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เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท H. C. Foods, Inc. ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2526 โดยเริ่มแรกตั้งอยู่บริเวณชุมชนจีนหรือ China Town ของ              
นครลอสแอนเจลิส ต่อมาในปี 2538 จึงได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน โดยมีการขยายพ้ืนที่และเพ่ิมห้องเย็น
ส าหรับสินค้าแช่เยือกแข็ง บริษัทฯ จัดเป็นผู้น าเข้าข้าวและสินค้าอาหารส าเร็จรูปรายใหญ่ทางภาคตะวันตกของ
สหรัฐฯ มีรายการสินค้าที่น าเข้ากว่า 2,000 รายการ กว่าร้อยละ 60 เป็นการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ลูกค้า
มีทั้งภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐอ่ืนๆ ของสหรัฐฯ ทั่วประเทศ เช่น ซีแอทเทิล นิวเม็กซิโก เท็กซัส ฮาวาย 
อลาสก้า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังส่งสินค้าไปจ าหน่ายยังประเทศอ่ืนๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ กลาง และใต้ เช่น เม็กซิโก  
แคนาดา ปานามา เอลซัลวาดอร์ เป็นต้น  

ข้อมูลที่น่าสนใจ 

1. บริษัทฯ จัดเป็นผู้น าเข้าข้าวจากประเทศไทยรายใหญ่รายหนึ่งของสหรัฐฯ โดยน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย      
เดือนละ 50 – 60 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ าหนักข้าวตู้คอนเทนเนอร์ละ 20 ตัน หรือประมาณเดือนละ 1,000 – 
1,200 ตัน และเห็นว่าข้าวจากเวียดนามถึงแม้จะมีราคาต่ ากว่าข้าวไทยมาก แต่ความหอมและคุณภาพยังไม่
สามารถเทียบเคียงข้าวไทยได้ ราคาข้าวไทยเคยขึ้นสูงสุดถึงตันละ 1,500 เหรียญสหรัฐฯ ขณะนี้ราคาลดลง
เหลือประมาณตันละ 1,400 เหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ข้าวจากเวียดนามราคาเพียง
ตันละ 700 เหรียญสหรัฐฯ ข้าวเวียดนามเป็นที่นิยมของร้านอาหารต่างๆ เนื่องจากราคาถูก 

2. สินค้าอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ น าเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ อาหารบรรจุกระป๋อง เครื่องดื่ม ขนม บะหมี่ส าเร็จรูป      
ผักผลไม้แช่เยือกแข็ง โดยผลไม้ไทยแช่เยือกแข็งที่น าเข้า ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย เนื่องจากดูแลรักษาง่าย 
อายุการเก็บรักษายาวนาน และมีกระบวนการน าเข้าซับซ้อนน้อยกว่า 

3. ในอดีตบริษัทฯ เคยน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ิมมูลค่าแช่เยือกแข็ง (Frozen value added products)         
แต่ลูกค้าของบริษัทฯ มักหันไปน าเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรงเองในภายหลัง ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มี
การน าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่เยือกแข็งโดยเฉพาะกุ้งแช่เยือกแข็งจากประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าบางช่วง
ราคากุ้งตกต่ า ก าไรน้อย และจ าเป็นต้องใช้เงินทุนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เพ่ิงได้รับค าเชิญจากกลุ่มบริษัท 
ซี พี เพ่ือเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีก าหนดเดินทางไปประเทศ
ไทยในเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ (Human 

 



Trafficking) ในอุตสาหกรรมประมงของไทย ทีไ่ทยก าลังประสบปัญหากับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ 
แต่อย่างใด 

 4. ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาถูกกักกันสินค้าเนื่องจากคุณภาพและความปลอดภัย บริษัทฯ มีการน าเข้า
น้ าปลาจากผู้ผลิตหลายรายของไทยและมีสินค้าน้ าปลาหลากหลายยี่ห้อ การจัดจ าหน่ายน้ าปลายี่ห้อ “ทิพรส” 
ของบริษัทฯ เป็นการซื้อต่อจากผู้น าเข้ารายอ่ืนอีกทอดหนึ่ง จึงไม่ทราบถึงปัญหาการห้ามน าเข้าน้ าปลาจาก
ผู้ผลิตรายนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากยังคงสามารถน าเข้าน้ าปลาจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้  

5. ปัญหาด้านการน าเข้าเท่าที่ประสบในปัจจุบัน ได้แก่ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากการประท้วงเกี่ยวกับค่าแรงงาน
ของคนงาน ณ ท่าเรือลอสแอนเจลิสและ Long Beach ซึ่งเป็นด่านน าเข้าที่ส าคัญที่สุดในภาคตะวันตกของ
สหรัฐฯ ท าให้สินค้าทั้งส่งออกและน าเข้าหยุดชะงักหรือล่าช้ามาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบ
กระทบทางเศรษฐกิจไม่มากนักเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่ายหรือไม่ต้องแช่เย็น/แช่แขง็ 

ข้อคิดเห็นของบริษัทฯ 

ในอดีตกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยประสบปัญหาสินค้าถูกกักกันหรือถูกปฏิเสธโดยหน่วยงาน FDA เนื่องจาก
ปัญหาด้านคุณภาพ แต่ปัจจุบันไม่ประสบปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การประสานร่วมมือกันระหว่าง
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศ (สปษ.) ประจ ากรุง
วอชิงตัน ดี ซี และกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเจรจาและหารือกับ FDA ในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าถูกกักกันและปฏิเสธได้ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา สปษ.           
ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ประสบความส าเร็จในการร่วมกันเจรจากับ FDA เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเรื่องการกักกันสินค้าไทยเนื่องจากการปนเปื้อนของสารเมลามีน  

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

1. ปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสินค้าอาหารส าเร็จรูปจากประเทศไทยลดน้อยลงเป็นล าดับ เนื่องจาก
การพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ประเด็นกระบวนการผลิตและ
ระบบควบคุมคุณภาพ HACCP ส าหรับโรงงานผลิตน้ าปลา ยังต้องมีการหารือด้านวิชาการกับ FDA รวมทั้ง
ปรับปรุงแนวทางการผลิตและควบคุมคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัย และลด
หรือขจัดปัญหาการถูกปฏิเสธหรือกักกันสินค้าต่อไป 

2. ผู้น าเข้าสินค้าอาหารจากไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาด้านแรงงานหรือการค้ามนุษย์ 
(Human Trafficking) ที่ไทยประสบอยู ่สินค้าไทยยังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการในหมู่ผู้บริโภคเชื้อสายเอเชีย
ในสหรัฐฯ และประเทศใกล้เคียง ซึ่งนครลอสแอนเจลิสถือเป็นประตูน าเข้า-ส่งออกที่ส าคัญของสินค้าไทยไปยัง
ภูมิภาคทวีปอเมริกา หากไทยสามารถแข่งขันได้ทางด้านราคา โดยเฉพาะสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูป จะเพ่ิมโอกาสขยายตัวของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในสหรัฐฯ และทวีปอเมริกาได้มากยิ่งขึ้น 
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