
รายงาน Business Creation and Networking 

สคร. ชิคาโก ประเทศ สหรัฐอเมรกิา 
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

1.  ข้อมูลบุคคล/องค์กรท่ีเข้าพบ:  Star Ocean Foods, Inc. 
ชื่อ      Mr. Che Ku ต าแหน่ง  President 
ชื่อ      Ms. Jen Qu ต าแหน่ง  Purchasing Manager 
ท่ีอยู่       1211 Pierce Butler Route เมือง St. Paul, MN ประเทศ สหรัฐอเมรกิา 
รหัสไปรษณีย์ 55104 โทรศัพท์ 651-651-3217 โทรสาร 651-488-2643 
Email jqu@staroceanfoods.com Website  ไม่มี 

2.  รายละเอียดบริษัท/องค์กร:         
2.1  ก่อตั้งเมื่อ:    ค.ศ.  1990 (พ.ศ. 2533)  
2.2  ประวัติความเป็นมา: บริษัทฯ เป็นธุรกจิครอบครัว จัดต้ังโดย Mr. Che Ku ชาวเขมรอพยพร่วมกบั 

พี่น้องอีก 2 คน เป็นร้านช าอาหารเอเซียเมือ่ 25 ปีที่ผ่านมา และกิจการได้เตบิโตเป็นล าดับ เนื่องจาก 
เมือง Minneapolis-St.paul มีผู้อพยพจากลาว เวียดนาม และ เขมร จ านวนมาก หรอืกว่า 2 แสนคน 
จากร้านช าเข้าขยับข้ึนเป็นผู้ขายส่งมาเป็นเวลา 20 ปี  นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ขยายกิจการค้าปลีกจาก 
ร้านช าอาหารเอเซีย ไปสูร่้านซปุเปอรม์ารเ์ก็ตอาหารเอเซียขนาดใหญ่ ปัจจุบัน มสีาขา 5 แห่ง ในเมือง 
Minneapolis-St.paul (Sun Food 1, Sun Food 2, Dragon Star Oriental Food, Dragon Star  
Supermarket 2 สาขา) มีพนักงานจ านวน 75 คน และมียอดจ าหน่ายประมาณ 50-70 ล้านเหรียญฯ 
และมลีูกค้าในบัญชีประมาณ 500 ราย  และการขายส่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของกิจการ 

2.3  รูปแบบของการด าเนินธุรกจิ 
 โรงงานผูผ้ลิต  ผู้สง่ออก   ผู้น าเข้า 
  ผู้ขายส่ง  ผู้ขายปลีก  บริษัทตัวแทน 
 ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  องค์กรระหว่างประเทศ 
 องค์กรทางการค้า  องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  อื่นๆ (โปรดระบุ)  

2.4  สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร: จ าหน่ายสินค้าเครื่องปรุงอาหาร อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเล 
 แช่แข็ง ข้าวสาร ผักและผลไมส้ด ส าหรับกลุม่ผูบ้ริโภคเอเซีย อัฟริกัน ฮิสแปนิก ตะวันออกกลาง และ  
 อเมริกัน สินค้าทีจ่ าหน่ายกว่ารอ้ยละ 70 เป็นสินค้าไทย ทั้งประเภทอาหาร เครื่องปรุงอาหารชนิดต่างๆ 
 ช้าวสาร และเป็นของใช้ในครัวเรอืนต่างๆ 
2.5  สินค้า/บริการที่น าเข้าและสนใจน าเข้าจากไทย: สินค้าประมาณร้อยละ 90 ซื้อจากผู้น าเข้าในสหรัฐฯ 

ทั้งจาก East Cost และ West Coast และจากผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายของสหรัฐฯ อีกประมาณร้อยละ 10 
น าเข้าโดยตรงจากประเทศไทย ได้แก้ สินค้าข้าว (ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว) ปจัจบุัน มีความสนใจ 
ขยายการน าเข้าสินค้าอาหารไทยโดยตรงมากยิ่งข้ึน โดยมสีนิค้าที่สนใจ ได้แก่  

 



(1) เครื่องกระป๋อง: กะทกิระป๋อง หน่อไม้กระป๋อง ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง เห็ดกระป๋อง 
(2) เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทย                       (3) ซ้อสปรงุรสชนิดต่างๆ 
(4) เครื่องเทศ                                   (5) เครื่องปรุงอาหารส าหรับผู้บริโภคชาวพม่า 
(6) อาหารทะเลแช่แข็ง กุ้ง ปลา หอย ปลาหมกึ รวมทั้งปลาน้ าจืด 
(7) ทุเรียนแช่แข็ง (ทัง้ลกู)  

2.6 รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ:  
1) การจัดจ าหน่ายสินค้าแยกเป็น 2 ช่องทาง คือ ขายส่งให้แกร่า้นช าเอเซียในขอบเขต 5 มลรัฐ 

(มินเนโซต้า นอร์ธดาโกต้า เซ้าท์ดาโกต้า ไอโอว่า และ วิสคอนซิน) ทั้งแบบให้ลูกค้ามารับเอง หรือจัดสง่ 
ให้โดยตรง  2) จ าหน่ายเข้า Mainstream Supermarket ในพื้นที่ ผ่านบริษัทลกู (United Noodle 
Wholesale, Inc.)  และ 3) ขายส่งให้แกร่้านซุปเปอรม์าร์เกต็ในเครือบริษัท 5 สาขา (แยกบัญชีรายได้ 
กับบริษัทแม่) 

2) เป็นผู้จัดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวรายส าคัญของเขตมิดเวสต์ มีปริมาณขายข้าว 
กว่า 100,000 กระสอบต่อปี  

3) บริษัทฯ จ าหน่ายเครือ่งกระป๋องชนิดต่างๆ ประมาณ 15 ตู้คอนเทนเนอร์ (40 ฟุต) ต่อสปัดาห ์

3.  สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ: 
3.1  บริษัท Star Ocean Foods เป็นผูป้ระกอบการทีม่ีศักยภาพในการประกอบธุรกจิสงู มีความต้องการ 
เพิ่มการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยโดยตรง และลดการพึ่งพาผู้น าเข้าในสหรฐัฯ  
3.2 ประธานบริษัทฯ มีความสนใจเดินทางมาเยือนงานแสดงสินค้า Thaifex-World of Food Asia 2016 
ซึ่งสคร.ชิคาโก จะประสานการเดินทางมาเยือนงานต่อไป 
3.3 บริษัทฯ มีความต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง (Private Label) โดยเฉพาะสินค้าที่ม ี
ปริมาณการขายในอัตราสูง เช่น ข้าว และ เครื่องกระป๋อง 
 

4.  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ: 

4.1  ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารของไทยควรพิจารณาเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Star Ocean  
Foods และหารอืลู่ทางการขายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ยินดีให้การต้อนรบัและหารอืในเรือ่งสินค้า 
4.2  ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารของไทยสนใจขายสินค้าใหแ้ก่บริษัทฯ โปรดติดต่อโดยตรงไปยงั Ms.  Jen 
Qu, Purchasing Manager ตามที่อยู่ได้แจง้ไว้ข้างต้น 
 

 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
29 ธันวาคม 2558 

 



ภาพประกอบการเยือนบริษัท Star Ocean Foods 
 
 
 

 

 

  

 
 

 
ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต Sun Foods 

 
ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต Dragon Star 


