
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
รายงาน Business Creation and Networking 

ตุลาคม 2561 (ฉบับท่ี 02/20) 
 

1. ขอมูลบุคคล/องคกรท่ีเขาพบ   
1.1 ช่ือบริษัท (Company’s name)  

Corcoran Importations 
ท่ีอยู  2800 Dalton suite 10 
        Québec, QC. G1P 3S4  
โทรศัพท +1 418 658 0701 
อีเมลล:  richard_corcoran@hotmail.com 
เว็ปไซด: www.corcoranimportation.com 
บุคคลติดตอ: Mr. Richard Corcoran, President 
  

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร  
2.1 กอตั้งเม่ือ (Year Established): พ.ศ. 2535  

จํานวนพนักงาน (No. of Employees):  15 คน 
 

2.2 ประวัติความเปนมา  
      บริษัท Corcoran Importation เริ่มธุรกิจนําเขาและคาสงตั้งแตป 2535 โดยผูกอตั้งเปน
ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสตั้งอยูในเมือง Quebec City (เหมืองหลวงของรัฐควิเบค) ซ่ึงเปนรัฐท่ีใช
ภาษาฝรั่งเศสเปนหลัก โดยรูปแบบของสินคาของบริษัทฯ จะเปนสินคาเฟอรนิเจอรระดับกลาง-สูง เนน
เฟอรนิเจอรไมเนื้อแข็งประเภท Acacia Wood ท่ีนํามาผลิตเปนเฟอรนิเจอรโตะทานขาว (Dinner 
Table) รวมถึงของประดับตกแตงบาน อาทิ แจกันไม โตะกาแฟ โคมไฟ เกาอ้ี ฯลฯ มีชองทางจัด
จําหนายไปยัง รานเฟอรนิเจอรปลีกท่ัวประเทศ รวมถึงหาง CostCo Online ปจจุบัน ทางบริษัทฯ 
นําเขาสินคาสวนใหญจากไทย จีน และอินโดนเซีย เปนหลัก ในชวง 1-2 ปท่ีผานมา ทางบริษัทฯ ประสบ
ความสําเร็จอยางสูงกับสินคาไมเนื้อแข็ง Acacia Wood ท่ีมีการนําเขาวัตถุดิบไมจากไทย ผลิต
เฟอรนิเจอรระดับสูง อาทิ โตะทานขาว โดยไมท่ีนําเขาสวนใหญจะเปนไมท่ีเปนแผนขนาดใหญ มีความ
หนาของไมเฉลี่ยมากกวา 1.5 นิ้ว โดยไมทุกชิ้นนําเขานั้นจะตองถูกนํามาผานข้ันตอนการอบความรอน
ไลความชื้นของไม (Kiln Drying Wood Process) เพ่ือลดระดับความชื้นของไมใหอยูท่ีระดับ 8-10% 

ปองกันการแตกของเนื้อไมในฤดูหนาว (ความชื้นและ
อุณหภู มิ ท่ี ต่ํ า ใ นฤดู หนาวของแคนาดาส ง ผล ให
เฟอรนิเจอรไมท่ีไมสวนใหญท่ีไมไดผานการอบมาอยางดี
จะเ กิดปญหาหด/ขยายตัวของเนื้ อไม )  ซ่ึ งสินค า
เฟอรนิเจอรไม ท่ีจําหนายในประเทศโซนรอนชื้น ไม
จําเปนตองผานการอบไลความชื้นชองไม ท้ังนี้ไมท่ีนําเขา
สวนใหญนั้นทางบริษัทฯ จะตองผานข้ันตอนการอบท่ีใช
เวลา 4-6 สัปดาห กอนท่ีนํามาแปรรูป (การขัด ลงสี
ลวดลาย) และประกอบเปนสินคาเฟอรนิเจอร กอนท่ีจะ
จําหนายไปยัง รานเฟอรนิเจอร หรือถึงมือลูกคาอีกทอด     
 



-2- 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ประเภทของกิจการ (Type of Business)  
                 โรงงานผูผลิต         ผูสงออก               ผูนําเขา                 ผูขายสง 
                     ผูขายปลีก            บริษัทตัวแทน         หางสรรพสินคา        หางสรรพสินคาเฉพาะ 
                     องคกรระหวางประเทศ                      องคกรทางการคา      องคกรไมแสวงหากําไร 
           อ่ืนๆ................. 

2.4 สินคาและบริการของบริษัท/องคกร 
สินคาเฟอรนิเจอรและของประดับตกแตงบานระดับ กลาง-สูง     

     

3. สินคา/บริการท่ีนําเขาและสนใจนําเขาจากไทย  
การหาคูคาทางธุรกิจ (Souring Partner) สินคาเฟอรนิเจอรไมขนาดเล็ก โตะ เกาอ้ี และของประดับตกแตงบาน
ท่ีมีคุณภาพปานกลาง-สูง     

 

4. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ  
   1) จากการเขาพบ Mr. Richard Corcoran ประธานบริษัท และ Mr. Louis Olivier Marceau, 

Director of Sales บริษัท Corcoran Importation พบวาเศรษฐกิจแคนาดาในป 2018 นับตั้งแตตนปท่ีผานมา
ไดมีสัญญาณปรับตัวดีข้ึน ท่ีผูบริโภคมีความม่ันใจในเศรษฐกิจมากข้ึน มีการจับจายเงินมากข้ึน ท่ีสงผลดีตอยอด
นําเขาและจําหนายของบริษัทฯ โดยเห็นไดจากในปนี้ ทางบริษัทไดเปดรานคาปลีกเฟอรนิเจอร (นอกเหนือจาก

http://www.corcoranimportation.com/en/product/zen-72-a/
http://www.corcoranimportation.com/en/product/25-bbvh40/
http://www.corcoranimportation.com/en/product/25-lm100/
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การคาสงซ่ึงเคยเปนธุรกิจหลัก) ใชเปน Show Room เพ่ือใหลูกคาสามารถมาจับตอง ทดลองสินคาได เนื่องจาก
สินคาโตะทานเขาขนาด 6-8 ท่ีนั่งมีราคาปลีกท่ีคอนขางสูง ระหวาง 2,500-4,500 เหรียญ (ประมาณ 62,500-
112,500 บาท) โดยทางบริษัทไดแจงวามีผลตอบรับท่ีดี และมีแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมในอนาคต เนื่องจากของ
ทางคาปลีกมีอัตรากําไร (Profit Margin) ท่ีดีกวาคาสง และเปนสินคาระดับสูงท่ีลูกคาสวนใหญอยากเขามา
ทดลองนั่ง สัมผัสสินคากอนการตัดสินใจซ้ือสินคา 

      2) ในงาน Style ในชวงเมษายน 2561 ท่ีผานมาก Mr. Louis Olivier Marceau ไดเขารวมงานท่ี
ไทยในฐานะแขกพิเศษ โดยมีความเห็นวารูปแบบของงานนั้นเหมาะสม เนื่องจากมีการรวมสินคาเขาดวยกัน
นับวาเปนขอดี ท่ีทําใหเกิดความหลากหลายของสินคามากข้ึน (Width of Product Range) แตในเรื่องของ
ความลึก (Depth of Product Range) ของสินคานั้นยังมีนอย อาทิ มีผูประกอบการเพียงไมก่ีรายท่ีผลิตสินคาไม
เนื้อแข็ง Acacia ระดับสูง ท่ีอาจพิจารณาใหเพ่ิม
จํานวนของผูประกอบการไทยใหมากข้ึน รวมถึง
ควรคัดเลือกผูประกอบการไทยรายท่ีมีคุณภาพ 
หรือมีประวัติการสงออกมากอน ท่ีผูประกอบการ
ควรเนนการเจรจาการคาเพ่ือการสงออกมากกวา
การขายปลีก อีกท้ังควรเตรียมพรอมเรื่องขอมูล
ราคาสินคา เพ่ือใหผูนําเขาสามารถตัดสินใจได
ทันที ในการสั่งซ้ือภายในงาน อยางไรก็ตาม ผูนํา
เขามีความสนใจเยือนงาน Style Bangkok ในป 
2562 หากผูประกอบการไทยรายสนใจติดตอ
เจรจาการคากับบริษัท Corcoran Importation 
ก็สามารถติตดตอไดตามขอมูลขางตน     

 
************************************************************************************ 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ตุลาคม 2561 

 

Mr. Louis Olivier Marceau (กลาง) รวมกับ ผอ. สคต. โทรอนโต 
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