
 
 

รายงาน Business Creation and Networking 

สคร. ไมอามี ประเทศสหรัฐฯ 
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 
ชือ Mr. Lawrence                                   นามสกุล   Yu  
ต าแหน่ง  General Manager                        บริษัท/องค์กร Southeastern Food Supplies  
ที่อยู่  3402 Queen Palm Dr. Tampa, FL 33619  
รหัสไปรษณีย์  33619                   โทรศัพท ์1-813-628-8182                โทรสาร 1-813-635-9701 
Email lawrence.yu@sefoodsupplies.com                Website www.sefoodsupplies.com  

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 

2.1) ก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ. 2511 (48 ปี)  

2.2) ประวัติความเป็นมา 

บริษัท Southeastern Food Supplies ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 เพ่ือจ าหน่ายสินค้าเครื่องปรุงอาหารให้กับ
ร้านอาหารจีนในเขตฟลอริดาตอนใต้ หลังจากนั้นในปี 2523 พ่ีน้องตะกูล Yu ได้ซื้อกิจการต่อจากเจ้าของเดิมแต่ยังคง
ด าเนินธุรกิจภายใต้ชื่อเดิม โดยในระยะเริ่มต้นบริษัทฯ เน้นจ าหน่ายสินค้าอาหารให้กับร้านอาหาจีนในเขตไมอามี        
รัฐฟลอริดาเป็นหลัก ต่อมาเมื่อกิจการเติบโตขึ้นบริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังเมืองแทมปา และ เมืองเวสท์ปาล์มบีช เพ่ือ
รองรับลูกค้าทั่วทั้งรัฐฟลอริดา ปัจจุบันบริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าอาหารแบบครบวงจรให้กับร้านอาหารเอเชีย ร้านค้าปลีก
เอเชีย และบริษัทจ าหน่ายสินค้าอาหารรายใหญ่ในสหรัฐฯ ได้แก่ “Sysco” “Publix Supermarket” “Winn Dixie 
Supermarket” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งออกสินค้าอาหารไปยังประเทศแถบแคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
ด้วย    

2.3) รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 

     ผู้น าเข้า     ผู้ส่งออก      ผู้ขายส่ง  

2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร 

บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าทั้งภายใต้แบรนด์ของผู้ผลิตและแบรนด์ของบริษัทฯ “4 Elephants” โดยสินค้าที่
จ าหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.4.1 อาหารสด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ผัก ไข่ และชีส เป็นต้น 
2.4.2 อาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เส้นก๋วยเตี๋ยว ถั่ว น้ าตาล แป้งมันส าปะหลัง ชา ซี อ้ิว น้ าปลา 

น้ าส้มสายชู ซอสพริก เครื่องเทศ กะทิกระป๋อง ผักและผลไม้กระป๋อง น้ ามะพร้าว และ เครื่องแกง เป็นต้น 
2.4.3 อาหารแช่แข็ง ได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปู ปูอัด และปลาทิลาเปีย เป็นต้น   

สินค้าส่วนใหญ่น าเข้าจาก ไทย (ร้อยละ 70) จีน (ร้อยละ 11)  ญี่ปุ่น (ร้อยละ 7) ฮอนดูรัส (ร้อยละ 7) ฮ่องกง    
(ร้อยละ 5) ตามล าดับ ทั้งนี้ สินค้าบางส่วนโดยเฉพาะอาหารสดมาจากผู้ผลิตในสหรัฐฯ  

2.5) สินค้า/บริการที่น าเข้าและสนใจน าเข้าจากไทย 

 บริษัทฯ น าเข้าสินค้าจากไทยหลายรายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เส้นก๋วยเตี๋ยว กะทิกระป๋อง เครื่องแกง น้ าปลา 
น้ ามะพร้าวกระป๋อง กุ้งแช่แข็ง และปูอัด โดยสินค้าที่ประสงค์จะน าเข้าเพ่ิมเติมจากไทย ได้แก่ น้ ามะพร้าวเกษตรอินทรีย์ 
บรรจุกล่อง Tetra Pak ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง (Private Brand) เพ่ือจ าหน่ายให้ห้างค้าปลีกรายใหญ่ในฟลอริดา 
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2.6) รายละเอียดท่ีส าคัญอ่ืน ๆ 

2.6.1 ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารจีนในรัฐฟลอริดาค่อนข้างซบเซาบางส่วนปิดกิจการไปแต่ร้านอาหารไทยยังเป็นที่
นิยมในกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นท าตลาดสินค้าอาหารไทยเพ่ิมมากข้ึน  

2.6.2 แนวโน้มกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ สนใจบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ผู้จ าหน่ายสินค้าปลีกรายใหญ่ใน
สหรัฐฯ ต่างสนใจน าเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทย นอกจากนี้ ยังผู้บริโภคชาวอเมริกันยังมีแนวโน้มต้องการบริโภคสินค้า
เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ ์Tetra Pak เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

3. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ 

3.1 ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้รายชื่อผู้ส่งออกสินค้าน้ ามะพร้าวไทยแก่บริษัทฯ  

3.2 ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามีเชิญ Mr. Lawrence Yu เยือนงาน THAIFEX -
World of Food Asia 2016 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2559 ในฐานะแขกของกรมฯ  

4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยสามารถเสนอขายสินค้าในข้อ 2.5 โดยตรงได้ที่ Mr. Lawrence Yu Email: 
lawrence.yu@sefoodsupplies.com หรือ Mr. Wei Ong Email: wei.ong@sefoodsupplies.com   

รูปภาพประกอบการเยี่ยมพบผู้น าเข้า 

 
Mr. Lawrence Yu ต าแหน่ง General Manager (คนที่ 3 จากซ้าย) 

  
Mr. Wei Ong ต าแหน่ง Director of Sale น าเยี่ยมชม

โกดังเก็บสินค้า 
ตัวอย่างสนิค้าไทยที่ได้รับความนิยม 

    
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี 
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