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แบรนด์ดังจากญี่ปุ่ นมาถงึไทยแล้ว! พบกับ “ซูนาโอะ” ไอศกรีมน้องใหม่จากไทยกูลิโกะ 

 ที่น าความอร่อยและสุขภาพดีจากการไม่เติมน ้าตาลทรายมาเจอกัน เปิดตัวคร้ังแรกนอกประเทศญ่ีปุ่ น 

จัดจ าหน่ายที่ 7-Eleven ในกรุงเทพและปริมณฑลต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

 

 

บริษทัไทยกูลิโกะ จ ำกดั (กรุงเทพ ประเทศไทย) ภูมิใจน ำเสนอกำรเปิดตวัของไอศกรีมซูนำโอะในประเทศไทย 
ท่ีน ำควำมอร่อยและสุขภำพดีจำกกำรไม่เติมน ้ำตำลทรำยมำเจอกนั 
เพลิดเพลินกบัไอศกรีมแมคคำเดเมียและอลัมอนดใ์นรูปแบบถว้ยได ้
และน่ีคือกำรเปิดตวัของแบรนดซู์นำโอะคร้ังแรกนอกประเทศญ่ีปุ่ น 
 

 
 
เน่ืองจำกซูนำโอะเป็นไอศกรีมท่ีไม่เติมน ้ำตำลทรำย ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ‘LOCABO’ รับรองโดยองคก์รของประเทศญ่ีปุ่ น คือ 
สมำคมอำหำร สันทนำกำรและสุขภำพ (โชคุ รำคุ เคง็โคเคียวไค) ท่ีช่วยให้คนมีสุขภำพดี สนบัสนุนโดยขอ้มูลทำงวิทยำศำสตร์ 
ซ่ึงแนะน ำใหบ้ริโภคปริมำณคำร์โบไฮเดรตนอ้ยกว่ำ 10 กรัม ส ำหรับกำรรับประทำนของว่ำงต่อวนั 
 

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 16 มิถนุายน 2565 
บริษทัไทย กูลิโกะ เปิดตวัไอศกรีมซูนำโอะ แมคคำเดเมียและอลัมอนด ์ในวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2022 เป็นตน้ไป จดัจ ำหน่ำยท่ี 7-
Eleven ในกรุงเทพและปริมณฑล  
 
 
 

https://www.glico.com/th/
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ซูนำโอะ แมคคำเดเมียและอลัมอนด ์ ไม่เติมน ้ำตำลทรำยและใยอำหำรสูง ท ำจำกถัว่แมคคำเดเมียและอลัมอนดท่ี์หอมมนั 
ท่ีส ำคญัใชน้มฮอกไกโดจำกประเทศญ่ีปุ่ นมำท ำเป็นส่วนผสมของนม 
ทั้งน้ีจำกประสบกำรณ์อนัยำวนำนของกูลิโกะท่ีน ำมำพฒันำไอศกรีม 
จึงท ำให้เน้ือไอศกรีมมีรสชำตินมเขม้ขน้และเน้ือสัมผสัไอศกรีมเนียนนุ่ม  
 
ซูนาโอะ รับรองรสชาติอร่อยที่ไม่เติมน ้าตาลทราย 
ซูนำโอะเกิดจำกควำมตอ้งกำรท่ีจะสรรคส์ร้ำงผลิตภณัฑท่ี์มีรสชำติท่ีเป็นมิตรต่อสุขภำพท่ีมำกบัควำมอร่อย 
ในขณะเดียวกนัสำมำรถช่วยดูแลรูปร่ำงของเรำไดด้ว้ย ซูนำโอะถือก ำเนิดขึ้นในเดือนกุมภำพนัธ์ ปี 2560 ในประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยเปิดตวัจำกซีรีส์ไอศกรีม ก่อนจะขยำยไปสู่บิสกิต รีซอตโต และพำสตำ้ 
 
ในประเทศไทย ผูบ้ริโภคกระตือรือร้นมำกขึ้นท่ีจะควบคุมปริมำณคำร์โบไฮเดรตให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 
และรับประทำนอำหำรท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีดีมีคุณภำพ ท่ำมกลำงกำรตระหนกัรู้ดำ้นสุขภำพท่ีเพ่ิมมำกขึ้น 
 
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 50 ปีในประเทศไทย 
ในวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565 ถือเป็นวนัก่อตั้งบริษทัครบรอบ 100 ปี ของกูลิโกะกรุ๊ป โดยในปี 2465 เป็นวนัท่ีลูกอม “กูลิโกะ 
คำรำเมล” ออกสู่ตลำด ขนมหวำนรสคำรำเมลน้ีอุดมไปดว้ยสำรอำหำรซ่ึงเกิดจำกควำมเช่ือของผูก่้อตั้ง ริอิจิ เอซำกิ 
ท่ีตอ้งกำรยกระดบัสุขภำพของผูค้นให้ดีขึ้นผำ่นอำหำร  
หลงัจำกนั้นก็มีผลิตภณัฑอ์ีกมำกมำยท่ีถูกคิดคน้เพื่อตอบสนองจุดประสงคข์องบริษทั นัน่คือ “Healthier days, Wellbeing for 
life,” แนวคิด ‘LOCABO’ จำกซูนำโอะคือส่ิงท่ีมำสนบัสนุนสุขภำพและควำมดูดีในชีวิตประจ ำวนั 
 
บริษทัไทย กูลิโกะเป็นผูเ้ล่นหลกัในตลำดประเทศไทยมำกว่ำ 50 ปี ตั้งแต่ปี 2513 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในตลำดท่ีส ำคญัของกูลิโกะในอำเซียน 
โดยมีโรงงำนผลิตสินคำ้ท่ีรับผดิชอบกำรจดัหำขนมและไอศกรีมของภูมิภำค 
และน่ีคือเหตผุลท่ีทำงบริษทัพจิำรณำเลือกประเทศไทย เพ่ือเปิดตวัซูนำโอะคร้ังแรกนอกประเทศญ่ีปุ่ น เรำจะขยำยตลำด Health 
& Wellness โดยมีกำรเปิดตวัแบรนดใ์นประเทศอื่นในอนำคตต่อไป รอติดตำมไดเ้ลย! 

ซูนาโอะ เป็นที่น่ายอมรับอย่างย่ิง - หมอตั้ม นายแพทย์ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข 

“ซูนำโอะส ำหรับผมคือไอศกรีมเพื่อสุขภำพท่ีอร่อย 
และเหมำะกบัคนไทยท่ีมองหำของหวำนท่ีเป็นมิตรต่อสุขภำพ ในฐำนะท่ีผมเป็นทั้งเชฟ 
และคุณหมอ ผมทรำบเป็นอยำ่งดีว่ำของสุขภำพดีไม่จ ำเป็นตอ้งรสชำติจืดหรือไม่อร่อยเสมอไป 
เพียงแค่เรำตอ้งตรวจสอบปริมำณน ้ำตำล และดูว่ำส่ิงนั้นใชส่้วนผสมอื่นๆเพื่อทดแทนควำมมนั 
ควำมหวำนท่ีขำดหำยไปหรือไม่ 
โดยเฉพำะผูป่้วยเบำหวำน ส่ิงท่ีควรระวงัคือกำรควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลือด 
ถำ้คุณรับประทำนของหวำนท่ีมีน ้ำตำล 
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จะท ำให้ตกอยูใ่นภำวะเส่ียงท่ีน ้ำตำลในเลือดจะสูงขึ้นอยำ่งรวดเร็ว แมคุ้ณจะเลือกทำนของหวำนน ้ำตำลนอ้ย 
คุณอำจจะยงัตอ้งแลกกบักำรทำนอำหำรท่ีช่ืนชอบอยำ่งอื่นนอ้ยลง ซูนำโอะเป็นไอศกรีมท่ีไม่เติมน ้ำตำลทรำย 
คุณจะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบักำรรับประทำนส่ิงต่ำงอีกต่อไป และสำมำรถมีควำมสุขกบัไอศกรีมแสนสดช่ืนไดโ้ดยไม่ตอ้งรู้สึกผิด” 
 
‘LOCABO’ คืออะไร ? - นพ. ซาโตรุ ยามาดะ กรรมการบริหารทีส่มาคมอาหาร สันทนาการ และสุขภาพ (โชคุ ราคุ 
เค็งโคเคียวไค) 
LOCABO คือกำรก ำหนดปริมำณคำร์โบไฮเดรตอยำ่งพอควร= กำรไดรั้บปริมำณคำร์โบไฮเดรตท่ีเหมำะสม 
ซ่ึงสนบัสนุนโดยสมำคมอำหำร สันทนำกำร และสุขภำพ (โชคุ รำคุ เคง็โคเคียวไค) 
คำร์โบไฮเดรตคือหน่ึงในสำรอำหำรหลกัสำมชนิด และเป็นปัจจยัท่ีท ำให้ปริมำณน ้ำตำลกลูโคสสูงขึ้นหลงัม้ืออำหำร 
กำรจ ำกดัคำร์โบไฮเดรตสำมำรถลดกำรเพ่ิมขึ้นของระดบัน ้ำตำลในเลือดหลงัม้ืออำหำรได ้
ส่ิงท่ีส ำคญัคือส่ิงท่ีคุณควรยงัสำมำรถเพลินกบัของอร่อยและมีสุขภำพดีโดยไม่ตอ้งห้ำมตวัเองกบักำรรับประทำนมำกเกินไป 

 
คุณเพียงตอ้งบริโภคคำร์โบไฮเดรต 20-40 ก. ต่อม้ืออำหำร และ 10 ก. ส ำหรับของหวำน 
เพื่อใหป้ริมำณคำร์โบไฮเดรตอยูท่ี่ 70-130 ก. ต่อวนั โดยไม่มีขอ้จ ำกดัเร่ืองแคลอร่ี ไขมนั 
หรือโปรตีน ตรำบใดท่ีคุณยงัระมดัระวงัเร่ืองปริมำณคำร์โบไฮเดรต 
คุณก็สำมำรถทำนไดเ้ยอะเท่ำท่ีตอ้งกำร 
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
 

ผลิตภัณฑ์ ซูนาโอะ <แมคคาเดเมียและอัลมอนด์> 

รูปภาพ 

 

 

ประเภท ไอศกรีม 

หนึ่งหน่วยบริโภค 1 ถ้วย (81 ก.)  

ราคา 69 บาท 

ช่องทางขาย 7-Eleven 

พื้นที่การขาย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Product Features 

• รสชาติหอมมนัจากถั่วแมคคาเดเมียและอลัมอนด์ 

• ใส่นมสดเพิม่เพ่ือเพิม่ความเข้มข้นให้ไอศกรีม 

• ผลิตในประเทศญีปุ่่ น และน าเข้ามาในประเทศไทย 
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■สถำนท่ีจดัจ ำหน่ำย  

 7-Eleven ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

      7-Eleven Online  https://7eleventh.page.link/omTQ 

■กำรติดต่อส่ือสำร  

Thai Glico Website: https://www.glico.com/th/ 

Facebook: Glico ice https://www.facebook.com/glicoiceTH/ 

Instagram: GLICO ICE TH https://instagram.com/glicoice_th 

YouTube: Glico ice TH https://www.youtube.com/channel/UCKQXo4IvrtUKZPAwkSSdyLg 

SUNAO Brand Website (Japanese) https://cp.glico.com/sunao/ 

 

 

  

 

  

                                  ติดต่อสอบถามด้านข่าวสารและส่ือ: 
 
                              เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
                        พิชชำ ศกัดม์งักร, บริษทัไทย กูลิโกะ จ ำกดั 
                         Email: pitcha.sakmangkorn@glico.com 

 

                               เกี่ยวกับกูลิโกะ  

Yuko Takatani (Ms.), Regional PR Manager, Glico Asia Pacific Pte. Ltd. 

Email: glico-singapore@glico.com  

https://7eleventh.page.link/omTQ
https://www.glico.com/th/
https://instagram.com/glicoice_th?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.youtube.com/channel/UCKQXo4IvrtUKZPAwkSSdyLg
https://cp.glico.com/sunao/
mailto:pitcha.sakmangkorn@glico.com
mailto:glico-singapore@glico.com
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เกี่ยวกับกูลิโกะ 

ในวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565 ถือเป็นวนัก่อตั้งบริษทัครบรอบ 100 ปี ของกูลิโกะกรุ๊ป โดยในปี 2465 เป็นวนัท่ีลูกอม “กูลิโกะ 
คำรำเมล” ในกล่องสีแดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไดถื้อก ำเนิดขึ้น ถือเป็นธุรกิจของเอซำกิ กูลิโกะ ท่ีมำจำกควำมยึดมัน่ในปรัชญำ 
“พฒันำสุขภำพของสำธำรณะผำ่นอำหำร” กูลิโกะ คำรำเมลเป็นผลิตภณัฑแ์รกของบริษทั 
ท่ีเกิดจำกนวตักรรมควำมคิดสร้ำงสรรคจ์ำกผูก่้อตั้งบริษทั นำย ริอจิิ เอซำกิ 
จำกจุดเร่ิมตน้พนกังำนทุกคนร่วมกนัสร้ำงผลงำนดว้ยใจเพื่อพฒันำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผูค้น 
และควำมเช่ือน้ีก็ขยำยจำกเพียงแค่ขนมไปสู่สินคำ้ประเภทไอศกรีม อำหำรแปรรูป ของหวำน นม สินคำ้ส ำหรับเด็กทำรก 
ส่วนประกอบอำหำร และวตัถุดิบส ำหรับเคร่ืองส ำอำงและสินคำ้สุขภำพ 
https://www.glico.com/global/ 
 

 
เกี่ยวกับบริษัทไทย กูลิโกะ  
บริษทัไทย กูลิโกะเป็นผูเ้ล่นหลกัในตลำดในประเทศไทยมำกว่ำ 50 ปี ตั้งแตปี่ 2513 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในตลำดท่ีส ำคญัของกูลิโกะในอำเซียน 
โดยมีโรงงำนผลิตสินคำ้ท่ีรับผดิชอบกำรจดัหำขนมและไอศกรีมของภูมิภำค 

Thai: https://www.glico.com/th/ 

English: https://www.glico.com/th/en/ 

 
 
 

 

 

-ส้ินสุด- 

 

 

https://www.glico.com/global/
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