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สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล     
รายงาน Business Creation and Networking 

วันที่ 26  สิงหาคม 2563 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลบุคคล-องค์กรที่เข้าพบ 
       Mr. Michael Kim          ตำแหน่ง: (CMO) Chief Marketing Officer  
       Mr. Stephanie Choi       ตำแหน่ง: Purchasing Manager Team  

   

ชื่อ : ST Asia  Company 
 ที่อยู่ : 9-3, Bongeunsa-ro 82-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
 โทรศัพท์ : +82-2-514-7630 , +82-10-4487-8522   โทรสาร:  +82-2-514-7632 
     Email :     stephanie@stasia.kr, justinhong@stasia.kr 

Website:  http://www.stasia.kr 
 

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
    2.1   ก่อตั้งเมื่อ :  พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

   2.2 ประวัติความเป็นมา: บริษัท AT Asia Co., Ltd.  เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2549  ด้วยทุนจดทะเบียน  
350,000 เหรียญสหรัฐ มีรายได้ 59 ล้านเหรียญ นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐ ชิลิ เปรู ออสเตรเลีย 
South Africa อิตาลี และ นิวซีแลนด์ โดยมีปริมาณการนำเข้า 55 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เคยนำเข้าผลไม้จากไทย 
แต่เลิกนำเข้าเม่ือ 5 ปีก่อน 
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              ปัจจุบันต้องการนำเข้าผลไม้จากไทยที่มีคุณภาพ ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ มังคุด และทุเรียน โดยคาด
ว่า ในปีแรก ต้องการน าเข้า 500 - 5,000 กล่อง (5 กิโลกรัม) /อาทิตย ์และอาจจะเพ่ิมข้ึนเป็น 10,000 กล่อง  
(5 กิโลกรัม) /อาทิตย ์
 

         2.3 ประเภทของกิจการ 

  ( )  โรงงานผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก (/) ผู้นำเข้า (/) ผู้ขายส่ง 
  (/) ผู้ขายปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้างสรรพสินค้า        ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
  ( ) องค์กรระหว่างประเทศ  ( ) องค์กรทางการค้า   ( ) องค์กรไม่แสวงหากำไร         
             ( ) อ่ืนๆ ………………………………………………………. 
         2.4 สินค้าและบริการทของบริษัท/องค์กร:  
              -  องุ่น, ส้ม , อโวคาโด , บลูเบอร์รี่ , เชอร์รี่   

3. สินค้าและบริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากประเทศไทย:  มะม่วง, มังคุด, ทุเรียน  

4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 
          4.1  จากการที่สคต. ณ กรุงโซล ได้รับการติดต่อจากผู้นำเข้าผลไม้ บริษัท ST Asia  ซึ่งเคยนำเข้าผลไม้
จากไทย และเลิกนำเข้าไปเมื่อ 5 ปีก่อน ในปัจจุบันมีความประสงค์ในการนำเข้าผลไม้ไทยใหม่อีกครั้ง  จึงขอให้
สคต. ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมการค้าออนไลน์ ดังนั้นสคตฯ จึงได้ขอประสานไปยังสกอ.  ในการนัดหมายเจรจา
การค้ากับผู้ส่งออกไทย จัดกิจกรรม Business Matching Online  ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม
สคต. ณ กรุงโซล ขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00-14.30 (เวลาเกาหลี) ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ส่งออกเข้าร่วม
เจรจาการค้า จำนวน  3 บริษัท ดังนี้ 
                     1. Ace Star International Trading 

           2. Halo Corporation 
                 3. Lanna Harvest  
          4.2  สรุปผลจากการเจรจาการค้า ตามที่เจรจากับ 3 บริษัทในครั้งนี้สรุปว่าได้ว่าบริษัท AT Asia  มีความ
สนใจเจรจาการค้ากับบริษัท Lanna Harvest มากที่สุด เนื่องจากมีความพร้อมในการส่งมะม่วงให้ทันที และมี
ประสบการณ์  ประสบการณ์ในการส่งออกมาเกาหลีมาก่อน ประกอบกับ บริษัท Lanna Harvest มีสวนมะม่วง
เป็นของตนเอง มีความพร้อมในการส่งออกผลไม้ทุกอย่างที่ทางผู้น าเข้าต้องการ นอกจากนี ้บริษัท ST Asia ได้ยื่น
ข้อเสนอในการร่วมลงทุน การตั้งห้องอบผลไม้ร่วมกัน และต้องการน าเข้ามะม่วง ภายใต้แบรนด์ของ บริษัท ST 
Asia เอง ซึ่ง บริษัท Lanna Harvest ก็สนใจร่วมลงทุนด้วยกัน ซึ่งจะเจรจาในส่วนรายละเอียดต่อไป โดยถ้า
สถานการณ์เป็นปกต ิทั้งสองบริษัทจะวางแผนมาเยี่ยมไทย-เกาหลี ซึ่งกันและกันด้วย สรุปว่าทั้ง 2 บริษัท ตกลง 
ทาธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัท ST Asia  ต้องการสั่งมะม่วงเกรด A ในช่วงแรก ประมาณ 500 กล่อง/อาทิตย์ คิดเป็น
มูลค่า 20,000 เหรียญสหรัฐ /อาทิตย ์ต่อไป  ทั้งนีภ้ายใน 1 ปี คาดว่าจะสั่งซื้อ ได้ถึง 2,000 กล่อง/อาทิตย ์คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 3 - 4 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (ราคา 1 กล่อง 5 กิโลกรัม - $34) 
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              สำหรับบริษัทอันดับที่ 2 ที่บริษัท ST Asia ให้ความสนใจ คือ Ace Star International Trading แต ่
บริษัทนี้ยังไม่เคยส่งออกมาเกาหลี พร้อมจะส่งออกทุเรียนได้อย่างเดียว ส่วนมะม่วงและมังคุด ยังต้องขอใบรับรอง
การส่งออกมาเกาหลีก่อน 
 

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

 

ภายบรรยกาศการเจรจาการค้าออนไลน์  
ของบริษัท ST Asia กับผู้ส่งออก จำนวน 3 บริษัท  ณ สคต. ณ กรุงโซล  
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