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1.ข้อมูลบุคคล-องค์กรที่เข้าพบ 
     1. Mr. Shawn JOO ตำแหน่ง CEO และ Co-Founder 
 ชื่อ: Thaiday Co., Ltd.  
 ที่อยู่ :  2F., 9-27, Chammaemi-Gil, Beopheung-Ri, Tanhyeon-Myun, Paju City, Gyeonggi-Do, Korea 
 โทรศัพท์ : +82 10 9092 7345 
     E-mail : shawnjoo@hotmail.com 
     เว็ปไซต์ : http://www.thethaiday.com 
2. รายละอียดบริษัท/องค์กร 
 2.1 ก่อตั้งเมื่อ : ปี 2019 
     2.2 ประวัติความเป็นมา: บริษัท Thaiday Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 หุ้นส่านกับนายรัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์ จาก

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอแฮง จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สินค้า Snack เป็นหลัก 

ปัจจุบันทางบริษัทนำเข้าสินค้า Snack จากบริษัทไทย KUNNA Groceries Co., Ltd. ทั้งหมด 6 SKU ก็คือ มะม่วง

อบแห้งเคลือบช๊อกโกแลตนม ขนมช๊อกโกแลตนมอบกรอบชนิดถ้วย ขนมวาฟเฟิลกะทิสอดไส้ช๊อกโกแลตนม มะม่วงอบ

กรอบ มังคุดอบกรอบ และเนื้อมะพราวน้ำหอมอบกรอบ 

 2.3 ประเภทของกิจการ 
 ( ) โรงงานผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก (/) ผู้นำเข้า (/) ผู้ขายส่ง 
 ( ) ผู้ขายปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
 ( ) องค์กรระหว่างประเทศ ( ) องค์กรทางการค้า ( ) องค์กรไม่แสวงหากำไร 
 ( ) อ่ืนๆ  

 2.4 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร : 
  - ขนมขบเคี้ยว  
3. สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจจากประเทศไทย: ขนมขบเคี้ยว/สินค้า Snack และน้ำผึ้ง 
4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
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 บริษัท Thaiday Co., Ltd. เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี ้ยว/สินค้า Snack 
ระดับชั้นบน ปัจจุบันนำไปจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นบนของเกาหลี เข่น ห้าง Shinsegae และ Premium 
Mall SSG Market ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าไปจำหน่ายใน 
Coupang ที่เป็น บริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในเกาหลีใต้  

 ซึ่ง บริษัท Thaiday Co., Ltd. มีความประสงค์นำสินค้าไทย
ที่มีคุณภาพมาสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยเป็นระดับพรีเมี่ยมใน
ตลาดเกาหลีใต้อย่างมาก จึงสคต. ณ กรุงโซล แนะนำให้เข้าร่วม
กิจกรรม โปรโมทผลไม้ไทยที่ สคต.ณ กรุงโซล และสำนักงาน 
ททท.โซล จัดร่วมกับห้างสรรพสินค้า Hyundai จัดขึ้นใน 2 สาขา 
โดยสาขา Pangyo จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค และระหว่าง
วันที่ 22-28 พ.ค จัดในสาขา Sinchon เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลไม้
ไทยและสินค้าผลไม้ไทย โดยราคาพิเศษ ซึ่งทางบริษัท ลดราคา 
15% จากราคาปกติ (ราคาขนมช๊อกโกแลตนมอบกรอบชนิดถ้วย 
ขนมวาฟฟิลกะทิสอดไส้ช๊อกโกแลตนม : 6,000 วอนต่อกล่อง / 
มะม่วงอบกรอบ : 14,500 วอนต่อกล่อง/ และมังคุดอบกรอบ 

16,500 วอนต่อกล่อง)  
  นอกจากนี้ บริษัท Thaiday Co., Ltd. สนใจการนำเข้าน้ำผึ้งจากประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะสินค้าน้ำผึ้ง
โครงการหลวง ซึ่งถือเป็นอย่างยิ่งว่า สินค้าพิเศษระดับพรีเมี่ยมของไทย ซึ่ง สคต. ณ กรุงโซล จะค้นหาข้อมูล
บริษัทผู้ผลิตสินค้าน้ำผึ้งโครงการหลวงมาให้ในโอกาสถัดไป และเชิญชวน บริษัท Thaiday Co., Ltd. ในงานแสดง
สินค้า Thaifex – Anuga Asia ระหว่างวันที่ 22 – 29 กันยายน เพ่ือพัฒนาสินค้าไทยอีกมากมายต่อเนื่อง 

   
 

ภาพบรรยากาศการหารือระหว่างสคต. ณ กรุงโซล และตัวแทน Thaiday Co.,Ltd. และนามบัตรของ Mr. Shwan JOO 

 
ห้างสรรพสินค้า Hyundai  : 
ห้างสรรพสินค้าช้ันนำของเกาหลี 
ก่อตั้งข้ึนในปี 1971 
มีสาขาท้ังหมด 15 สาขา 
ยอดขายในปี 2561 : 1,602 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ภาพสินค้า Snack ที่บริษัท Thaiday Co.,Ltd นำเข้าและจัดจำหน่าย 

          
ภาพบรรยากาศกิจกรรม โปรโมทผลไม้ไทยห้างสรรพสินค้า Hyundai สาขา Sinchon สำหรับโต๊ะบรษิัท Thaiday Co., Ltd. 

*************************************************** 


