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รายงาน Business Creation and Networking 

สคต. ไมอามี ประเทศ สหรัฐฯ 
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 

ชื่อ    Mr. Peter Alan 
ต าแหน่ง                                               บริษัท/องค์กร  Kam Long, LLC  
ที่อยู่   3300 NW 114 Street, Miami, FL  
รหัสไปรษณีย ์                                                          ประเทศ       สหรฐัอเมริกา 
โทรศัพท ์                                                                โทรศัพท ์     305 681 3588 
Email                               Website     www.kamlongfoods.com 
 
2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 

2.1) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 

2.2) ประวัติความเป็นมา 

  Kam Long, LLC เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นกิจการภายในครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวคน
จีน เดินทางมาจากคิวบามาตั้งรกรากในประเทศสหรัฐฯ โดย Mr. Peter Alan เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรับช่วงกิจการ
มาจากบิดา บริษัทเป็นผู้น าเข้าและกระจายสินค้าสินค้าในเขตฟลอริด้า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ  ในปัจจุบันมีบริษัทที่ 
Kam Long เข้าไปควบรวมกิจการมาอยู่ภายใต้กลุ่มของตนถึงประมาณ 20 บริษัท และมีแบรนด์สินค้าภายใต้เครือข่าย
บริษัทประมาณ 7 แบรนด์ เพ่ือเจาะกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันมีคลังสินค้าอยู่ 4 แห่งในเขตไมอามีและ
ปริมณฑล ลูกค้าของ Kam Long ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียและฮีสแปนิค ร้านอาหารจีน โรงแรม (บริการด้าน
อาหาร) จัดจ าหน่ายสินค้าในเขตฟลอริด้า และส่งออกไปยังประเทศในแถบทะเลแคริบเบียนและอเมริกากลางด้วย 

  ปรัชญาในการท าธุรกิจของ Kam Long ค่อนข้างน่าสนใจเพราะคุณ Peter บอกว่าความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้าคือสิ่งที่ส าคัญที่สุด หากท าธุรกิจกันมาอย่างยาวนานแล้ว มีโอกาสต้องช่วยเหลือกันแก้ปัญหาผ่านความยุ่งยาก
มาด้วยกัน ไว้ใจกันและกันแล้ว แม้จะต้องจ่ายแพงกว่าซื้อจากแหล่งอ่ืน แต่ก็จะยังคงสั่งซื้อต่อมากบ้างน้อยบ้างตาม
สภาพของธุรกิจ  ก็ยอมถ้าไม่ถึงขั้นโก่งราคาเอาเปรียบกัน แต่คู่ค้ารายใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาแย่งด้วยการตัดราคานั้นยากท่ี
จะประสบความส าเร็จกับการเสนอขายต่อ Kam Long เพ่ือทดแทนรายเดิมที่ท าธุรกิจด้วยกันมายาวนาน  

2.3) รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ 

  โรงงานผู้ผลิต  ผู้จัดจ าหน่าย  ผู้ขายส่ง  บริการด้านอาหาร 

2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร 

  ข้าวหอมมะลิและข้าวประเภทอ่ืน ๆ น้ ามะพร้าว (ไทย) เครื่องดื่มจากกะทิ (Coconut Milk Drink) 
น้ ามันปาล์มและเครื่องดื่ม (มาเลเซีย) ผงชูรส (จีน) อาหารกระป๋อง ปลากระป๋อง เนื้อสัตว์และอาหารประเภทอ่ืน ๆ มี

Sales Manager (CEO) 

33167 

 
305 681 3288 
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แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยกัน 7 แบรนด์ ซึ่งจะจัดจ าหน่ายแตกต่างไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ Kam 
Long, La Pei, Wonder Brand, Happy Buddha, Uncle Chong, Pia Marie และ Tres Pandas 

3. สินค้าที่ต้องการน าเข้าจากไทยเพิ่มเติม 
 3.1 ผงชูรส  
 3.2 ปลาซาร์ดีน/ปลาแมคแคลเรลกระป๋อง 
 3.3 น้ ามะพร้าวแบบไม่มีหรือแบบมเีนื้อมะพร้าวในขวดแก้ว (Coconut Water with or without Pulps)  

3.4  เครื่องดื่มนมมะพร้าวใส่วุ้นมะพร้าวในขวดแก้ว (Coconut Milk Drink with Nata de Coco) 
3.5  น้ าผลไม้ต่างๆ ในขวดแก้ว เช่น น้ าเสาวรส น้ าฝรั่งสีชมพู ฯลฯ 
3.6  บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป/ราเมน  
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถน าเสนอสินค้าผ่านสคต. ไมอามีได้โดยตรงเพื่อรวบรวมส่งให้ Mr. Peter ต่อไป 

4. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ 
 4.1 บริษัทน าเข้าสินค้าอาหารจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย อิตาลี สเปน หลาย
ประเทศในภูมิภาคยุโรปและอเมริกากลาง รวมถึงประเทศในแถบแคริบเบียนด้วย โดยมีปริมาณน าเข้าข้าวหอมมะลิจาก
ไทย 200 คอนเทนเนอร์ต่อปี ส่วนใหญ่น าเข้าจากบริษัท CP ของไทย ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสงครามด้านการค้า
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จึงต้องการหาแหล่งน าเข้าทดแทนจีน ได้แก่ ผงชูรส ปลากระป๋อง  
 4.2 Mr. Peter มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ supplier เจ้าเดิม ๆ รวมถึงความเชื่อใจในการประกอบธุรกิจ จึงมักจะใช้  
supplier รายเดิมหาสินค้าที่ต้องการให้ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสงครามการค้าฯ ท าให้บริษัทต้องการน าเข้าสินค้าต่างๆ ทดแทนจีน จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ต้องการ 
supplier รายใหม่เพ่ือเป็นทางเลือก โดยบริษัทแจ้งว่า หากตกลงสั่งซื้อสินค้ากันได้ บริษัทยินดีจะจ่ายค่าสินค้าให้เมื่อ
สินค้าส่งมาถึงบริษัท (COD) แต่ในระยะยาวเมื่อมั่นใจแล้วจะขอเครดิต 45 วันหรือตามเกณฑ์มาตรฐานที่ท ากับรายอ่ืน  
 4.3 บริษัทเน้นขายสินค้าในแบรนด์ของตนเอง และสินค้าที่จะน าเสนอมาให้ Kam Long พิจารณาจะต้องมีความ
พร้อมส่งออกมายังสหรัฐฯ ได้ทันที ซึ่งหมายถึงว่า จะต้องได้รับใบอนุญาตตามระเบียบองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐฯ (USFDA) ให้สามารถน าเข้ามายังสหรัฐฯ แล้ว และต้องเข้าใจในกระบวนการท าป้ายฉลากสินค้าอย่างถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใด ๆ ในเรื่องนี้ให้ (ซึ่งผู้น าเข้าผลิตภัญฑ์อาหารในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่
ก็ปฏิบัติในท านองเดียวกันนี้ เกือบทั้งสิ้น)  
 4.4  สคต. ไมอามี ได้เชิญให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเจาะกลุ่มตลาดฮีสแปนิคในสหรัฐฯ และแคริบเบียน 
ได้แก่ งานแสดงสินค้า Americas Food & Beverage Show และงานจับคู่ธุรกิจ ณ ประเทศจาเมกา ซึ่งบริษัทให้ความ
สนใจและขอรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วย ทั้งนี้ในส่วนของข้าวสี เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สคต. ไมอามีได้ให้ข้อมูลว่า คนจีนกลุ่ม
สนใจสุขภาพเริ่มนิยมบริโภคมากขึ้น เช่น คนจีนในแคนาดา  Mr. Peter ได้ให้ความสนใจและขอทดลองน ามาชิมด้วย 
สคต. ไมอามีจะประสานหาตัวอย่างส่งให้ต่อไป  
5. ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
  บริษัท Kam Long เป็นบริษัทน าเข้ารายใหญ่รายหนึ่งในฟลอริดา โดยเฉพาะสินค้าข้าวหอมมะลิ จาก
การเยี่ยมชม 1 ใน 4 โรงเก็บสินค้าและกระจายสินค้าของบริษัทพบว่า มีขนาดใหญ่มาก และเปิดแอร์ทั้งหลังเพ่ือให้
สินค้าสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น บริษัทมีลูกค้าเป็นทั้งร้านอาหารจีนและกลุ่มฮีสแปนิคซึ่งเป็นกลุ่มที่บริโภคข้าวจ านวน
มากจึงครองตลาดส่วนใหญ่ของฟลอริดาได้ 
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  เนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้าเริ่มส่งผลกระทบถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ท าให้มีผู้น าเข้า
หลายรายเริ่มหันมาหาแหล่งสินค้าใหม่ ๆ ทดแทนสินค้าจากจีนซึ่งราคาต้นทุนสูงขึ้นมาก  จึงถือเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยที่จะน าเสนอสินค้าให้แก่บริษัทผู้น าเข้าเหล่านี้  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเจาะตลาด
สหรัฐฯ จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตของ USFDA เพ่ือให้ผู้น าเข้ามีความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าได้ทันที ไม่ควรรอจนได้รับ
ค าสั่งซื้อและจึงให้เป็นภาระของผู้น าเข้าในการด าเนินการเอง เนื่องจากจะท าให้ลดความน่าสนใจลงไป และจาก
ประสบการณ์ตรงของสคต. ไมอามีพบว่า มีหลายรายที่ผู้น าเข้าบางรายไม่รับนัดหมายจับคู่ธุรกิจด้วยเลย เพราะไม่
ต้องการเสียเวลา จึงถือว่าเป็นการตัดโอกาสของผู้ขายไปเลย ซึ่งสคต. ขอให้ผู้ประกอบการไทยคิดว่า การเสียค่าใช้จ่าย
ในการขอใบอนุญาต USFDA เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ถือเป็นใบเบิกทาง อย่างน้อยหากขายแบบออฟไลน์ยังไม่ได้ ยัง
สามารถน าสินค้าดังกล่าวมาน าเสนอขายด้วยการขายออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ มากมายทั้ง Thaitrade.com, 
Amezon.com เป็นต้น  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
            สคต. ไมอามี  

20 พฤษภาคม 2562 
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รูปภาพประกอบการเยี่ยมพบ 

 

 

(ภาพจากซ้าย) 
น.ส. นิธิมา ศิริโภคากิจ - ผอ. สคต. ไมอาม ี

Mr. Peter Alan – Kam Long, LLC. 
นายวรวฒุิ วิริยะเลศิ - เจ้าหน้าที่ สคต. ไมอามี ทีมงาน สคต. ไมอามี ชมคลงัสนิค้า ณ ส านกังานใหญ่ 

 


