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รายงาน Business Creation and Networking 

สคต. ไมอามี ประเทศ สหรัฐฯ 
วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

1. ขอมูลบุคคล/องคกรท่ีเขาพบ 

1. ชื่อ    Mr. Panithan (Dan) Narmsthien                 2. ชื่อ Mrs. Sai Wongchaoum  
ตําแหนง                                                    ตําแหนง Managing Director 
บริษัท/องคกร  Foodworks International LLC. 
ท่ีอยู   3670 131st Ave. North, Clearwater, Florida  
รหัสไปรษณีย                                                           ประเทศ       สหรฐัอเมริกา 
โทรศัพท                                                                 โทรสาร       888-853-5210 
Email          Website     -  

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร 

2.1) กอตั้งเม่ือ ป 2011 (พ.ศ. 2554) 

2.2) ประวัติความเปนมา 

คุณปณิธานเริ่มตนชีวิตทางธุรกิจในสหรัฐฯ ภายหลังจากท่ีไดเดินทางมาศึกษาในสหรัฐฯ และเม่ือจบ
การศึกษาแลว ก็ไดศึกษาลูทางในการทําธุรกิจดานการจัดหนายผลิตภัณฑอาหารดวยตนเอง จนในท่ีสุดไดริเริ่ม
จัดตั้งบริษัท Foodworks International LLC. ของตนเองข้ึนท่ี 6760 Ulmerton Road, Suite A, Largo, FL 
33771 ในป 2011 ดวยสํานักงานท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเพียงแค 3,000 ตารางฟุต และไดบริหารจัดการดวยตนเอง
โดยเสาะหาสินคาจากแหลงผลิตในประเทศไทยเปนหลัก โดยลาสุดเม่ือกิจการเติบโตข้ึน จึงไดยายสํานักงานมา ณ 
ท่ีตั้งปจจุบันในป 2017 โดยท่ีสํานักงานแหงใหมนี้มีพ้ืนท่ีขยายใหญข้ึนถึงเกือบ 7 เทาของพ้ืนท่ีเดิมประมาณกวา 
20,000 ตารางฟุต โดยประกอบดวยพ้ืนท่ีสํานักงาน และโกดังเก็บสินคาดวย บริษัทเนนการใหบริการลูกคา
อยางดีเยี่ยม โดยจัดรถบรรทุกขนาดใหญ 4 คันจัดสงสินคาใหลูกคาในเมือง Tampa, Sarasota, Largo, 
Clearwater, St. Petersburg และ Orlando เปนประจํา และในเมืองท่ีอยูไกลออกไปอยาง Tallahassee และ 
Daytona ก็ยังสงดวยรถของตนเองในชวงทุก 2 สัปดาหและยังสงไปถึงบางแหงในรัฐ Georgia ดวย สําหรับลูกคา
ท่ีอยูหางไกลออกไปซ่ึงเริ่มมีเพ่ิมมากข้ึนนั้น รวมถึงบางครั้งใชผูใหบริการจัดสงสินคาแทนดวย ปจจุบันเนนกลุม
ลูกคาหลักคือ ชุปเปอรมารเก็ตเอเชีย, ผูคาสงสําหรับตลาดอาหารเอเชีย และรานอาหาร จึงอาจนับไดวาเปนผูให
บริการ Food Services ดวยในอีกบทบาทหนึ่ง  

2.3) รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 

  ผูนําเขา  ผูขายสง  ผูแทนจําหนาย 

2.4) สินคาและบริการของบริษัท/องคกร 

ผลิตภัณฑอาหาร อาทิเชน ขาวหอมมะลิ กะทิกระปอง เครื่องแกง เสนกวยเตี๋ยว ผักและผลไมกระปอง 
และซอสปรุงรส อาหาร Ready to eat/cook โดยมีแหลงสินคามาจากประเทศไทยเปนหลัก  

President/Founder 

๓๓๗๖๒ 

dan@foodworks.biz, sai@foodworks.biz  
๗๒๗-๔๕๙-๕๙๐๙ (Dan), ๗๒๗-๔๐๙-๘๗๗๒ (Sai) 

mailto:dan@foodworks.biz
mailto:sai@foodworks.biz
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 2.5) สินคา/บริการท่ีนําเขาและสนใจนําเขาจากไทย 

 บริษัทฯ ตองการนําเขาสินคาวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มทุกอยาง เชน น้ํากะทิ เครื่องแกง ซอสปรุงรส 
     อาหาร ready to eat  

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

3.1 ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในชวงของการขยายตัว โดยมีความสนใจนําเขาสินคาอาหารไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะ
กลุมสินคาใหมๆ ท่ีตองการมาเปดตลาดหรือทดลองตลาด ท้ังนี้บริษัทตองการรวมมือกับผูสงออกไทยในดาน
การพัฒนาสินคารวมกัน โดยเฉพาะเม่ือไดรับขอแนะนําจากลูกคาแลว อยากใหผูสงออกไทยพยายามปรับปรุง
สินคาใหไดตามท่ีลูกคาตองการเพ่ือใหสามารถเขาตลาดได (ผูสงออกไทยบางรายขายสินคาแลวจบ ไมยอม
ปรับปรุงผลิตภัณฑใหเขากับตลาดผูบริโภคเลย ทําใหตัวแทนขายเสียเวลาและเงินลงทุน) นอกจากนี้ยังมีปญหา
ในเรื่องขอตกลงการเปนตัวแทนขายสินคา เชน บริษัทนาํเสนอสินคาใหจนไดรับการยอมรับในระดับท่ีนาพอใจ 
แตกลับมีขอขัดของภายหลังในการใหสิทธิ์จัดจําหนายตอในฐานะ Sole Distributor ตามท่ีตกลงไวลวงหนา  

3.2 บริษัทไดเดินทางไปเจรจาการคาในงานแสดงสินคา THAIFEX เม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา และชื่นชมการ
จัดงานของกรมวาประสบความสําเร็จอยางมาก มีผูเขาชมงานเนืองแนน แตพบวา ในชวงวันเจรจาการคาผู
เขาชมงานท่ีไมไดเปนนักธุรกิจปะปนเขามา เชน แตงตัวไมเหมาะสม (ใสรองเทาแตะ ลากรถเข็นเพ่ือมาเก็บ
ตัวอยางอาหารฟรี) ระหวางการเจรจาการคาเขามารบกวนผูจัดแสดงสินคา ทําใหภาพลักษณของงานดูไมเปน
มืออาชีพ และทําใหการเจรจาการคาหยุดชะงักไป นอกจากนี้พบวามีคนมารับคูปองอาหารสําหรับคณะผูแทน
การคาไปนั่งทานอาหาร โดยเลาวา มาลงทะเบียนออนไลนลวงหนาทําใหไดรับคูปองอาหาร แตไมไดมาเจรจา
ธุรกิจแตอยางใด ดังนั้นจึงอยากใหกรมชวยจัดระเบียบวันเจรจาการคาใหดีกวานี้ โดยกันใหประชาชนท่ัวไปมา
เยี่ยมชมงานไดในชวงวัน public จะดีกวา 

3.3 สําหรับผูท่ีสนใจเขาตลาดสหรัฐฯ ควรพึงระวังในเรื่องของ Shelf life ของสินคา เนื่องจากการขนสงใชเวลานาน 
(กวาไปยุโรป) ปรกติการขนสงจากประเทศไทยก็ใชเวลานานถึง 40 – 45 วันแลวกวาท่ีของจะเดินทางมาถึง 
ในปจจุบันสินคาประเภทเครื่องดื่มหรือน้ํากะทิบรรจุกลอง UHT ท่ีมี Shelf Life เพียง 1 ป จําเปนตองกระจาย
สินคาออกใหทันภายใน 9-10 เดือนเทานั้น ซ่ึงเปนเวลาท่ีสั้นเกินไป (ควรจะมี shelf life ประมาณ 2-3 ป) จึง
ทําใหสินคาขาดความนาสนใจในการสั่งซ้ือได  

3.4 คาใชจายดาน Logistics ของฟลอริดา มีราคาท่ีสูงกวารัฐอ่ืน ๆ มาก ทําใหบางครั้งการนําเขาสินคาเองโดยตรง
จะสูราคาตนทุนท่ีนําเขาผานมาจากผูนําเขาในรัฐอ่ืน เชน แคลิฟอรเนีย ไมได ดังนั้นหากตองมีการแขงขันเสนอ
ราคาใหผู ซ้ือท่ีมีเครือขายครอบคลุมกวางกวา Florida แลวนั้น ผูประกอบการท่ีมีฐานอยูใน Florida จะ
เสียเปรียบอยางมาก ซ่ึงนับเปนขอจํากัดสําคัญในการขยายตลาดออกไปนอกเขตรัฐ Florida  

3.5 บริษัทมีความพยายามท่ีจะเจาะเขาตลาดซุปเปอรมารเก็ตระดับ Mainstream หลาย ๆ แหงอยูอีกดวย เพ่ือ
ขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึนในอนาคต 

3.6 บริษัทยินดีใหความรวมมือกับสคต. ในทุกรูปแบบ เชน การประชาสัมพันธตรา Thai Select ผานการ wrap 
รถบรรทุกของบริษัทท่ีวิ่งไปสงสินคาเปนประจํา หรือชวยนําเสนอการวิธีการขอรับตรา Thai Select ใหกลุม
ลูกคาท่ีเปนรานอาหารไทยเนื่องจากซ้ือผลิตภัณฑจากประเทศไทยผานบริษัทอยูแลว เปนตน 
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4. ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 
4.1 ปจจุบัน ในสหรัฐฯ นั้นมีรานคาหลากหลายรูปแบบท่ีจัดวาเปนรานคาของชําและซุปเปอรมาเก็ต โดยแบง

ออกเปน ซุปเปอรมารเก็ตท่ัว ๆ ไป (59%) ซุปเปอรเซ็นเตอร (19%) คลังสินคา/รานเฉพาะสมาชิก (13%) 
รานสะดวกซ้ือ (7%) และรานคาของชําเดี่ยว (2%) ท่ัวสหรัฐฯ มีปริมาณสูงถึง 633 พันลานเหรียญสหรัฐฯ0

i 
โดยยอดขายในธุรกิจนี้ เฉพาะในรัฐฟลอริดานั้นสูงถึง 38 พันลานเหรียญสหรัฐฯ1

ii ซ่ึงนับวาสูงมากเม่ือเทียบ
กับยอดจําหนายท่ัวประเทศ โดยมีซุปเปอรมาเก็ต ถึง 35 แหงและรานสะดวกซ้ือ 32 แหง2

iii ท่ีมีสํานักงาน
ใหญตั้งอยูในเขตรัฐ Florida เอง 

4.2 บริษัท Foodworks International มีแนวโนมในการขยายกิจการ อยางไรก็ดี บริษัทเปนของคนไทยแท จึง
มีความตั้งใจสินคาจากไทยเปนหลัก  และตองการพัฒนาสินคารวมกับผูผลิตรายใหม/รายยอยท่ีตองการเจาะ
เขาตลาดสหรัฐและแคริบเบียนในแบบผูรวมธุรกิจมากกวาจะเปนแคตัวแทนขาย ซ่ึงสคต. ไมอามีเห็นวามี
ความนาสนใจมาก เนื่องจากผูประกอบการไทยตองการขอมูลดานการตลาดเหลานี้ไปปรับปรุงพัฒนาสินคา
ใหเขากับผูบริโภค ซ่ึงในประเทศสหรัฐฯ มีความหลากหลายดานเชื้อชาติสูง การขายสินคาอาหารจึง
จําเปนตองปรับรสชาติใหเขากับพ้ืนถ่ินและชุมชนในรัฐนั้น ๆ การรวมมือกันพัฒนาสินคาและหาทางเขา
ตลาดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีบริษัทของคนไทยอยางบริษัท Foodworks เขามาชวยเหลือ 

4.3 ผูผลิต/ผูสงออกไทยท่ีตองการนําเสนอสินคาใหแกบริษัท Foodworks สามารถสงรายละเอียดสินคาไปท่ี 
dan@foodworks.biz, sai@foodworks.biz 

 
           สคต. ไมอามี  

26 กันยายน 2561 
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รูปภาพประกอบการเย่ียมพบ 

 
คณะ สคต ไมอาม่ี เขาเย่ียมพบ Foodworks International (ภาพจากซายสุด) 

1. วรวุฒิ วิริยะเลิศ - เจาหนาท่ี สคต ไมอาม่ี 
2. นิธิมา ศิริโภคากิจ - ผอ สคต – ไมอาม่ี 
3. ปณิธาน (เดน) นามเสถียร – President, Foodworks 

International 
4. ทราย วงศชอุม 
5. พีระพัฒน ภัทรประสิทธิ์ - เจาหนาท่ี สคต ไมอาม่ี 
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บรรยากาศในหองรับแขกหลังเสร็จส้ินการเย่ียมพบ รับประทานอาหารไทยรวมกันหลังการเย่ียมพบ 

  

ภาพคลังสินคาแหงใหมขณะเขาเย่ียมพบ และคุณปณิธานพาเขาชม 
 
Endnote: 

i ท่ีมา: IBISWorld, retrieved from https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-

reports/retail-trade/food-beverage-stores/supermarkets-grocery-stores.html  
ii ข้อมลูจาก IBISWorld, retrieved from https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-

reports/florida/retail-trade/supermarkets-grocery-stores-in-florida.html  
iii ท่ีมา: 2018 Directory of Supermarket, Grocery & Convenience Store Chains, retrieved from 

www.chainstoreguide.com 
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