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เกี่ยวกับบริษัท                                                  

 บริษัท Tiao Peng Trading, Inc. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นบริษัทผู้น ำเข้ำและกระจำยสินค้ำ
อำหำรหลำกหลำยชนิด เช่น ข้ำว อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรกระป๋อง ผักและผลไม้แช่แข็ง อำหำรทะเลแช่แข็ง 
เครื่องปรุงรส รวมทั้งสินค้ำอุปโภคภำยใต้ตรำสินค้ำของทำงบริษัทฯ คือ Butterfly Brand จำกประเทศในเอเชีย 
โดยน ำเข้ำจำกไทยมำกที่สุดกว่ำร้อยละ ๘๐ นอกจำกนั้นเป็นกำรน ำเข้ำจำกเวียดนำม ไต้หวัน จีน และเกำหลีใต้ 
กระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในเขตแคลิฟอร์เนียภำคเหนือ  

 ข้อมูลที่น่าสนใจ 

๑.  กำรที่บริษัทฯ เปิดด ำเนินกำรมำเป็นเวลำนำนแล้วและไม่เคยมีประวัติน ำเข้ำสินค้ำไม่ได้มำตรฐำน ท ำให้สินค้ำ
อำหำรที่บริษัทฯ น ำเข้ำส่วนใหญ่ไม่ถูกปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำก Food and Drug Administration (FDA) 

๒. กำรน ำเข้ำสินค้ำในกลุ่มที่ต้องถูกกักกันไว้เพ่ือตรวจสอบทุกครั้ง ณ ด่ำนน ำเข้ำ หรือ Detention Without 
Physical Examination (DWPE) บริษัทฯ จะสั่งสินค้ำจำกผู้ประกอบกำรที่อยู่ใน Green List (รำยชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรยกเว้นกำรกักกันเพ่ือตรวจสอบเมื่อน ำเข้ำหรือ DWPE) เป็นส่วนใหญ่เพ่ือหลีกเลี่ยง
กำรประสบปัญหำในกำรน ำเข้ำ 

๓. ก่อนหน้ำนี้บริษัทฯ เคยน ำเข้ำสินค้ำทุเรียนสดจำกประเทศไทย แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจำกมีแมลงตกค้ำง ท ำให้ต้อง
สินค้ำถูกท ำลำยทั้งหมด จึงยกเลิกกำรน ำเข้ำสินค้ำทุเรียนสดจำกไทย  

๔. สินค้ำท่ีได้รับควำมนิยมของบริษัทฯ ได้แก่ ข้ำว ขนุนกระป๋อง และสัปปะรดกระป๋อง  

๕. บริษัทฯ น ำเข้ำผักแช่แข็งหลำกหลำยชนิด เช่น คะน้ำ ชะอม ขิง ข่ำ สะตอ ต้นหอม ฯลฯ  

๖. สินค้ำที่ FDA ตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดในขณะนี้ ได้แก่ ข่ำแห้ง ส่วนสินค้ำที่ถูกปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำก FDA 
ขณะนี้ ได้แก่ สบู่ตรำนกแก้ว เนื่องจำกมีส่วนผสมของสีที่ FDA ไม่อนุญำตให้ใช้ ท ำให้บริษัทฯ ต้องส่งสินค้ำ
กลับคืนไปยังประเทศไทย  

๗.  บริษัทฯ ส่งสินค้ำให้กับซุปเปอร์มำเก็ตเอเชีย เช่น 99 Ranch ตลำดจีน ไทย และเวียดนำม เป็นส่วนใหญ่  



๘. นอกจำกจะเป็นผู้น ำเข้ำสินค้ำเองโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังสั่งซื้อสินค้ำบำงรำยกำรที่ได้รับควำมนิยมจำก
ผู้บริโภคจำกผู้น ำเข้ำรำยอ่ืนเพ่ือมำจ ำหน่ำยต่อ เช่น บะหมี่ส ำเร็จรูป กระทิส ำเร็จรูป 

๙. สินค้ำที่บริษัทฯ เคยน ำเข้ำแล้วถูกกักกันและปฏิเสธกำรน ำเข้ำที่ผ่ำนมำ ได้แก่  ปลำแช่แข็งจำกประเทศ
เวียดนำม เนื่องจำกตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ต้องห้ำม ท ำให้สินค้ำถูกท ำลำยทั้งหมด โดยบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำลำย และต้องแจ้งใหเ้จ้ำหน้ำที ่FDA ร่วมเป็นพยำนในกำรท ำลำยสินค้ำด้วย 

๑๐. ก่อนหน้ำนี้บริษัทฯ เคยน ำเข้ำมะเขือพวงแช่แข็ง แต่ถูกกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (US Department of 
Agriculture, USDA) ตรวจพบขณะวำงขำยในตลำด จึงสั่งให้เรียกเก็บคืนและท ำลำยทิ้ง เนื่องจำกเป็น
สินค้ำที่ห้ำมน ำเข้ำ โดย USDA จัดให้มะเขือพวงอยู่ในกลุ่มวัชพืช (Weeds) ซึ่งไม่อนุญำตให้น ำเข้ำจำกไทย
แต่งบริษัทฯ เข้ำใจผิดว่ำมะเขือพวงจัดอยู่ในกลุ่มมะเขือ จึงน ำเข้ำโดยใช้ชื่อว่ำ Small Eggplant 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบริษัทฯ 

๑.  สินค้ำท่ีบริษัทฯ เห็นว่ำมีศักยภำพท่ีจะจ ำหน่ำยไดด้ี ถึงแม้ผู้ผลิตยังไมม่ีรำยชื่ออยู่ในบัญชี Green List บริษัทฯ 
ยังประสงค์ท่ีจะสั่งสินค้ำจำกผู้ประกอบกำรเหล่ำนั้น และพร้อมให้ควำมช่วยเหลือในกำรยื่นค ำร้องขอให้บรรจุ
รำยชื่อผู้ประกอบกำรใน Green List  โดยที่เมื่อสินค้ำเป็นไปตำมมำตรฐำนของสหรัฐฯ และผ่ำนกำร
ตรวจสอบกำรน ำเข้ำจ ำนวน ๕ ครั้งติดต่อกัน สินค้ำจะไม่ต้องถูกกักกันตำม DWPE ในกำรน ำเข้ำครั้งต่อไป  

๒.  ก่อนหน้ำนี้บริษัทฯ เคยส่งสินค้ำให้แก่ผู้ค้ำปลีกและซุปเปอร์มำเก็ตในเขตนครลอสแอนเจลิสซึ่งมีชำวสหรัฐฯ 
เชื้อสำยเอเชียอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก แต่ในปัจจุบันมีผู้น ำเข้ำเพ่ิมข้ึนมำก ประกอบกับค่ำขนส่งที่สูงขึ้น ท ำให้
ต้องหยุดกำรส่งสินค้ำไปยังเขตดังกล่ำว เนื่องจำกผลก ำไรที่ได้ไม่คุ้มกับต้นทุน 

๓. กำรที่จะส่งสินค้ำเข้ำไปจ ำหน่ำยใน Main Steam Market ของสหรัฐฯ มีกระบวนกำรค่อนข้ำงยุ่งยำกและ
ซับซ้อน บริษัทฯ จึงส่งสินค้ำให้กับ Distributor รำยอื่นเพ่ือส่งขำยใน Main Steam Market ต่อไป  

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

๑. ผู้น ำเข้ำในแคลิฟอร์เนียภำคเหนือระบุว่ำ ผลทุเรียนสดยังคงเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค แต่ผู้น ำเข้ำต้องชะลอ
กำรน ำเข้ำเนื่องจำกปัญหำเรื่องของแมลงตกค้ำง ภำครัฐฯและผู้ส่งออกควรร่วมมือกันในกำรที่จะพัฒนำ
คุณภำพและหำแนวทำงในกำรก ำจัดแมลงให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรส่งออกทุเรียนสด
มำยังสหรัฐฯ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้น ำเข้ำกลับมำน ำเข้ำทุเรียนสดจำกไทยอีก 

๒. ผู้ประกอบกำรไทยที่ส่งออกสินค้ำมำยังสหรัฐฯ ซึ่งเข้ำข่ำยต้องถูกกักกันเพ่ือตรวจสอบเมื่อน ำเข้ำหรือ DWPE 
ควรประสำนกับผู้น ำเข้ำเพ่ือให้ช่วยด ำเนินกำรให้บริษัทฯ สำมำรถอยู่ในบัญชีรำยชื่อ Green List ของ FDA 
ด้วย ซึ่งจะท ำให้สำมำรถน ำเข้ำได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยส ำหรับตรวจวิเครำะห์ใน
ห้องปฏิบัติกำรของสหรัฐฯ  

    

  

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม  ๒๕๕๗       
 



คลงัเกบ็สินค้าของบริษัทฯ 

 

           

                   

 

 

 

 

   

       บริษัท Tiao Peng Trading Inc. 

           

                   

 

 

 

 

   

ส้ินค้าข้าวหอมมะลติรา Butterfly น าเข้าจากประเทศไทย 

 

           

                   

 

 

 

 

   

ตัวอย่างผลไม้กระป๋องตรา Butterfly น าเข้าจากประเทศไทย 

 

           

                   

 

 

 

 

   

ตัวอย่างผักสดแช่แข็ง น าเข้าจากประเทศไทย 

 

           

                   

 

 

 

 

ตัวอย่างผลไม้สดแช่แข็ง น าเข้าจากประเทศไทย 

 

           

                   

 

 

 

 

การเข้าพบผู้น าเข้าบริษัทฯ Tiao Peng Trading Inc. 
เมือง Heyward ใกล้กับนครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 
 


