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รายงาน Business Creation and Networking 

 

สคต. ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
        เดือน...มิถุนายน…พ.ศ. 2563 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
   ชื่อ: Ms.Stella นามสกุล:  Barruela 

ต าแหน่ง: General Manager 
บริษัท/องค์กร: Trans-Millennium Mercantile Corporation (TMMC)  
ที่อยู่: 4th Floor, Narra Building, Pasong Tamo Extension 
เมือง: Makati City, Metro Manila  ประเทศ: ฟิลิปปินส์ 
โทรศัพท์: (632) 88928508            แฟกซ์ : (632) 88172302 
Email: stellab@tmmc.com.ph 
Website: http://www.tmmc.com.ph 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อ: ปี 1987 (พ.ศ. 2530) 
2 .2  บริษัท Trans-Millennium Mercantile Corporation (TMMC) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการน าเข้าและ

จ าหน่ายวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และยังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์ รวมทั้ง     
เป็นตัวแทนของผู้ผลิต/ผู้ค้าต่างๆ ด้วย โดยบริษัท TMMC มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจที่จะเป็นผู้จัดจ าหน่ายชั้นน า
ในประเทศฟิลิปปินส์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายคู่ค้าให้แข็งแกร่งและน าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด    
สู่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา บริษัท TMMC ได้ขยายธุรกิจทั้งในประเทศ       
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์รายใหญ่จากหลายประเทศเช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป ประเทศรัสเซีย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน             
รวมถึงประเทศไทย  

2.3 รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ: 
( ) โรงงานผู้ผลิต  ( ) ผู้ส่งออก      (√) ผู้น าเข้า 
(√) ผู้ขายส่ง  ( ) ผู้ขายปลีก      (√) บริษัทตัวแทน 
( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ     ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.... 

2.4  สินค้าและบริการขององค์กร: 
      นมและผลิตภัณฑ์จากนม ส่วนผสมของขนมและแป้งสตาร์ช  ธัญพืช อาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์แช่แข็ง เป็นต้น 

http://www.tmmc.com.ph/
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2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
 สินค้าอาหารและสินค้าทางการเกษตรต่างๆ  
2.6  รายละเอียดส าคัญอ่ืนๆ: - 
 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ: 
   ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงมะนิลา ได้ประชุมหารือกับ Ms. Stella Barruela 
ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Trans-Millennium Mercantile Corporation (TMMC) ผ่านระบบ Teleconference 
(ZOOM) สรุปผลการหารือได้ ดังนี้ 
 3.1 สคต. ณ กรุงมะนิลาได้สอบถามถึงสถานการณ์ตลาดและสถานการณ์การน าเข้าสินค้าในปัจจุบันของบริษัท 
TMMC รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการน าเข้าสินค้าในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดย Ms. Stella แจ้งว่าเนื่องจากข้อจ ากัด
ในการเดินทางในขณะนี้ ท าให้บริษัท TMMC เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชุมหารือและติดต่อเจรจาน าเข้า
สินค้ากับคู่ค้าประเทศต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท TMMC อยู่ในภาคธุรกิจอาหาร จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการ         
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากนัก อย่างไรก็ดี บริษัท TMMC ก็ประสบความท้าทายด้านการขนส่งสินค้า 
เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงปิดประเทศ (Lockdown) นอกจากนี้ ท่าเรือในฟิลิปปินส์มีความหนาแน่นมาก 
รวมทั้งกรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ประกอบการใช้เอกสารต้นฉบับในการยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นข้อก าหนด
ที่ท าได้ยากในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบันซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ ไม่สามารถส่งเอกสารต้นฉบับ    
มาให้ได้จากข้อจ ากัดด้านการขนส่ง ส่วนใหญ่จะส่งเอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริษัท TMMC เห็นว่า            
จากสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยงานราชการควรปรับเปลี่ยนมาใช้เอกสารดิจิทัลเพ่ือลดความล่าช้า รวมทั้งเอกสาร
ใบรับรองต่างๆ เช่น ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) เป็นต้น ซึ่ง สคต. ณ กรุงมะนิลา 
สนับสนุนข้อคิดเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานราชการในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนมาให้บริการด้วยระบบ
ดิจิทัลเพ่ือช่วยลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน  
 3.2 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าที่บริษัท TMMC น าเข้าและจัดจ าหน่าย      
ในปัจจุบัน รวมทั้งความสนใจที่จะน าเข้าสินค้าจากไทยเพ่ิมเติมในอนาคต โดยบริษัท TMMC แจ้งว่า กลุ่มสินค้า
หลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

 นมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมผงขาดมันเนย นมผงพร่องมันเนย นมผงไขมันสูง ครีมเทียมที่ไม่ได้   
ท าจากนม และชีส เป็นต้น 

 ส่วนผสมของขนมและแป้ง เช่น กลูโคสเหลว น้ าตาลกลูโคส แป้งข้าวโพด แป้งมันส าปะหลัง มันฝรั่ง
อบแห้ง เกล็ดมันฝรั่ง กลูเตน และแป้งสาลี เป็นต้น 

 ธัญพืชที่เป็นอาหารสัตว์ เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ถั่วสีเทา/ ถั่วขาว เมล็ดลูพินขาว 
เมล็ดทานตะวัน เมล็ดดอกค าฝอย เมล็ดพืชตระกูลถั่ว และลูกเดือย เป็นต้น 

 อาหารสัตว ์เช่น เนื้อสัตว์และกระดูกป่น ปลาป่น ปลาป่นผสมสารอาหารต่างๆ (Fishmeal Analogue : 
FMA) กากถั่วเหลือง และส่วนผสมพิเศษของอาหารสัตว์ เป็นต้น 
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 เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเครื่องปรุง เช่น เนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อสัตว์ปีก (ไก่และสัตว์ปีกอ่ืนๆ) ผลิตภัณฑ์      
แปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ สารสกัดจากถ่ัวเหลือง และผงชูรส เป็นต้น 
  ทั้งนี้ สินค้าของบริษัท TMMC ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารประเภทต่างๆ     
เช่น ไอศครีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์นม นมคืนรูป นมปรุงแต่งรสชาติ อาหารส าหรับทารก        
ขนมหวานแช่แข็ง ส่วนผสมอาหารชนิดแห้ง ขนมขบเคี้ยว อาหารปรุงแต่งรสชาติ ธัญพืช ซุปและน้ าเกรวี่ ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง อาหารส าหรับสัตว์ปีก อาหารส าหรับสุกรและโคกระบือ และอาหารส าหรับสัตว์น้ า เป็นต้น
โดยปัจจุบันบริษัท TMMC น าเข้าแป้งข้าวโพด เมล็ดถั่วและเมล็ดทานตะวันจากประเทศไทย และก่อนหน้านี้บริษัท
เคยน าเข้ายางรัดของ (Rubber bands) จากประเทศไทยด้วย ปัจจุบันบริษัท TMMC  มีความสนใจที่จะน าเข้าสินค้า
ประเภทอาหารจากประเทศไทยเพ่ิมเติม แต่อยู่ในระหว่างการศึกษาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการ
เกษตร เนื่องจากอัตราภาษีน าเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ 0 และประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้กับประเทศ
ฟิลิปปินส์มีความได้เปรียบในเรื่องค่าขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับการขนส่งจากสหภาพยุโรปหรืออเมริกาเหนือ 

3.3 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้กล่าวขอบคุณบริษัท TMMC ที่ให้การสนับสนุนและน าเข้าสินค้าจากไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากบริษัท TMMC ประสงคจ์ะน าเข้าสินค้าจากไทยเพ่ิมเติมไม่ว่าจะเป็นสินค้ารายการใด สามารถแจ้ง 
สคต. ณ กรุงมะนิลา เพ่ือจัดส่งรายชื่อผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย รวมทั้งประสานจัดท านัดหมายเพ่ือเจรจาธุรกิจต่อไปได้ 
นอกจากนี้ สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้เชิญชวนบริษัท TMMC เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร (Thaifex – Anuga Asia 
2020) ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค             
เมืองทองธานี โดยภายในงานฯ จะมีการจัดแสดงสินค้าไทยหลากหลายประเภทซึ่งรวมถึงกลุ่มสินค้าอาหารและ
สินค้าทางการเกษตรที่บริษัท TMMC สนใจ และยังสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยได้โดยตรง 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 

มิถุนายน 2563  


