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เกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท Red Chamber Co. เป็นบริษัทของชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 
หรือ 45 ปีที่แล้ว สินค้าที่น าเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็งโดยเฉพาะกุ้งแช่เยือกแข็ง นอกนั้น
เป็นผลิตภัณฑ์ปลา ปู กั้ง (Lobsters) และมีผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋องเล็กน้อย เช่น ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง 
มูลค่ารวมการน าเข้าปีละประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทของตนเป็นผู้น าเข้าสินค้า
ประมงรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และเป็นผู้น าเข้ากุ้งรายใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกา เดิมเคยมีส านักงานตัวแทน       
ท าหน้าที่จัดซื้อหรือ Broker อยู่ในประเทศไทย ภายหลังได้ยกเลิกส านักงานดังกล่าว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ    
บริษัทฯ  ได้แก่ ภัตตาคารหรือร้านอาหารลักษณะ Chain Restaurants และ Fast Food ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วสหรัฐฯ 
เช่น Long John Silver, Bubble Gump, Red Chamber, Darden, Burger King, Panda Express ฯลฯ ลูกค้า
อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ ผู้กระจายสินค้า (Distributors) และผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ (Retailers) เช่น Sam’s Club, 
Walmart, Costco, Safeway, Albertson ฯลฯ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ิมมูลค่า  (Value 
Added Products) ทั่วสหรัฐฯ มากกว่า 15 แห่ง มีคนงานรวมกันกว่า 2,000 คน 

ข้อมูลที่น่าสนใจ  

1. บริษัทฯ เป็นเจ้าของบริษัท Kitchen of the Ocean ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง เพ่ือท าหน้าที่ผลิตสินค้า        
ส่งให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ น าเข้าสินค้าทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและกุ้งดิบเพ่ือแปรรูปต่อในสหรัฐฯ  
เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า ขณะนี้บริษัทฯ ประสบปัญหาการผลิตในประเทศไทย เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน   
โดยให้ความเห็นว่าคนไทยไม่ชอบงานหนักในโรงงาน ท าให้โรงงานไม่สามารถผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ เดิมเคย
มีคนงานประมาณ 1,200 คน ปัจจุบันเหลือเพียง 250 คนเท่านั้น 

2. ปริมาณการน าเข้าสินค้าโดยเฉพาะกุ้งแช่แข็งจากไทยลดลงมากเนื่องจากประสบปัญหาโรคกุ้ง EMS (Early 
Mortality Syndrome) เดิมเคยน าเข้าจากไทยมากที่สุด ปัจจุบันลดน้อยลงไปมาก โดยน าเข้าจากอินโดนีเซีย
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มากที่สุด ซึ่งมากกว่าที่น าเข้าจากไทยประมาณ 20 เท่า บริษัทฯ เห็นว่าสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโรคกุ้งของ
ไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร คาดว่าไทยจะยังผลิตได้ประมาณ 200,000 ตันในปีนี้ (พ.ศ. 2558) 
ในขณะที่อินโดนีเซียจะผลิตได้ประมาณปีละ 600,000 ตัน การที่อินโดนีเซียไม่ประสบปัญหาโรคระบาดกุ้ง 
EMS เช่นเดียวกับไทยและประเทศใกล้เคียง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ ฟาร์มกุ้งจะตั้งอยู่บริเวณ
เกาะต่างๆ ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ทางบกติดต่อกัน จึงท าให้ไม่เกิดการแพร่กระจายของโรค 

3. ขณะนี้ไทยห้ามน าเข้ากุ้งจากอินโดนีเซีย ท าให้บริษัทต้องน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์เพ่ือมาผลิตในโรงงานใน
ประเทศไทยแทน หากลูกค้าในสหรัฐฯ ต้องการผลิตภัณฑ์กุ้ งที่ ได้รับการรับรองว่ามีความยั่ งยืน   
(Sustainability) บริษัทฯ จะน าเข้ากุ้งจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองดังกล่าวจากเอกวาดอร์เพ่ือผลิตในประเทศ
ไทย และส่งออกจากไทยมายังสหรัฐฯ โดยมีเครื่องหมายรับรองติดอยู่บนฉลากสินค้าอีกทอดหนึ่ง 

ข้อคิดเห็นของบริษัท 

1. ประเด็นที่ไทยยังคงถูกจัดอันดับให้คงอยู่ใน Tier  3  ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี 2558 หรือ 
TIP Report 2015 เช่นเดียวกับปี 2557 บริษัทฯ เห็นว่าไทยด าเนินมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่า
หลายประเทศท่ีได้ปรับระดับขึ้นอยู่ใน Tier 2 และ Tier 2 Watch List และไม่ควรได้รับการพิจารณาให้คงอยู่
ที่ระดับ Tier 3  

2. ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของลูกค้าของบริษัทฯ เฉพาะผู้ค้าปลีกรายใหญ่     
แต่ไม่ได้ส่งผลต่อลูกค้าที่เป็นร้านอาหารหรือผู้บริโภคโดยตรง การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ TIP Report ในสหรัฐฯ 
ค่อนข้างจ ากัดอยู่เฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสินค้าประมงเท่านั้น โดยไม่ได้มีการน าเสนอข่าวอย่างแพร่หลาย
จนเป็นที่รับทราบของผู้บริโภคทั่วไป สถานการณ์การน าเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยที่ลดลงอย่างมาก   
จึงเป็นผลมาจากสินค้ากุ้งท่ีเผชิญปัญหาโรคกุ้ง EMS รวมถึงสินค้าไทยมีราคาสูงกว่าของประเทศอ่ืนมากกว่า 

3. บริษัทฯ เห็นว่าไทยจ าเป็นต้องมีการสื่อสารให้ประชาคมโลกได้รับรู้ข้อเท็จจริง รัฐบาลไทยต้องแสดงความ
จริงใจ เปิดเผย มีการด าเนินการเชิงรุก และแสดงความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแก้ไขปัญหา และเชื่อว่า    
การที่ไทยถูกจัดอันดับเป็น Tier 3 เช่นเดิมนั้นเป็นประเด็นทางการเมือง (Politics) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผลงานของรัฐบาลและภาคเอกชนไทยในวงกว้างเกินไปจะมีค่าใช้จ่ายมากและอาจไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้รับ 
ไทยควรสื่อสารให้ถูกช่องทางและต้องเป็นช่องทางที่มีประสิทธิผล เช่น คณะกรรมการด้านต่างประเทศ     
คณะต่างๆ ที่ประธานาธิบดีหรือรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องขอค าปรึกษาก่อนการตัดสินใจในเรื่องส าคัญ 

4. บริษัทฯ ได้รับการสอบถามจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าและผู้ค้าปลีกตั้งแต่ช่วง TIP Report 2014 
เกี่ยวกับต้นก าเนิดสินค้าในไทยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่ บริษัทฯ ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ว่าสินค้าเหล่านั้นไม่ได้มาจากประเทศไทยอย่างแน่นอน บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบกว่าผู้น าเข้าสินค้าประมงของ
สหรัฐฯ รายใหญ่หลายราย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีคู่ค้าหรือร่วมทุนกับผู้ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทฯ      
มีภาพลักษณ์ว่าเป็นบริษัทของสหรัฐฯ 100 % จึงท าให้ได้รับผลกระทบน้อย บริษัทฯ เห็นว่า หากไทยยังไม่
สามารถปรับระดับขึ้นเป็น Tier 2 ย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยด้านภาพลักษณ์  

5. บริษัทฯ เห็นว่า ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงให้ความส าคัญกับเครื่องหมายรับรองด้านความยั่งยืน  
(Sustainability) ของสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต โดยก าหนดให้ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองจาก
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หน่วยงานเฉพาะที่ตนเองต้องการ ในขณะที่ลูกค้าซึ่งเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหารประเภท  Chain 
Restaurants และ Fast Food ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องการรับรองเหล่านี้  ส่วนผู้บริโภคสหรัฐฯ  ให้
ความส าคัญเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น โดยอาจยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นหากสินค้ามีเครื่องหมายรับรองด้านความ
ยั่งยืนปรากฏอยู่บนภาชนะบรรจุ แต่ไม่ได้จ าเพาะว่าจะต้องเป็นเครื่องหมายรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็น  BAP (Best Aquaculture Practices) โดยหน่วยงาน ACC (Aquaculture 
Certification Council), ASC   ) Aquaculture Stewardship Council) หรืออ่ืนๆ อีกมากมายที่ผู้บริโภคไม่
สามารถแยกแยะหรือรับรู้ความแตกต่างได้  

6. บริษัทฯ เห็นว่าเครื่องหมายรับรองเหล่านี้ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือนัก เนื่องจากกระบวนการรับรองไม่ได้
ครอบคลุมสินค้าทั้งหมดที่ผลิตตามข้อเท็จจริง อีกทั้งอาจไม่ได้มีการผลิตตามมาตรฐานอย่างจริ งจัง ซึ่งบริษัทฯ 
เห็นว่า แนวคิดการผลิตแบบยั่งยืนเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นว่าภาครัฐของประเทศ
ผู้ผลิตสินค้าควรเป็นผู้ให้การรับรองมากกว่าจะเป็นหน่วยงานที่มักใช้ชื่อว่าเป็น  Non-profit Organization          
แต่กลับด าเนินงานในลักษณะธุรกิจทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในเมื่อยังเป็นความต้องการของผู้ค้าปลีก ผู้น าเข้า    
ก็จ าเป็นต้องก าหนดให้ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายเหล่านี้บนฉลากต่อไป 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ  

1. สืบเนื่องจากการที่ไทยประสบปัญหาผลิตกุ้งเพ่ือส่งออกได้น้อยลงกว่าเดิมมาก จนท าให้คู่แข่งเข้ามาช่วงชิง    
ส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุดของไทยมาโดยตลอด โดยน าเสนอสินค้าที่มี
รูปลักษณ์และคุณภาพในระดับเดียวกัน อีกทั้งยังมีราคาที่ต่ ากว่าและไม่มีปัญหาด้านแรงงานและการค้ามนุษย์ 
การจะกลับเข้ามาสู่ตลาดสหรัฐฯ อีกครั้งของไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง เน้นผลิตสินค้าพร้อมบริโภค
ที่จ าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและต้องควบคุมความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวด  

2. ไทยควรเป็นผู้น าในด้านการส่งออกสินค้าประมงจากการเพาะเลี้ยงที่สนับสนุนความยั่งยืนหรือ Sustainability 
และใช้เป็นจุดแข็งเพ่ือให้ยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากไทยมีความสามารถในการด าเนินการได้แล้วในขณะที่
ประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ ยังไม่พร้อมหรือยังไม่ได้ให้ความส าคัญ  

3. ไทยจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีของสินค้าประมงไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าจาก
การเพาะเลี้ยงที่เน้นด้านการอนุรักษ์และความยั่งยืน สามารถให้ค ารับรองได้ว่าไม่มีการน าสินค้าที่มีความเสี่ยง
ด้านแรงงานและการค้ามนุษย์เข้ามาในห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศ
คู่ค้าของไทยต่อไป 

 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2558 


