
สคต. ณ กรุงโซล 

  วนัท่ี 11 ตลุาคม ปี 2561 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงโซล 
รำยงำน Business Creation and Networking 

วันที ่11 ตุลำคม ปี 2561 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลบุคคล-องค์กรที่เข้ำพบ 
 ชื่อ : E-SSAN FOOD 
 ที่อยู่ : Gyeonggi-Do, Hwaseong-si, Seosin myon, Heundeul-gil 36 
 โทรศัพท์ :   031-356-7886 (ประธำน Lee Young-jae)  
       :   010-5240-0337 (คุณภำวินี ดำวแก้ว) 
     แฟกซ์ : 031-357-3352  
 รำยชื่อผู้เยี่ยมชมโรงงำน : 

1. นำงสำววิลำสิน ี โนนศรีชัย   ผู้อ ำนวยกำร สคต. ณ กุรงโซล 
2. นำยวุฒิธร  โทณะวณิก        ผู้ช่วยอ ำนวยกำร สคต. ณ กุรงโซล 
3. Mr. Stanley Park            CEO และท่ีปรึกษำกิตติมศักดิ์ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของกระทรวงพำณิชย์ 
4. นำงสำว คัง ยุนจ ี   ผู้ช่วยด ำเนินกำรคนที่ 1 สคต. ณ กุรงโซล 
5. นำย คิม ซุงวุค                  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรตลำด 
6. นำง ฉัตรสุมำลย์ ปำร์ค   เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนทั่วไป 

2. รำยละอียดบริษัท/องค์กร 
 2.1 ก่อตั้งเมื่อ : เดือน กุมภำพันธ์ ปีค.ศ. 2017 
 2.2 ประวัติควำมเป็นมำ: ก่อตั้งโรงงำนโดยประธำน Lee Young-jae และคุณภำวินีเป็นผู้ประกอบกำรไทยที่ประสบ
ควำมส ำเร็จจำกกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรร้ำนอำหำรไทย และ Mini Supermarket ต่อมำได้ตั้งโรงงำน E-SSAN FOOD     
เพ่ือผลิตสินค้ำอำหำรประเภทอำหำรอีสำน เพ่ือน ำเสนอควำมเป็นเอกลักษณ์ของอำหำรอีสำนไทย เริ่มต้นเพ่ือน ำขำยไปยัง
กลุ่มคนไทย จนกระทั่งปัจจุบันต้องกำรขยำยไลน์กำรผลิตสินค้ำอำหำรกล่อง เพ่ือขำยอำหำรไทยกล่อง เข้ำไปยังกลุ่ม 
Convenient Store  
 2.3 ประเภทของกิจกำร 
  (/) โรงงำนผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก ( ) ผู้น ำเข้ำ (/) ผู้ขำยส่ง 
  (/) ผู้ขำยปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้ำงสรรพสินค้ำ ( ) ห้ำงสรรพสินค้ำเฉพำะ 
  ( ) องค์กรระหว่ำงประเทศ ( ) องค์กรทำงกำรค้ำ ( ) องค์กรไม่แสวงหำก ำไร 
  (/) อ่ืนๆ  
 2.4 สินค้ำและบริกำรของบริษัท/องค์กร : ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอำหำรจ ำพวกไส้กรอก แหนม หม่ ำ กุนเชียง   
เป็นต้น 
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3. สินค้ำและบริกำรทีผ่ลิตและขำยในเกำหลีใต้ : จัดจ ำหน่ำยอำหำรส ำเร็จรูป  
4. สรุปผลกำรหำรือ/เข้ำพบ 
 4.1 ในวันที่ 11 ตุลำคม ปี 2561 นี้ ทีมสคต.ณ กรุงโซลพร้อมกับ Mr. Stanley Park ได้เข้ำพบทีมระดับผู้บริหำรของ 
E-SSAN FOOD ณ โรงงำน E-SSAN FOOD โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
 - รับฟังแนวทำงของโรงงำน E-SSAN FOOD 
 - ปรึกษำหำรือ และ ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับประเด็นหลักกำร ผลิตอำหำรกล่อง (Lunch Box) 
 - ผอ.สคต. ณ กรุงโซลและ Mr. Stanley Park ร่วมให้ค ำแนะน ำแก่โรงงำน E-SSAN FOOD ในเรื่องของวิธีกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำขยำยไปยังกลุ่มร้ำนสะดวกซ้ือ ไม่ว่ำจะเป็น วิธีกำรจดทะเบียน กำรส่งตัวอย่ำงสินค้ำ
อำหำรเข้ำตรวจสอบเพื่อให้ผ่ำนกำรรับรอง เป็นต้น 
 - หำรือประเด็นเรื่องกำรตรวจคุณภำพผลิตภัณฑ์ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และกระจำยสินค้ำใหม่ๆให้เหมำะสม 
กับตัวผลิตภัณฑ์  
 - ข้อสังเกต ภำยในตัวโรงงำนของบริษัท E-SSAN FOOD มีกำรจัดสรรพื้นที่ที่เหมำะสมแก่กำรท ำงำนและกำรผลิต
สินค้ำ มีกำรรักษำควำมสะอำดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำอย่ำงถูกสุขลักษณะ เพื่อรักษำคุณภำพ
ของตัวสินค้ำ  
 4.2 สรุปผลกำรหำรือ 
 สคต. ณ กรุงโซล พิจำรณำแล้วว่ำ ผู้ประกอบกำรรำยนี้ เป้นตัวอย่ำงที่ดีของนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรมำตั้งรกรำก และลงทุนในประเทศเกำหลี ซึ่งโรงงำนดังกล่ำว เริ่มต้นผลิตอำหำรไทยเพ่ือขำยแก่กลุ่ม
แรงงำนไทยในเกำหลี แต่ในปัจจุบันโรงงำนต้องกำรขยำยกำรผลิต โดยต้องกำรผลิตอำหำรกล่องเป็นเมนูอำหำรไทย       
เพ่ือขำยเข้ำสู่ร้ำนสะดวกซื้อเพ่ือจับกลุ่มตลำดชำวเกำหลี โดยได้ขอค ำปรึกษำสคต. ณ กรุงโซล ซึ่งสคต.ได้แนะน ำให้         
Mr. Stanley Park ไปเยี่ยมโรงงำน และให้ค ำแนะน ำ ขั้นตอนต่ำงๆในกำรผลิต ซึ่งคำดว่ำจะเพ่ิมไลน์กำรผลิตอำหำรกล่องได้
ภำยในปีหน้ำ 
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 นำมบัตรประธำน Lee Young-jae 

ภำพบรรยำกำศกำรหำรือและเยี่ยมชมภำยในโรงงำน E-SSAN FOOD 


