



Power UP (Thailand) established since 2010 service 
provider for lead-acid battery. In 2018 expanded into 
Lithium iron phosphate battery for low speed electric 
vehicle. Designed and develop new electric Tuktuk 
Thailand the first Friendly Design Tuktuk wheelchair 
accessible, first time ever. 

With our passion and vision for the future aging society, 
first wheelchair accessible Tuktuk has been launched 
in December 2019. PUTT tuktuk are practicality and 
environmental friendly with electric power.

PUTT is the future of mobility first mile, last mile that no 
pollution to environment with wheelchair accessible for 

Company Profile



Business Opportunities with PUTT



Wheelchair Accessible for Rent Vehicle

PUTT
✓Only 1,500 baht per 

day
✓ 4 passengers or
✓ 2 passengers + 1 

wheelchair
✓Electronic Power

VAN with lift
✓ 4,000 baht++ per day
✓ 2 passengers + 2 

wheelchair

Alphard Welcab
✓ 8,000 baht++ per day
✓ 4 passengers + 1 

wheelchair
✓ Luxury



Target 
Customer

Service รถสามล้อให้บริการสาธารณะ 
กลุ่มลูกค้า บุคคลทั่วไป พ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่จำเป็น 
ต้องใช้วีลแชร์ในการเดินทาง  

Sell เพื่อประกอบธุรกิจ  
อู่สามล้อที่ต้องการปรับธุรกิจใหม่ หารายได้เพิ่มขึ้น 
โครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท Wellness 
ดูแลผู้สูงวัย เพื่อทดแทนรถกอล์ฟ ด้วยรถตุ๊กๆพัทธ์ 
ที่สามารถจดทะเบียนวิ่งบนถนนได้ ถูกต้องตามกฏหมาย



Wheelchair accessible electric iconic TUKTUK 
Worry free maintenance program included battery LI-ION 
PAYLESS, save more compare with van with wheelchair lift 
ONLY 400 baht per day no hidden cost* 
BETTER corporate image + environmental friendly

PUTT’s Exclusive summary 



Wheelchair 
user in  
Bangkok 64,000 
user 

16,000 special 
care 
48,000 elders 



Nursing Care เพิ่มขึ้นกว่าปีละ 
100 แห่ง ปัจจุบันมีกว่า 7,000 

ศูนย์ดูแล

Source: Prachachat



บ้านเพื่อคนที่คุณรัก Eldery Care 

Source: Facebook AP Thai



รักษ์โลก เพื่อลูกหลาน

Source: Techsauce

รถตุ๊กๆไฟฟ้า1คัน เท่ากับ 
ลดก๊าซเรือนกระจก 4.18ตัน/ปี



รักษ์โลก เพื่อลูกหลาน

Source: Techsauce

รถตุ๊กๆไฟฟ้า1คัน เท่ากับ 
ลดก๊าซเรือนกระจก 4.18ตัน/ปี

เทียบเท่าต้นไม้ 199ต้น/ปี*



สามารถขึ้นรถ
อย่างง่ายดาย 
ทุกสภาพร่างกาย 
สะดวก ปลอดภัย 
ไม่ลำบาก



PUTT Stories 2021



Friendly Design Expo



Thailand Tourism 
Authority 



ตุ๊กตุ๊กพัทธ์ พาไปฉีดวัคซีน 
ให้บริการฟรี แก่ประชาชนที่เดินทาง

ไปรับวัคซีนต้านCovid-19 ที่ 
รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ให้บริการไปกว่า 1,000 ราย



Live Love Life
การสร้างสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย และ
เป็นมิตร ให้กับกลุ่มผู้สูงวัย 
ผุ้พิการ และผู้จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ให้
สามารถออกมา คลับเฮ้าส์ พื้นที่ส่วนกลาง  

สามารถช่วยให้เค้าเหล่านั้นไม่รู้สึก โดด
เดี่ยว เดียวดาย และสามารถมีความสุขใน
การใช้ชีวิตได้มากขึ้น 

รถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ นอกจากไม่ก่อให้เกิด
มลพิษทางเสียง ทางอากาศ ยังสามารถใช้
วิ่งในโครงการได้อย่างปลอดภัย และเป็น
มิตรกับทุกๆคน

Value Proposition สินค้าจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิต ได้อย่างไร



First mile Last mile mobility
ทุกโครงการตั้งแต่ คอนโดมิเนียม ไปจนถึง
โครงการแนวราบ เพื่อใช้เป็น Shuttle 
service เพราะรถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ สามารถ
จดทะเบียนเพื่อวิ่งบนถนนได้อย่างถูกต้อง
ตามกฏหมาย 

เสริมภาพลักษณ์ทั้ง การใช้ยานยนต์สมัย
ใหม่ มาเป็นรถบริการ ที่ไม่ปล่อยมลพิษ 
รวมถึงสามารถขยายขอบเขตการให้
บริการ ไปพื้นที่โดยรอบ ในช่วงกลางวันที่
คนไม่เยอะ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ลูกบ้านได้อีกมาก

Service obtainable market : กลุ่มไหน สามารถใช้บริการพัทธ์ได้บ้าง



Friendly Design Electric Vehicle #designforall

อยากไป
ไหน...
ให้ “พัทธ์” 
พาไป


