
    

รายงานพบผู้น าเข้าบริษัท Lee  Kum Kee  International Holding Ltd. 

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ เข้าพบและเยี่ยมชมโรงงานซอสปรุงรส ตรา Lee Kum Kee 

ณ วันที่  27 ธันวาคม  2561                              
1. ข้อมูล Lee Kum Kee International Holding Ltd. 

 1.1 ที่อยู่ 2-4 Dai Fat Street, Tai Po Industrial Estate, N.T. Hong Kong 

               Tel： (852) 2660 3600   

Fax： (852) 2660 0676   
Email:  leslie.lau@LKK.com  
Website: www.LKK.com  

         1.2 ผู้เข้าพบ   
Mr.  Leslie Lau ต าแหน่ง Business Development Director  
Mr. Carmen Lang ต าแหน่ง Senior Corporate Affairs Manager               

 1.3 ประวัติของบริษัท 
  Lee Kum Kee Int’l Holdings Ltd. มีต านานในการผลิตมากว่า 130 ปี  โดยเฉพาะซอส       
หอยนางรมเป็นที่นิยมและเป็นสินค้าประจ าบ้านของชาวฮ่องกง ชื่อเดิมบริษัท Lee Kum Sheung  
  บริษัทผลิตสินค้า ได้แก่ ซอสหอยนางรม น  าซุป ซอสพริก Hoisin ซอสหมัก น  ามันพืช ซอสหวาน 

ซีอ๊ิวขาวและด า และซอสศรีราชา โดยมีการตั งโรงงานผลิตทั งในจีนแผ่นดินใหญ่ สหรัฐอเมริกาและมาเลเซีย  

  บริษัท LKK Group เห็นว่าปัจจุบันการด าเนินธุรกิจการค้าที่ใช้สื่อโซเชียล มีเทคโนโลยีอันทันสมัย

เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ิมขึ น  บริษัท LKK Health Products Group เป็นบริษัทในเครือที่ท าหน้าที่ดูแลตลาดและ

หาช่องทางการจ าหน่ายที่มีความหลากหลาย   

2. ด้านความสัมพันธ์กับไทย 

 บริษัท Lee Kum Kee ส่งออกซอสไปประเทศไทยตั งแต่ปี 2553    และได้รับความนิยมจากลูกค้า

ชาวไทย และเมื่อเดือนมีนาคม  2561 บริษัทฯ ได้จัดตั งบริษัทในไทย เพ่ือจ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้แกผู่้น าเข้า

และตัวแทนจ าหน่ายในไทย จึงท าให้มูลค่าการค้าในไทยขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 ซอสและเครื่องปรุงรส Lee Kum Kee ได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนในย่านเยาวราช และขยายฐาน

ลูกค้าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ห้างซูเปอร์มารเ์ก็ต อาทิ บิ๊กซ ีฟู้ดแลนด์ เดอะมอลล์, แมคโค ฯลฯ   

 ในขณะเดียวกัน บริษัทคาดว่าปี 2562 จะขยายกิจการและพนักงานในไทยเพ่ิมขึ น 
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3. ข้อคิดเห็น/สรุปการเข้าพบ 

 3.1  บริษัท Lee Kum Kee เป็นโรงงานผลิตซ๊อสหลากหลายชนิดที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ชาวจีน ฮ่องกงและต่างประเทศ  สินค้ามากกว่า 200 รายการ บริษัทมีการขยายตลาดสินค้าหลากหลาย ทั ง
สินค้าซ๊อส เครื่องปรุงรส น  าซุป และน  ามันพืช เป็นต้น 
 3.2  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้า และวัตถุดิบไทย และแนะน ากิจกรรมของสคต. 
 3.3 การหารือในครั งนี  สคต. เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2019 และการ
ลงทุนขยายโรงงานในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ จะน าไปพิจารณาต่อไป 

    
Mrs. Chanunpat, Trade Commissioner &
Consul had joint a site-visit to “Lee Kum Kee”
on 27 December 2018.

Invited by Mr. Asi Mamanee, the Consul-
General of Thailand of HKSAR, this visit aims to
showcase the development of this brand from
a small eatery to an international brand
symbolizing quality and trust to consumers
worldwide.

With a glorious history of 130 years, Lee Kum
Kee International Holdings Ltd. is a Hong Kong-
based food company which specializes in
manufacturing oyster flavored sauce plus a
wide range of Chinese/Asian sauces. Founded
in 1888, this company produces over 200
choices of sauces and condiments to over 100
countries and regions worldwide, including
Thailand.

The corporate’s vision is “100-1=0”, meaning
imperfection is non-acceptable which stands
for “Quality Never Compromised”.

Currently, the production plants under LKK are
situated in China, Malaysia and USA.

DITP Hong Kong should continue to explore
further possibilities with this valuable partner.
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