รายงาน Business Creation and Networking
สคต. ไมอามี ประเทศสหรัฐฯ
วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ
ชือ คุณพิทยา (Pithya)
นามสกุล คงถาวร (Kongthavorn)
ตาแหน่ง เจ้าของกิจการ
บริษัท/องค์กร LeThai, Inc.
ที่อยู่ 5450 Peachtree Pkwy., Ste 7-D Peachtree Corners, GA
รหัสไปรษณีย์ 30092
โทรศัพท์ 1-770-807-7684
Email eatwell@lethai.com
Website www.lethai.com
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 (12 ปี)
2.2) ประวัติความเป็นมา
คุณพิทยา คงถาวรเป็นนักธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ที่เมือง Atlanta รัฐจอร์เจีย ได้เริ่มต้นทาธุรกิจใน
วงการการเงินและอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านสาหรับอยู่อาศัย (Residential Home) ด้วยประสบการณ์กว่า
20 ปีในวงการประกอบกับ ความรอบรู้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านการขาย กฎระเบียบท้องถิ่น การ
ประเมินสินทรัพย์ และการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากและได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้ารวมถึงกลุ่มธุรกิจในวงการจนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด
ของเมือง Atlanta รัฐจอร์เจีย (Best Realtor in Metro Atlanta) ต่อมาในช่วงปี 2548 มีนักธุรกิจ ไทยในได้
ชักชวนร่วมลงทุนทาธุรกิจร้านอาหารไทยประกอบกับ ในช่วงดังกล่าวเริ่มรู้สึกอิ่ มตัวกับการการทางานในแวดวง
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ จึ งได้ ร่ ว มลงทุ น ด้ ว ย อย่ างไรก็ ต าม ในระยะเริ่ม ต้ น ธุรกิ จ ร้านอาหารดั งกล่ าวไม่ ค่ อ ยประสบ
ความสาเร็จนักและประสบปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารกิจการกับหุ้นส่วนจึงตัดสินใจได้แยกออกมาบริหาร
กิจการเองโดยมีปณิธานว่าจะทาร้านอาหารไทยเกษตรอินทรีย์ (Organic) ร้านแรกในสหรัฐฯ เนื่องจากส่วนตัวแล้ว
มีความชื่นชอบและทราบผลดีของการรับประทานอาหารเกษตรอินทรีย์ อยู่แล้ว จึงอยากจะส่งต่อสิ่งดี ๆ ไปสู่ กลุ่ม
ผู้บริโภคโดยไม่ได้ คานึงเรื่องของผลกาไรมาเป็นอันดับแรก ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยเกษตรอินทรีย์ ชื่อ L’Thai
Organic Cuisine & Wine Bar ในเครือทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ สาขาเมือง Tucker (สาขาแรก) สาขาเมือง Smyrna
และสาขาเมือง Peachtree เพื่อรองรับลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งเมือง Atlanta รัฐจอร์เจีย
ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจประสบปัญหาในการแสวงหาวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์เป็นระยะ ๆ บริษัทฯ จึงได้
ริเริ่มโครงการสนับสนุน ให้เกษตรกรในท้องถิ่นผลิตวัตถุดิบและจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง ต่อมาเมื่อ
กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นจึงมีความคิดว่าอยากจะนาเข้าสินค้าวัตถุดิบปรุงอาหารแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ใน
กิจการร้านอาหารในเครือและหากมีเหลือจะจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่
จะจัดตั้งสหกรณ์จาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทยในเขตเมือง Atlanta รัฐจอร์เจียเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือ
เกษตรกรไทยให้สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ในอนาคตอีกด้วย
2.3) รูปแบบของการดาเนินธุรกิจ  ผู้นาเข้า  ผูข้ ายปลีก
2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ในร้านอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ
กะทิกระป๋อง เครื่องแกง เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง ซอสปรุงรส เครื่องปรุง และน้ามันราข้าว และเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น
2.5) สินค้า/บริการที่นาเข้าและสนใจนาเข้าจากไทย

บริษัทฯ ต้องการนาเข้าสินค้า วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าว และ
น้ามันราข้าวจากไทย รวมถึงเครื่องแกง เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง ซอสปรุงรส
3. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ
3.1 สคต. ไมอามีได้เข้าพบคุณพิทยาเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการเดินทางไปเป็นวิทยากรของกรมฯ เพื่อ
บรรยายเกี่ยวกับตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในงานแสดงสินค้า Thaifex เมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมา พร้อมทั้งการนาเข้าสินค้าจากไทย โดยคุณพิทยาแจ้งว่า มีผู้สนใจมาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจานวนมาก
และมีการสอบถามโอกาสตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี คุณพิทยาได้ให้ความเห็นว่า การสร้างจิตสานึกให้แก่
เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ไทยว่าเป็นการทาให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรงถือเป็นเรื่องสาคัญ (ไม่ใช่การ
สร้างให้เห็นว่าจะมีโอกาสได้เงินจานวนมากขึ้นการขายสินค้า) จะทาให้การผลิตสินค้าดังกล่าวมีความยั่งยืนต่อไป
จะเห็นตัวอย่างได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต Wholefood ที่แรกเริ่มขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในราคาค่ อนข้างสูง ทาให้
ตลาดผู้บริโภคมีจานวนจากัด แต่ในปัจจุบั น Sprouts Farmer Market เข้ามาเป็นคู่แข่ง โดยขายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในราคาที่ต่ากว่าและบริหารในรูปแบบสหกรณ์ ทาให้ตลาดเริ่มขยายกว้างมากขึ้น
3.2 ในขณะเดียวกันภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ไม่ควรให้การสนับสนุนการใช้สารพิษในการกาจัด
วัชพืชที่ต่างประเทศแบนไปแล้ว เช่น พาราควอต จะช่วยให้เกิดการทาเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้นด้วย
3.3 ในส่วนของการทาตลาดเกษตรอินทรีย์ คุณพิทยาเห็นว่า ควรส่งเสริมตลาดสินค้าดังกล่าวในธุรกิจ Food
Service มากกว่ากลุ่มผู้บริโภครายย่อย เพื่อให้มีจานวนในการนาเข้าสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่
เป็นเอกลักษณ์ของไทยคือ ข้าว สมุนไพร และเครื่องปรุงต่างๆ
4. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
สมาคมการค้าเกษตรอิน ทรีย์ (The Organic Trade Association) รายงานมูล ค่า ตลาดสิ นค้ า
อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 49.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันนับตั้งแต่ปี
2550 อีกทั้ง ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 ของยอดค้าปลีกของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในสหรัฐฯ
โดยผู้บริโภคชาวอเมริกันยังมีแนวโน้มต้องการบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
โอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ โดยสินค้า
ศักยภาพของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ น้ามะพร้าว กะทิกระป๋อง น้ามันมะพร้าว ชาสมุนไพร ถั่วอบแห้ง ผักและผลไม้
อบแห้ง เป็นต้น
สคต. ไมอามีเห็นว่า สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มความต้องการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าเครื่องดื่มไทยที่มีศักยภาพมากที่สุด คือ สินค้าน้ามะพร้าวออแกนิคแท้ 100% มี
รสชาติตามธรรมชาติออกเปรี้ยวเล็กน้อยไม่ผสมน้าตาลและสารแต่งกลิ่น และเครื่องดื่มขมิ้นชันเริ่มได้รับความสนใจ
จากกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันมากขึ้น เนื่องจาก ผู้บริโภคเชื่อได้ว่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถบรรเทา
อาการอักเสบของร่างกายได้ ทั้งนี้ ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทยที่สนใจทาตลาดควรที่จะระมัดระวังควบคุมคุณภาพ
สินค้าไม่ให้มีโลหะหนักโดยเฉพาะสารตะกั่วเจือปนเกินกาหนดขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. FDA.)
อนึ่งเมื่อปี 2560 สคต. ไมอามีได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thai Select โดย
ได้จัดทาคลิป แนะน าร้านอาหาร L’Thai Organic Cuisine & Wine Bar ตามลิ งค์นี้ https://youtu.be/H8L45G9r6g

