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  รายงาน Business Creation and Networking 
 

สคต. ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: Ms. Haina    นามสกุล: Uy 
ตำแหน่ง: General Manager 
บริษัท/ องค์กร: SEANLUC, INC.  
ที่อยู่: 8 Rincon Road, Malinta  
เมือง: Valenzuela ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท:์ (632) 8351-4098 to 99 
Email: haina97uy@gmail.com 
Website:  www.seanlucinc.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อปี 2011 (พ.ศ. 2554) 
2.2 บริษัท Seanluc Inc. เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ โดยสินค้าหลักของบริษัท คือ 

ผงวุ้นชนิดต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Mr. Hat Gulaman ที่มีวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีก 
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีก อาทิ วุ้นเส้น เห็ดกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว และอ่ืนๆ ทั้งนี้ บริษัท 
Seanluc Inc. ได้รับความไว้วางใจและเชื ่อมั ่นจากลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั ่วประเทศ  
โดยบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสามารถแข่งขันได้ และมีการให้บริการ
ที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงการขยายสายการผลิตเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา  

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ: 
(✓) โรงงานผู้ผลิต  ( ) ผู้ส่งออก   (✓) ผู้นำเข้า 
(✓) ผู้ขายส่ง   ( ) ผู้ขายปลีก   ( ) บริษัทตัวแทน 
( ) ห้างสรรพสินค้า  ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ……….. 

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร:  
ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผงวุ้น เบคกิ้งโซดา วุ้นเส้น เห็ดกระป๋อง ลูกอมเป็นต้น  และผลิตภัณฑ์ที่มิใช่
อาหาร เช่น ฟองน้ำ พลาสติกห่ออาหาร กระดาษไขสำหรับอบ และฟอยล์อลูมิเนียม เป็นต้น 
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2.5 สินค้าและบริการที่สนใจนำเข้าจากไทย:  
ผักและผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพดกระป๋อง เป็นต้น และนมข้นหวาน 

2.6 รายละเอียดที่สำคัญอ่ืนๆ:  

• ยอดจำหน่าย: ประมาณ 50 ล้านเปโซต่อปี 

• จำนวนพนักงาน: ประมาณ 80 คน 
 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ:  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงมะนิลา ได้ประชุมหารือกับบริษัท Seanluc Inc.      

โดยมี Ms. Haina Uy ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference 
(ZOOM) สรุปสาระสำคัญผลการหารือได้ ดังนี้  

3.1 สคต.ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท Seanluc Inc.  
รวมถึงสถานการณ์การนำเข้าสินค้า โดย Ms. Haina ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2554 เป็น
ระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและจัดหาผงวุ้นชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์และเป็นที่
ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ เนื่องจากผงวุ้นของบริษัทฯ มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังได้พัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผงวุ้นของบริษัทฯ ที่วางจำหน่ายมีรสชาติหลากหลาย อาทิ 
สตอเบอรี่ ลิ้นจี่ มะม่วง องุ่น ส้มและกาแฟ ทั้งนี้ ผงวุ้นที่บริษัทฯ ผลิตส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปใช้สำหรับการทำ
ของหวาน อาทิ เครื่องดื่ม เค้ก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายผลิตภัณฑ์ออกไปอีกหลายรายการ       
เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า เช่น เบคกิ้งโซดา วุ้นเส้น เห็ดกระป๋อง ลูกอม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อาหาร เช่น ฟองน้ำสำหรับทำความสะอาด พลาสติกห่ออาหาร กระดาษสำหรับอบ และฟอยล์อลูมิเนียม     
เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนและสเปน เป็นหลัก โดยยังไม่เคยนำเข้า     
สินค้าไทยมาก่อน แต่สนใจที่จะนำเข้าสินค้าบางชนิดจากประเทศไทย เช่น ผักและผลไม้กระป๋อง ข้าวโพด
กระป๋อง และนมข้นหวาน เพ่ือต้องการขยายกลุ่มสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์    
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3.2 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้สอบถามเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
โควิด-19 ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางแนวโน้มตลาดในฟิลิปปินส์ โดย Ms. Haina ให้ข้อมูลว่า 
บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากนัก เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นสินค้า
อาหารซึ่งถือเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันต่อทุกครัวเรือน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสินค้าของบริษัทฯ 
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะผงวุ้น เนื่องจากตามงานเฉลิมฉลองในโอกาส
ต่างๆ ของฟิลิปปินส์จะมีการเสิร ์ฟอาหารที ่มีลักษณะเป็นเจล โดยเจลบางชนิดจะมีความนุ ่มและมีความ         
ยืดหยุ่นมาก ในขณะที่บางชนิดมีความแข็งและกรอบ และบางชนิดจะต้องนำไปแช่เย็นหรือทำให้เย็นเพื่อป้องกัน
การละลายหรือทนต่อความร้อนได้ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่อาหารเจลมักจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้หรือจะไม่มีผลไม้ก็ได้ และ     
โดยปกติแล้วการทำของหวานรูปแบบเจลจะใช้ เจลาตินที ่ได้จากสัตว์ เป็นส่วนผสม โดยสกัดจากกระดูก               
ผิว และส่วนที่มีคอลลาเจน ซึ่งการทำอาหารให้มีลักษณะเป็นเจลจะต้องนำเจลาตินมาละลายน้ำอุ่น มีการเติมน้ำ 
น้ำตาล เพื่อเพิ่มรสชาติ และทิ้งไว้ให้เย็น หากไม่ปล่อยให้เย็นอาหารจะไม่ก่อตัวเป็นเจลหรือจะยังคงมีลักษณะ  
เป็นของเหลว สำหรับวุ้น Agar ที่ทำจากสาหร่ายทะเลเป็นส่วนผสมของ Gulaman ขนมหวานในรูปแบบเจลของ
ฟิลิปปินส์ มักขายในรูปแบบของเวเฟอร์บาร์ และแบบผง โดยจะต้องนำไปต้มเพื่อให้ละลายก่อนที่จะทิ้งไว้ให้       
เซ็ตตัวเป็นเจล ซึ่งวุ้น Agar จะมีลักษณะกรอบและแข็ง และหากมีน้ำตาลซูโครสเป็นส่วนประกอบสูงจะมีลักษณะ
ที่สวยงาม ซึ่งสารสกัดจากวุ้น Agar บางชนิดจะทำให้เจลแข็งมากขึ้นเมื่อมีการเติมน้ำตาลซูโครสลงในสารละลาย 
และวุ ้น Agar บริสุทธิ ์จะไม่มีลักษณะที่ชุ ่มชื ้น จึงถูกใช้ในการเพาะเลี ้ยงจุลินทรีย์และเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ 
เช่นเดียวกับสารปรุงแต่งอาหารสกัดจากสาหร่ายทะเล (Carrageenans) และสารสกัดจากผนังเซลล์ของสาหร่าย 
สีน้ำตาล (Alginates) มีการใช้งานในทางเภสัชกรรมและทางเทคนิค   

3.3 สคต. ณ กรุงมะนิลา ได้กล่าวขอบคุณ Ms. Haina ที่ให้ความสนใจนำเข้าสินค้าจากไทย โดย สคต.          
ณ กรุงมะนิลา จะดำเนินการติดต่อและจัดส่งรายชื ่อผู ้ผลิต/ผู ้ส่งออกไทยที ่มีการส่งออกสินค้าที่ตรงกับ            
ความต้องการของบริษัทเพื่อให้ทางบริษัทฯ พิจารณา และยินดีที่จะจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online 
Business Matching) ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ส่งออกไทย นอกจากนี้ สคต. ณ กรุงมะนิลา ยังได้เชิญชวนบริษัท 
Seanluc Inc. เข้าร่วมงาน THAIFEX-Virtual Trade Show จัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 25 – 29 พฤษภาคม 2564  
รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทางบริษัทฯ ทราบต่อไป 
 

    

 

 

 

 

           ---------------------------------------------- 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 

 พฤษภาคม 2564 


