
รายงาน Business Creation and Networking 

สคต. ชิคาโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

1.  ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ:  Star Ocean Foods, Inc. 
ชื่อ      Mr. Che Ku ต าแหน่ง  President 
ชื่อ      Mr. Philip Son ต าแหน่ง  Sales Manager 
ที่อยู่       1211 Pierce Butler Route เมือง St. Paul, MN ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ 55104 โทรศัพท์ 651-651-3217 โทรสาร 651-488-2643 
Email cheku@staroceanfoods.com Website  www.staroceanfoods.com 

 
2.  รายละเอียดบริษัท/องค์กร:         

2.1  ก่อตั้งเมื่อ:    ค.ศ.  1998 (พ.ศ. 2533)  
2.2  ประวัติความเป็นมา: เริ่มจากพ่ีน้อง 2 คน เปิดร้านช าอาหารเอเซียเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา และกิจการได้ 

ได้เติบโตเป็นล าดับ ขยายเข้าสู่ตลาดขายส่ง และเป็นผู้น าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าแจ้งว่าเมือง Minneapolis 
และเมือง St.paul มีผู้อพยพจากลาว ชาวม้ง เวียดนาม และ เขมร จ านวนมาก รวมกันกว่า 2 แสนคน 
นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ขยายกิจการเปิดร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจ าหน่ายอาหาร International Foods 
ปัจจุบัน มีสาขา 5 แห่ง ในเมือง Minneapolis-St.paul ได้แก่ Sun Food 1, Sun Food 2, Dragon 
Star Oriental Food, Dragon Star Supermarket 2 สาขา มีพนักงานรวม 75 คน (ไม่รวมร้านค้า) 
และมียอดขายประมาณ 70 ล้านเหรียญฯ  

2.3  รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 
 โรงงานผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  ผู้น าเข้า 
 ผู้ขายส่ง  ผู้ขายปลีก  บริษัทตัวแทน 
 ห้างสรรพสินค้า  ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  องค์กรระหว่างประเทศ 
 องค์กรทางการค้า  องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

2.4  สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร: จ าหน่ายสินค้าเครื่องปรุงอาหาร อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเล 
 แช่แข็ง ข้าวสาร ผักและผลไม้สด ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเอเซีย อัฟริกัน ฮิสแปนิก ตะวันออกกลาง และ  

 

http://www.staroceanfoods.com/


 อเมริกัน สินค้าที่จ าหน่ายกว่าร้อยละ 50 เป็นสินค้าไทย ทั้งประเภทอาหาร เครื่องปรุงอาหารชนิดต่างๆ 
 ช้าวสาร และเป็นของใช้ในครัวเรือนต่างๆ  
2.5  สินค้า/บริการที่น าเข้าและสนใจน าเข้าจากไทย: สินค้าประมาณร้อยละ 90 ซื้อจากผู้น าเข้าในสหรัฐฯ 

ทั้งจาก West Coast และจากผู้ผลิต/จัดจ าหน่ายสหรัฐฯ อีกประมาณร้อยละ 10 น าเข้าโดยตรงจาก 
ประเทศไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และเครื่องปรุงอาหาร ปัจจุบัน และสนใจเพ่ิมน าเข้าสินค้า 
หน่อไม้กระป๋อง ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ซ้อสปรุงรสชนิดต่างๆ ทุเรียนแช่แข็ง 
เครื่องปรุงอาหารส าหรับผู้บริโภคชาวพม่า อาหารทะเลแช่แข็ง กุ้ง ปลา หอย ปลาหมึก และปลาน้ าจืด 

2.6 รายละเอียดที่ส าคัญอ่ืนๆ: การจัดจ าหน่ายสินค้าแยกเป็น 3 ช่องทาง คือ 
 (1) ขายส่งให้แก่ร้านช าเอเซียในเขต 5 มลรัฐ คือ มินเนโซต้า นอร์ธดาโกต้า เซ้าท์ดาโกต้า ไอโอว่า และ 
วิสคอนซิน มีทั้งแบบให้ลูกค้ามารับเอง หรือจัดส่งให้โดยตรง   
(2)  จ าหน่ายเข้า Mainstream Supermarket ในพ้ืนที่ ผ่านบริษัทลูก United Noodle Wholesale, 
(3) ขายส่งให้แก่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในเครือบริษัท 5 สาขา  

นอกจากนั้นแล้ว ผู้น าเข้าเป็นผู้จ าหน่ายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวรายส าคัญของเขตมิดเวสต์ 
มีปริมาณขายข้าวกว่า 100,000 กระสอบต่อปี และจ าหน่าย เครื่องกระป๋องชนิดต่างๆ ประมาณ 20 
ตู้คอนเทนเนอร์ (40 ฟุต) ต่อสัปดาห์ 

 

   

 
 

 

3.  สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ: 

3.1  บริษัท Star Ocean Foods เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสูง มีความต้องการ 
เพ่ิมการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยโดยตรง และลดการพ่ึงพาผู้น าเข้าในสหรัฐฯ  
3.2 ประธานบริษัทฯ จะเดินทางไปเยี่ยมแหล่งผลิตในเอเซีย เช่น จีน ไต้หวัน เวียดนาม และ ไทย ทุกปี 
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3.3 บริษัทฯ มีความต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง (Private Label) โดยเฉพาะสินค้าท่ีมี 
ปริมาณการขายในอัตราสูง เช่น ข้าว เครื่องกระป๋อง และอาหารทะเลแช่แข็ง 
 

4.  ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ: 

4.1 ตลาดเขต Upper Midwest มีผู้บริโภคเอเซียอาศัยจ านวนมาก พบว่าในเขตนคร Minneapolis- 
St.Paul มีร้าน Asian Grocery และ  Asian Supermarkets จ านวน 30 แห่ง จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภค  
มีความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องปรุงอาหารเอเซียในอัตราสูง จึงเป็นตลาดหลักของสินค้าอาหารไทย 
4.2  ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารของไทยควรพิจารณาเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Star Ocean  
Foods และหารือลู่ทางการขายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ยินดีให้การต้อนรับและหารือในเรื่องสินค้า 
4.3  ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าอาหารของไทยสนใจขายสินคา้ใหแ้ก่ผูน้ าเขา้โปรดติดต่อโดยตรงไปยงั Mr. Che  
Ku อยู่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 
 

 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
18 พฤษภาคม 2561 

 


