
รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่…......เดือน...กุมภาพันธ์… พ.ศ. 2558 
 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MR. CHAN       นามสกุล: SUK PUN 
ต าแหน่ง: Chief Executive Officer  
บริษัท/ องค์กร: MAN YIP (MY CO) CORPORATION 
ที่อยู่: 33 Gen Lim Street, Heroes Hill, Barangay Sta Cruz เมือง: Quezon City 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 3840028; 3744488   
Fax: (632) 3745432 
Email: david@manyip.com.ph 
Website: www.manyipcorp.com  
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2535 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

บริษัท Man Yip (MYCo) Corporation ได้ด าเนินกิจการมากว่า 23 ปี และมีเครือข่ายพันธมิตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง โดยมุ่งหวังทีจ่ะ
ปฏิวัติและน าอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ และมีเป้าหมายสู่การเป็นตราสินค้าที่ได้รับความน่าเชื่อถือ 
(ผ่านการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงสู่สังคม) 

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

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
ยาสระผม ยากันยุง โลชั่น และน้ ายาท าความสะอาดมือ  

 2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
      แชมพู โลชั่น เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ความงาม  

2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 50 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน  120 คน    



3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Man Yip (MYCo) Corporation ด าเนินการน าเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและความงามหลาย

ประเภทจากประเทศไทย โดยบริษัทฯได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์ชาวไทยมานานแล้ว  
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสนใจที่จะน าเข้าสินค้าเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ความงามจากไทยเพ่ิมเติม 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์ ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้และสินค้ามี
คุณภาพดี  

 
 

     

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

 วันที่….....เดือน...กุมภาพันธ์… พ.ศ. 2558 
 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. TERESA   นามสกุล: LAUREL 
ต าแหน่ง: Chief Operating Officer 
บริษัท/ องค์กร: :  CATER KING FOOD CORPORATION (GOTO KING) 
ที่อยู่: 159 Kamias Road, Extension 1102 
เมือง: Quezon City                   
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 9285893  Fax: (632) 9223206 
Email: inquiry@gotoking.com.ph 
Website: www.gotoking.com.ph  
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2527 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Goto King เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ด าเนินการโดย Cater King Food Corporation เป็น
บริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดตั้งขึ้นในปี 2527 เริ่มจากการเป็นกิจการ
เจ้าของคนเดียวก่อน ด าเนินการโดย Mrs. Teresa Dula Laurel เพ่ือให้บริการกับลูกค้าเฉพาะราย 
หลังจากนั้นได้ขยายกิจการเป็นผู้รับสัมปทานให้กับโรงอาหารหลายบริษัท อย่างเช่น Purefoods และ 
Meralco  

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งเป็นร้านอาหารในปี 2527 โดยแนวคิดของร้าน คือ การขาย goto ซึ่งเป็น
อาหารว่างที่จ าหน่ายอยู่ในร้านท้องถิ่นทั่วไปภายใต้บรรยากาศสบายๆ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถเข้ากับ
ร้านอาหารใน SM Food Court ได้เป็นอย่างดี ท าให้บริษัทฯ เริ่มมีการขยายกิจการ รวมถึงประเภท
อาหารที่จ าหน่ายด้วย ตั้งแต่ goto (เครื่องในสัตว์)  โจ๊ก  tokwa’t baboy (หมูกับเต้าหู้) และได้เพ่ิมสาขา
และเครือข่ายไปทั่วประเทศ  

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพ่ิมทางเลือกส าหรับผู้บริโภคอย่างหลากหลาย และยังได้ขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่องกลายเป็นตราสินค้าระดับประเทศและประกอบธุรกิจแบบแฟรนไชส์ ซึ่งระบบแฟรนไชส์ของ
บริษัทฯ ได้น าเสนอบริการอย่างครบวงจร  ตั้งแต่การประเมินพ้ืนที่ขาย การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ การประชุมเพ่ือพัฒนา การสนับสนุนทางการตลาดและการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 



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

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
 โจ๊ก เต้าหู้ เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วน  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

          น้ าปลาและซอสปรุงรสอ่ืน ๆ    
 

2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 15 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 80 คน    
 

3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
      Goto King เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ด าเนินการโดยบริษัท Cater King Food Corp. สินค้าของ
บริษัทฯ มีระดับราคาไม่สูงและมีความหลากหลาย โดยลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลาง  
 บริษัทฯ มีความสนใจที่จะน าเข้าน้ าปลาและซอสปรุงรสอ่ืนๆจากประเทศไทย เพราะรสชาติและ 
กลิ่นหอม  ทั้งนี้ บริษัทฯยังไม่เคยน าเข้าจากท่ีใดมาก่อน และต้องการที่จะส ารวจตลาดของไทย เพ่ือ
เป็นแหล่งจัดหาซอสปรุงรส  

   

 
 
 
 
 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่…......เดือน..กุมภาพันธ์… พ.ศ. 2558 
 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MR. RICHMOND นามสกุล: CO   
ต าแหน่ง: President 
บริษัท/ องค์กร: TRIDALE, INC. 
ที่อยู่: Dasma Corporate Center, 321 Dasmariñas Street, Binondo 
เมือง: Manila 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 2445625  Fax: (632) 2445628 
Email: info@tridale.com  
Website: www.tridale.com 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2533 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

TriDale Inc. เป็นผู้น าเข้าและผู้กระจายสินค้าชั้นน าส าหรับอุปโภคบริโภค ด้วยประสบการณ์ 
การน าเข้ากว่าทศวรรษ โดยบริษัทฯได้จัดตั้งกิจการในกลางทศวรรษที่ 1990 และด าเนินการน าเข้าสินค้า
เกษตร และจ าหน่ายวัตถุดิบคุณภาพสูงจากเอเชีย ยุโรปและอเมริกาให้แก่ผู้บริโภค ผู้กระจายสินค้าและ
ผู้ผลิตหลายแห่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ถั่วเหลือง ถั่ว ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์นม เช่น นม 
นมผงและชีส  

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่จ าหน่าย ตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่ม 
เสื้อผ้าส าหรับทุกเพศทุกวัย ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กอ่อน อุปกรณ์ตกแต่งรถ และกระจายสินค้าโดยตรงไปที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ โรงแรมและร้านอาหาร  

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการท าให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า บริษัทฯจึงให้บริการด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงและน่าเชื่อถือกับซัพพลายเออร์ พนักงานและลูกค้า  
 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

( ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
(√  ) ผู้ขายส่ง   (√ ) ผู้ขายปลีก   (√ ) บริษัทตัวแทน 
(  ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…  
 



2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ สินค้าผู้บริโภค สารเคมี ผลิตภัณฑ์อาหารและ
อิเล็กทรอนิกส์  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

          อาหารกระป๋อง ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและอ่ืน ๆ 
 

2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอ่ืนๆ: 
ปัจจุบัน บริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียน 45  ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 70 คน    
 

3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Tridale Inc.   ด าเนินธุรกิจมากว่า 25 ปีและน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากว่า 15 ปี บริษัทฯ

ยังเป็นผู้กระจายสินค้าเพียงรายเดียวของตราสินค้าอาหารไทยหลายแบรนด์ อาทิ Kanokwan, Greenday, 
Gingen,  Khonkaen เป็นต้น  โดยบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างแนบแน่นกับผู้ส่งออกของไทย  

สินค้าอาหารไทย เป็นที่ยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์ และบริษัทฯ ยังต้องการขยายการน าเข้าสินค้า
ของไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ เพ่ือให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นาย Richmond Co ประธานบริษัท 
Tridale, Inc. จะเดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า THAIFEX เป็นประจ าทุกปี เพ่ือส ารวจและมองหา
ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเพ่ิมเติม 

 

        
 

 
 
 
 

 
 
 



รายงาน Business Creation and Networking 

สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
วันที่…......เดือน...กุมภาพันธ์… พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MR. EDLAN      นามสกุล: YU 
ต าแหน่ง: President  
บริษัท/ องค์กร: WESTFAIR MARKETING, INC. 
ที่อยู่: 12 Masipag Street, Dalandanan,  
เมือง: Valenzuela City               
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 2779857 Fax: (632) 2941080 
Email: wminc.ph@gmail.com 
Website: www.wminc.ph; www.lasedia.ph 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2541 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Westfair Marketing, Inc. หรือ La Sedia Furntiure-Interiors เริ่มเข้าสู่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
ตั้งแต่ปี 2541 โดยบริษัทฯได้เริ่มน าเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ระดับ high-end จากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั่วโลก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มลูกค้าระดับ high end ในฟิลิปปินส์  

Westfair Marketing, Inc. หรือ La Sedia Furntiure-Interiors ได้พัฒนากลายเป็นบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตลาดฟิลิปปินส์ และยังมีสายผลิตภัณฑฺที่มีความเคลื่อนไหว
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จึงสามารถขยายการบริการด้วยคุณค่า คุณภาพ การใช้งานและนวัตกรรมที่ดี
ที่สุดเสมอมา  

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

( ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
( ) ผู้ขายส่ง    ( ) ผู้ขายปลีก   (√ ) บริษัทตัวแทน 
(  ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ… 
 

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
ตู้โชว์ในห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหารและห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ในบ้านและส านักงาน  

โต๊ะ  ชั้นวางขวดไวน์  โซฟา  ที่นอน  สินค้าตกแต่งบ้าน   



 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 

       เฟอร์นิเจอร์ในบ้านและส านักงาน  
 
2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 35 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 100 คน    
 

3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Westfair Marketing, Inc. หรือ La Sedia Furntiure-Interiors มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า

ระดับ high-end โดยบริษัทฯ น าเข้าเฟอร์นิเจอร์จ านวนมากจากอิตาลีและมาเลเซีย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
ต้องการน าเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากไทยเนื่องจากคุณภาพสูงและการออกแบบที่มีความเฉพาะตัว  

Westfair Marketing, Inc. หรือ La Sedia Furntiure-Interiors สนใจที่จะน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศไทย เนื่องจากสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ASEAN CEPT รวมถึงระยะทางระหว่างไทยกับ
ฟิลิปปินส์ก็ไม่ห่างไกลมากนัก ท าให้ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าลง  

 

     

 

     

 



รายงาน Business Creation and Networking 
สคร. มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

วันที่…......เดือน...กุมภาพันธ์… พ.ศ. 2558 
 

1. ข้อมูลบุคคล/ องค์กรที่เข้าพบ 
ชื่อ: MS. TECHIE             นามสกุล: DELA ROSA 
ต าแหน่ง: President 
บริษัท/ องค์กร: DELTA CHEMICAL TRADING  
ที่อยู่:  Room 211 Pace Building, Granada Street, Valencia 
เมือง: Quezon City                 
ประเทศ: Philippines 
โทรศัพท์: (632) 7264622    Fax: (632) 7253847 
Email: deltachm@pldtdsl.net 
 

2. รายละเอียดบริษัท/ องค์กร 
2.1  ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2530 
2.2  ประวัติความเป็นมา: 

Delta Chemical Trading จ าหน่ายสินค้าที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ ความปลอดภัย 
โรงแรมและการประกอบอาหาร บริษัทฯ ด าเนินกิจการมากว่า 28 ปี โดยด าเนินการน าเข้าและกระจาย/
จัดจ าหน่ายไปยังลูกค้า โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายกระจายครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์  

 
2.3 รูปแบบของการด าเนินธรุกิจ: 

( ) โรงงานผู้ผลิต   ( ) ผู้ส่งออก   (√) ผู้น าเข้า 
(√ ) ผู้ขายส่ง    ( ) ผู้ขายปลีก   (√ ) บริษัทตัวแทน 
(  ) ห้างสรรพสินค้า   ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  ( ) องค์กรทางการค้า 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…  
 

2.4 สินค้าและบริการขององค์กร: 
 อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ ความปลอดภัย โรงแรมและการประกอบอาหาร  
 
2.5  สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าจากไทย: 
      พลาสติกส าหรับห่ออาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 
2.6  รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ: 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 28 ล้านเปโซ และมีจ านวนพนักงาน 40 คน    



3. สรุปผลการหารือ/ เข้าพบ: 
Delta Chemical Trading สนใจน าเข้าสินค้าพลาสติกห่ออาหารรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยเฉพาะถุงมือผ่าตัดจากประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการน าเข้าจากจีนเท่านั้น แต่บริษัทฯต้องการ
น าเข้าจากประเทศไทยเพราะสินค้าไทยเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังต้องการใช้ประโยชน์จากสิทธิภาษี ASEAN CEPT จากการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย  

   

      

 


