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เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท Asian Commodities Company ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 ปัจจุบันมีพนักงานรวมประมาณ 80 คน        
เป็นบริษัทผู้น าเข้าและกระจายสินค้าข้าว อาหารส าเร็จรูป รวมทั้งเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
จากประเทศในเอเชีย โดยน าเข้าจากฟิลิปปินส์มากที่สุดกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณการน าเข้า เนื่องจากเป็น
บริษัทของชาวฟิลิปปินส์ในสหรัฐฯ และมุ่งตลาดชาวฟิลิปปินส์ที่มาท างานและตั้งรกรากในสหรัฐฯ เป็นหลัก   

ข้อมูลที่น่าสนใจ 

1. สินค้าที่น าเข้าจากไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ (ประมาณเดือนละ 2 ตู้คอนเทนเนอร์) ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว      
น้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง (น้ ามะพร้าว น้ ามะม่วง น้ ามะขาม) เครื่องดื่มผสมเจลลี่รสผลไม้ยี่ห้อ Mogu Mogu 
และผลิตภัณฑ์ Coco Glaze (Frozen Coconut Dessert) โดยเครื่องดื่ม Mogu Mogu และ Coco Glaze 
ได้รับความนิยมสูงมาก  

2. สินค้าที่น าเข้ามากจากฟิลิปปินส์ ได้แก่ น้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง ไอศกรีมที่ไม่มีส่วนผสมของนม (Non-dairy) 
รสผลไม้ ปลานวลจันทร์ดองหรือรมควัน (Marinated / Smoked Fish) ปลาทูน่าและปลาซาร์ดีนบรรจุ
กระป๋อง และเบียร์ยี่ห้อ San Meguel เป็นต้น 

3. สินค้าท่ีน าเข้ามากจากไต้หวัน ได้แก่ บะหมี่ส าเร็จรูป ปลานิลแช่เยือกแข็ง และเครื่องดื่มชานม (Assam Milk 
Tea) และชาด าอัสสัม (Assam Black Tea) บรรจุกระป๋อง เป็นต้น 

4. บริษัทฯ ส่งสินค้าให้กับซุปเปอร์มาเก็ตเอเชีย เช่น Ranch 99, Seafood City, Island Pacific โดย 2 ราย
หลังเป็นซุปเปอร์มาเก็ตที่ก่อตั้งโดยชาวฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังส่งสินค้าให้กับซุปเปอร์มาเก็ตสัญชาติสหรัฐฯ 
ทั่วไป (Mainstream) ด้วย เช่น Albertson  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯ สนใจน าเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากไทยมากขึ้นเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะสินค้าขนมขบเค้ียว แต่เมื่อติดต่อทางผ่านทาง E-mail หรือโทรสาร มักไม่ได้รับการติดต่อกลับ 

2. หากมีบริษัทของไทยมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในแคลิฟอร์เนีย บริษัทฯ ประสงค์เชิญให้มาพบเพ่ือหารือเจรจา
ธุรกิจ ในอดีตเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ของฟิลิปปินส์ในลอสแอนเจลิส เคยน าบริษัทผู้ส่งออกอาหาร
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คุณวเิวยีน เจ้าของร้าน The Orchid Man 



ฟิลิปปินส์ที่มาร่วมงานแสดงสินค้าหลายรายมาพบเพ่ือน าเสนอสินค้าให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารจากฟิลิปปินส์มายังสหรัฐฯ 

3. บริษัทฯ สนใจที่จะเป็นผู้ส่งหรือกระจายสินค้าไทยไปยังร้านค้าปลีกหรือซุปเปอร์มาเก็ตของชาวไทยและ
ร้านอาหารไทยทั่วทั้งสหรัฐฯ จึงประสงค์น าเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ได้แสดงความ
สนใจที่จะเป็นผู้กระจายสินค้ารอง (Sub – Distributor)  ให้แก่เบียร์สิงห์ของไทยเนื่องจากบริษัทมีใบอนุญาต
แล้ว และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกสินค้าเบียร์ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ เห็นว่าเครือข่ายของบริษัทฯ   
จะท าให้สามารถจ าหน่ายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้  ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส จึงได้ด าเนินการประสานให้บริษัทฯ ได้เจรจาธุรกิจกับบริษัท Singha North America 
เรียบร้อยแล้ว 

4. สินค้าไอศกรีมผลไม้แบบไม่มีส่วนผสมของนม (Non – Dairy) หรือที่เรียกว่า Mellorine ซึ่งใช้กระทิเป็น
ส่วนประกอบแทนนมมีลู่ทางแจ่มใสในสหรัฐฯ เนื่องจากภาษีน าเข้าต่ ากว่าไอศกรีมผสมนม นอกจากนี้ สหรัฐฯ             
มีข้อก าหนดว่า หากจะส่งออกไอศกรีมที่มีนมเป็นส่วนประกอบมายังสหรัฐฯ ต้องใช้นมที่น าเข้าจากสหรัฐฯ     
ในการผลิตเท่านั้น โดย Mellorine รสชาติที่เป็นที่นิยมสูงสุดส าหรับชาวเวียดนามและจีนในสหรัฐฯ ได้แก่     
รสทุเรียน ปัจจุบันบริษัทฯ น าเข้า Mellorine รสต่างๆ จากฟิลิปปินส์เป็นหลัก แต่ฟิลิปปินส์ไม่มีปริมาณ
ทุเรียนเพียงพอ บริษัทฯ จึงประสงค์น าเข้าจากไทย นอกจากนี้ ยังสนใจไอศกรีมหรือ Sherbet รสมังคุดด้วย 
เบื้องต้น ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ประสานให้บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจกับบริษัท Bueno (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งมา
ออกบูธแสดงสินค้าในงาน Natural Product Expo West ใกล้กับนครลอสแอนเจลิสเรียบร้อยแล้ว 

5. บริษัทฯ ยินดีให้ค าแนะน าผู้ประกอบการผลิตและส่งออกไอศกรีมของไทยที่สนใจจะจ าหน่ายสินค้าให้กับ
บริษัทฯ เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อก าหนดของ Food and Drug Administration ของสหรัฐฯ ด้านการ
น าเข้า  

6. ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ให้ความส าคัญกับสุขภาพและนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) น้ าผลไม้
ที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ ามังคุด 100%  ทั้งนี้ ผู้บริโภคนิยมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกล่อง Tetra Pak มากกว่าบรรจุ
ในกระป๋องอลูมิเนียม 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

1. ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารของไทยยังมีศักยภาพ เนื่องจากมีความหลากหลายและมีนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ     
อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ควรเน้นผลิตอาหารจากธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น เช่น สินค้า 
Natural Products สินค้าออร์แกนิกส์ และ Non-GMO  เนื่องจากเป็นแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ควรมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการผลิตเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได ้

2. ผู้ประกอบการไทยควรหาโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ๆ       
ที่น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก อย่างไรก็ตาม การเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูง กระทรวงเกษตรฯ ควรสนับสนุนโครงการในลักษณะการน ากลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสินค้าเอกลักษณ์และมีศักยภาพ เพ่ือพบปะกับผู้น าเข้าสหรัฐฯ โดยตรง เพ่ือขยาย
ตลาดและเพ่ิมมูลค่าการส่งออกต่อไป 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2557  



การเข้าพบผู้น าเข้า บรษิัท Asian Commodities Company 
  

 
น า้มะม่วงน าเข้าจากประเทศไทย 
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ข้าวหอมมะลนิ าเข้าจากประเทศไทย 

 

 
เคร่ืองดืม่เจลลีน่ าเข้าจากประเทศไทยได้รับความนิยมมาก 

 

 
น า้มะม่วงน าเข้าจากประเทศไทย 

 

 
น า้มะพร้าวน าเข้าจากประเทศไทย 

 



 

 

ปลากระป๋องน าเข้าจากฟิลปิปินส์ 

 

 
เคร่ืองดืม่ชานมอสัสัมบรรจุกระป๋องมจากไต้หวนั 

 

 
เคร่ืองดืม่น า้มะขามบรรจุกระป๋องจากไทย 

 

 
เตร่ืองดืม่ชาด าอสัสัมบรรจุกระป๋องจากไต้หวนั 

 

 
ชาผลไม้น าเข้าจากฟิลปิปินส์ 

 

 
ปลานิลแช่แขง็ทั้งตวัจากไต้หวนั 

 


