รายงานพบผู้นาเข้าและโอกาศขยายตลาดทางการค้า
พบผู้นาเข้ารายใหญ่พร้อมขยายตลาดสูจ่ ีน บริษัทGolden Long Food Trading
วันที่ 17 เมษายน 2562

1. ข้อมูล
1 .1 ที่ อ ยู่ ส ำ นั ก ง ำ น : 23/F of MG Tower, Kwun Tong, AAAA class commercial building,
Kowloon, Hong Kong
Tel： (852) 9270 2415
Email: gilbertho@goldenlongfood.corp.com.hk
1.2 คลังเก็บสินค้ำเขต Tsuen Wan พื้นที่ 18,000 ตร.ม. และตู้เก็บควำมเย็นพื้นที่ 3500 ตำรำฟุต
1.3 ผู้เข้ำพบ : Mr. Hau Siu Woon ตำแหน่ง ประธำนบริษัท
1.4 ประวัติของบริษัท
- บริษัท Golden Long Food Trading Ltd. ก่อตั้งมื่อ 1988 เป็นผู้นำเข้ำสินค้ำรำยใหญ่ ของ
ฮ่องกง มำเก๊ำและจีน โดยมีประสบกำรณ์กลุ่มตลำดขำยสินค้ำเร็ว เนื่องจำกมีรำคำที่จับต้องได้ ทำให้มีลูกค้ำ
ทุกระดับ ชนชั้น ด้วยควำมหลำกหลำยของสินค้ำคุณ ภำพดี อำทิ คุกกี้ อำหำรกระป๋อง น้ำผลไม้ บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูป ข้ำวเกรียบกุ้งมโนรำห์ และกำแฟสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผู้นำเข้ำสินค้ำไทยรำยใหญ่ รำยหนึ่งของฮ่องกง
อำทิ ยำยำ น้ำผลไม้ชบำ โก๋แก่ มำชิตะ และขนมขบเคี้ยวยี่ห้อเจ้ำสัว โดยกระจำยสินค้ำเข้ำสู่ห้ำงสรรพสินค้ำ
ร้ำนสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มำเก็ตรำยสำคัญ ๆ ปัจจุบันมีโกดังสินค้ำขนำด 180,000 ตำรำงเมตรและโกดัง
แช่เย็นพี้นที่ 3,500 ตำรำงฟุตในฮ่องกง
- กำรขยำยตลำด บริ ษัท น ำเข้ำสิ น ค้ำแบรนด์อำหำรที่ มีชื่อจำกทั่ ว โลก และปั จจุบัน ยังมี ศูน ย์
กระจำยสินค้ำอำหำรในฮ่องกง มำเก๊ำและจีนแผ่นดินใหญ่ ในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรเปิดสำขำที่เสินเจิ้น ซึ่งคำดว่ำ
จะมีกำรเปิดสำขำเพิ่มในจีนแผ่นดินใหญ่อีกในอนำคต

-2- กำรประชำสั ม พั น ธ์ Golden Long Food Trading ได้รับ รำงวัล จำกภำครัฐ และเอกชน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มีกำรทำแผนกำรตลำดเพื่อโฆษณำผลิต ภัณฑ์ไทยให้คนท้องถิ่นได้รู้จัก ทั้งทำงทีวี สิ่งพิมพ์
และสื่อบริเวณรถไฟใต้ดิน
2. แนวทำงกำรขยำยตลำดสินค้ำไทย
- ในปีนี้ได้วำงแผนขยำยตลำดสินค้ำไทยในจีนแผ่นดินใหญ่ และต้องกำรขยำยฐำนลูกค้ำใน
ฮ่องกงและมำเก๊ำเพิ่ม
- บริษัทขอควำมร่วมมือจำก สคต. ณ เมืองฮ่องกง ซึ่งระหว่ำงกำรเข้ำร่วมงำนฉลองครบรอบ
เปิ ดกิจกำร 30 ปี ของบริษัท ในวัน ที่17 เมษำยน 2562 ซึ่งเป็นโอกำสที่ดี สคต. ฮ่องกง ได้พบปะตัวแทน
จำหน่ำย และผู้กระจำยสินค้ำของบริษัทเข้ำร่วมงำน ตลอดจนผู้ประกอบกำรไทยสินค้ำอำหำรและขนมขบ
เคี้ยวด้วย
- บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรสร้ำงแบรนด์ โดยกำรวิจัย กำรพัฒ นำ กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ตลอดจนกิจกรรมเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ เพื่อที่ผู้บริโภครู้จักแบรนด์สินค้ำของบริษัท
สินค้ำไทยของบริษัทจะวำงจำหน่ำยในห้ำงซุปเปอร์มำเก็ต ได้แก่ Wellcom, ParkNShop
Aeon, Yata, Circle K, Vanguard และ CityStore ได้แก่ น้ำผลไม้ บะหมี่สำเร็จรูป ถั่ว และสำหร่ำย เป็นต้น
3. ข้อคิดเห็น/สรุปการเข้าพบ
3.1 บริ ษั ท Golden Long Food Trading Ltd. มี ศั ก ยภำพที่ ดี มี เครื อ ข่ ำ ยผู้ แ ทนจ ำหน่ ำ ย
ซุปเปอร์มำเก็ต ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนสะดวกซื้อ และสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มหลำยรำยกำรทั้งในฮ่องกง มำเก๊ำ
และจีนแผ่นดินใหญ่ และให้ควำมสนใจสินค้ำแบรนด์ไทยใหม่ๆ เข้ำสู่ตลำดเพิ่มขึ้น
3.2 กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนกำรค้ำ เพื่อหำลู่ทำงใหม่ๆ และแนะนำกิจกรรมของสคต.
ในกำรขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยมำกขึ้นในตลำดฮ่องกง จีนและมำเก๊ำ
3.3 กำรพบปะหำรือในครั้งนี้ สคต. ฮ่องกง ได้เชิญบริษัทฯ ร่วมงำนแสดงสินค้ำ Thaifex 2019
เพื่อเดินทำงเจรจำกำรค้ำภำยในงำน ซึ่งบริษัทมีควำมยินดีตอบรับเข้ำร่วมงำน
การเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี
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นำงชณันภัสร์ พิศำลอภิพงศ์ ผอ.สคต. ฮ่องกง

และนำย Hau Siu Woo ประธำนบริษัท

สินค้ำจำหน่ำยในซุปเปอร์มำเก็ตระดับ High End ในฮ่องกงสำนักงำนในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่

-4ช่องทำงกำรจำหน่ำยในห้ำงซุปเปอร์มำเก็ต ระดับกลำง

ช่องทำงกำรจำหน่ำยตลำดออนไลน์

ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ Koh Kae ผ่ำนออนไลน์

ประชำสัมพันธ์สินค้ำไทยผ่ำนสื่อ อำทิ ถั่ว Koh Kae และ Yam Yam Noodle

สคต. ณ เมืองฮ่อกง / เมษายน 2562

